




Богомир М. Михајловић

МАНАСТИР СВЕТОГ ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ 

И НАСЕЉЕ СИСЕВАЦ

ПАРАЋИН, 1997.



којих посебно истичемо манастир Раваницу, 
Раваничку пећину, Раваничку клисуру, Сисевац и 
околину, Сењски Рудник, Равну Реку, Троглан баре и 
Брезовицу, Ресавско-моравски угљени басен - Рембас у 
Ресавици, долину реке Ресаве, Ресавску пећину, мана- 
стир Манасију, Деспотовачку бању, а преко 
Параћина излетиште Грзу, манастир Св. Петку у 
Извору и друге манастире на овом подручју.

У своје и ваше име захваљујемо г. Б. 
Михајловићу на овом дару.

ГАВРИЛА, игуманија ман. Раванице



ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ

Српска православна црква слави овај велики 
празник хришћана као успомену на дан када је 
Христос “преобразивши се пред тројицом обабраних 
ученика - Петром, Јаковом и Јованом, показао своју 
природу божанску”, желећи да они буду сведоци 
његове славе који у дане страдања неће клонути 
духом и који ће тајну Преображења чувати до његов- 
ог васкрсења.

Према светом предању, на Гори Таворској, 
Христос је својим преображењем у присуству двојице 
светих пророка Мојсија и Илије, најавио своје 
страдање и смрт, али и васкрсење у којем је смисао 
хришћанске вере.”Та вера је ооржала свете апостоле, 
све свете и све наше претке”.

Православна црква слави Преображење од краја 
VII века као празник од великог значаја за 
православље и хришћанску веру.

У предхришћанско време славило се 
Преображење природе, па се и данас преображењско 
славље везује за смену годишњих доба. У народу се 
каже да се “преображава и гора и вода”, летњи оани 
постају хладнији и појављују се знаци јесени.

На дан Преображења у цркви се освештава 
нови род грожђа, као симбол јесени, које се, како 
налаже свето предање и Јеванђеље, тек тада може 
први пут јести.

Преображење је слава манастира 
СИСОЈЕВЦА
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Манасшир Сисојевац - изглед обновљене цркве

Манасшир Раваница чији је Сисојевац сада метох
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Место, време подизање и значај

Манастир Сисојевац, раније познат и под именом 
Сисевац и Св. Сисоје, налази се на 24 км источно од 
Ћуприје и аутопута Београд - Ниш, а на 12 км источно 
од манастира Раванице, задужбине кнеза Лазара, чији је 
сада метох. Подигнут је у Кучајском подгорју, на лепој 
заравни недалеко од извора и десне обале реке Црнице. 
На 1 км од манастира налази се насеље Сисевац, раније 
рударско, а сада познато туристичко место.

Манастир је подигнут, како се најчешће у литера- 
тури наводи, у другој половини XIV века, мада има и 
записа у којима се помиње XIII век.*) Различита 
мишљења о томе и другим појединостима могу се видети 
из више досадашњих записа људи који су се бавили 
проучавањем ове материје, а који су цитирани у посебном 
одељку под насловом: “Записи научника и путописаца о 
Сисојевцу”.

*) Ч. Марјановић: Цркве на Црници, Темнићки зборник, књ. Ш, 1936.

Црква је посвећена светом ПРЕОБРАЖЕЊУ 
ГОСПОДЊЕМ, што је типично за све цркве чији су кти- 
тори били монаси - синаити. Иначе, празник Преображења 
Господњег био је веома омиљен у круговима синаитско- 
светогорских монаха, а преображење нествореном 
Таворском светлошћу, како човека тако и целокупне 
творевине, један је од основних мотива синаитске 
духовности (Еванђеље по Матеју гл. 17, стр 1-9 и по 
Марку гл. 9, стр. 2-9).

Што се тиче значаја и смисла манастира Сисојевца 
он се не разликује од значаја и смисла свих манастира 

7



подигнутих раније, у то доба или доцније, да буде место 
окупљања носилаца вере и јединства српског народа, цен- 
тар његове духовности, писмености и културе. Свети 
Сисоје и други духовници, без обзира на време и веома 
тешке услове у којима су живели и радили, часно су 
испунили своју мисију и то баш у доба када се српски 
народ налазио у најтежим условима, у вишегодишњем роп- 
ству и великом страдању.

Сисојевац и Петрушко властелинство

Манастир Сисојевац се данас налази на територији 
СО Параћин али у доба градње то је била територија тзв. 
Петрушке области, односно Петрушког властелинства, 
које је цар Душан повељом из 1355. године даровао 
жупану Вукославу, а које се граничило са Раваничким 
властелинством кнеза Лазара.

Простирање Петрушког властелинства (области) 
може се видети на датом цртежу, а налазило се у сливови- 
ма реке Раванице и Црнице, са њиховим развођем на 
северу и истоку, Великом Моравом на западу и 
Јованковачком реком на југу. Седиште је било у сред- 
њовековном граду Петрусу (сада Параћин). После смрти 
жупана Вукослава властелинство је наследио његов син 
Цреп Вукославић, пошто се други син Држман замонашио 
добивши име Дионисије (и добио један део властелинства 
преко метоха манастира Лешја).

Петрушка област је у XIV веку била значајан 
стратешки, економски и културни центар, што је још 
вишедошло до изражаја у време кнеза Лазара, када он 
одлучује да сагради своју задужбину манастир Раваницу и 
када се, услед најезде турских освајача убрзава расељавање 
монашких заједница из јужних делова српске земље и 
досељавање у Моравску Србију. Тада долази и до велике 
концентрације цркава на релативно малом простору, на 
првом месту у Петрушкој области, где се подиже доста 
нових богомоља.

Властелинство Црепа се у то доба умањује прода- 
јом (делом и поклоном) северног дела кнезу Лазару
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Границе Петрушке области и Цреповог властелинства 
(Арх. Радослав Прокић)
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за подизање Раванице, док је знатан део дарован у мана- 
стиру Лаври, Св. Атанасија са Свете Горе. После 
Косовске битке Цреп се више не јавља као властелин, те 
петрушки предели постају крајишна област куће 
Лазаревића, а затим Бранковића, све до пропасти Србије 
1459. године.

У време деспота Стефана Лазаревића престаје да 
постоји Петрушко властелинство али се јавља као област 
која припада владајућој породици. То је време када 
духовник Сисоје добија Параћинов брод (1389), а затим 
губи (1398) одлуком кнегиње Милице. По смрти деспота 
Стефана Петрус је “метохија у турским рукама”. То траје 
и за време владавине Ђурђа Бранковића, затим деспота 
Лазара, који 1457. године издаје повељу свом ризничару 
Радославу.

После пропасти Србије Турци је деле на санџакате 
и нахије, па се тако ствара и нахија Петруш. Најтеже 
стање је настало у време аустријско/турског рата (1683- 
1690), које се завршава сеобом Срба под Арсенијем 
Чарнојевићем, када села и манастири бивају напуштени и 
када неки “у огњу горе”. Тек потписивањем мира у 
Пожаревцу, (1718.) прилике се нешто сређују и људи 
почињу да се враћају на своја огњишта. После склопљеног 
мира 1739. године ови крајеви се поново напуштају, а 
Петруш-нахија остаје све до почетка 19. века (Р. Прокић).

Сисоје и други Синаити

Сисоје Синаит је један од седам познатих Синаита 
досељених у Србију са преподобним Ромилом Раваничким, 
један од оних којима је сачувано име и извесни историјс- 
ки подаци, као и народна предања која сведоче о његов- 
ом великом угледу, и за живота и после смрти. Он је био 
проигуман манастира Хиландар, близак кнезу Лазару; по 
некима био је чак и његов духовник. Био је ученик пре- 
подобног Ромила и живео у селу Сисевцу, 12 км источно 
од манастира Раванице. Његово се име јавља 1398. године, 
када кнегиња Милица помиње Сисоја коме је дато имање 
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које она враћа манастиру великој Лаври. *) У Цркви 
манастира Сисојевац налази се и његов гроб и фреска, на 
којој десном руком придржава модел цркве, као ктитор? 
Народ поштује Сисоја као преподобног и чудотворца, а 
манастир је после његове смрти по њему добио име.

*) Манастир у Светој Гори

Назив Синаит и Синаити везан је, непосредно или 
посредно за Синајску Гору.Иначе, Синај је од давнина био 
привлачан за пустињаке, као место богојављања. 
Оснивањем чувеног манастира на Синају, за време цара 
Јустинијана, Синај је постао један од најзначајнијих 
духовних центара хришћанског света. ,

Везе Срба са Синајем потичу још од времена 
Светог Саве, а ишле су преко Палестине, у којој је било 
неколико српских метоха (Св. Ђорђа у Акри и Св. Јована 
Богослова на Сиону и Јерусалиму), које је Свети Сава 
откупио за српске монахе и поклонике. Те везе су доцни- 
је ојачавале и достигле свој врхунац доласком преподобног 
Григорија Синаита и његових ученика у Свету Гору и 
оснивања пароријског манастира на граници између 
Бугарске и Византије, који је временом постао прави 
расадник Григоријевих ученика “Синаита”, и за српске 
земље, посебно за Моравску Србију. Међу њима су, 
између осталих, били: Ромил у Раваници код Ћуприје, 2. 
Григорије, писац Ромиловог житија, у Горњаку, 3. пре- 
подобни Зосим у манастиру Туману код Голупца, 4. Роман 
у манастиру Св. Роман код Ђуниса, 5. Сисоје у Сисевцу 
12 км источно од Раванице, 6. Мартирије у манастиру 
Рукумији код Костолца и 7. Данило у порушеном манас- 
тиру Благовештење у Горњачкој клисури. Овде је наведе- 
но само 7 најпознатијих у овом крају Србије, које је 
забележио М. Ђ. Милићевић, по народном предању о све- 
том броју “седам Синаита”, који су побегли с Истока и 
настанили се сви од источне Мораве до Дунава. Њих је, 
међутим, било много више.

Само у подножју Хомољских планина на левој 
обали Млаве, за време Тригорија Синаита, створила се
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нова монашка насеобина скитског типа, у којој је у време 
Деспота Стефана живелр и по 300 до 400 монаха. 
Сличних насеобина било је и у другим крајевима, посеб- 
но је била позната Овчарско-кабларска монашка насеоби- 
на, која се још увек назива “Српском Светом Гором”.

У близини Раванице живео је и преподобни Андреј 
Синаит, поред “Ромилове пећине” (срушене при изградњи 
пруге Сење - С. Рудник) и његове лековите воде (за очи 
и друге болести), која је у подножју извирала на десној 
обали реке Раванице. Чесма која је дуго постојала затр- 
пана је отпадом током рада каменолома, који је отворен 
после завршетка другог светског рата. У селу Сењу и 
данас народ прича како је у близини села била испосница 
у којој је живео пустињак Андреј. Поред Ромила, Сисоја 
и Андреја за манастир Раваницу се везује и преподобни 
Вавил Синаит, који се подвизивао у Раваничкој клисури, 
на средокраћи пута између Раванице и Сисевца, али једи- 
ни спомен на њега је назив Вавило за место где је била 
његова пећина.

Иначе, може се са сигурношћу рећи да су, како 
поменути тако и сви други Синаити, дошли у Србију за 
време кнеза Лазара и његових наследника, због велике 
несигурности која је наступила у крајевима где су били, 
после Маричке битке (1371. године). Прво настало 
духовно језгро и средиште било је у манастиру Раваници, 
а затим и у другим црквама и манастирима, међу којима 
и у Сисевцу. Ти људи су у том периоду били први и прави 
чувари светих врлина, који су остали у народном памћењу 
и предањима.

У народу се сматрало да је св. Сисоје био 
покровитељ лекара и ондашње медицине. То наводи на 
претпоставку да је у Сисевцу, а не у Раваници, постојала 
болница /лазарет/ за лечење лепрозних /губаваца/. Ово 
утолико пре што је у Сисевцу постојао извор топле 
лековите воде, а истовремено да је због своје удаљености 
био погоднији за изоловање оболелих. Извор топле воде 
постоји и данас.

Преподобни Ромил се упокојио око 1376. године и 
сахрањен    је    у    припрати    манастира    Раванице,   а    игуман
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Сисоје око 1425. године и сахрањен је у цркви манастира 
Сисојевца.

Име манастира - Сисевац, Св. Сисоје или Сисојевац

У досадашњој литератури, од стране различитих 
аутора, могу се за цркву и манастир наћи називи: Сисевац, 
Св. Сисоје и Сисојевац, а сва три назива се доводе у везу 
са именом монаха Сисоја Синаита.

Прво име, Сисевац, се налази у најстаријим записи- 
ма. Одмах можемо рећи да се ово име погрешно доводи 
у везу са именом монаха Сисоја. Наиме, оно је у народу 
било познато и пре доласка Сисоја у овај крај, а 
означавало је једно од оближњих брда карактеристичног 
облика, по коме је добило назив Сисевац брдо, а по овоме 
и насеље у подножју име Сисевац. Рудник који је знатно 
доцније отворен носио је име Сисевац - Врчић, јер је 
основном имену додато и име врха. О погрешном везивању 
овог назива за име монаха Сисоја је и чињница да се овај 
назив помиње и у доба када је Сисоје дошао и “да је 
цркву подигао у Сисевцу”. Јасно је само по себи да место 
не може добити име по некоме ко је тек дошао, а још 
мање пре његовог доласка. Такође је познато да се у 
пракси име цркве или манастира пре везивало за име 
места, реке и сл., него за име личности, а ако би се то и 
догодило онда је то само после дужег боравка или после 
смрти неке значајније личности.

Према томе, први назив је дошао од имена места, 
а јавио се и користио у почетку, за време живота и извес- 
но време после смрти Сисојеве. У новијој литератури он 
се покаткад јавља једноставним преношењем - преписи- 
вањем из старих извора, не упуштајући се у основаност. И 
још један доказ: у корену речи Сисевац нема имена 
Сисоје.

Други назив, црква или манастир Св. Сисоје, јавља 
се нешто доцније и он је неоспорно у директној вези са 
именом преподобног Сисоја, као и треће име Сисојевац. 
Ово последње име данас је опште прихваћено и једино 
исправно.
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Ктитор манастира Сисојевца

Као ктитор (оснивач и добротвор) манастира 
Сисојевца често се наводи монах Сисоје Синаит. Међутим, 
из старих записа такав закључак се не би могао извући, 
па су овакви наводи без основа, посебно ако се под кти- 
тором подразумева оснивач и добротвор, како пише у 
енциклопедијама.

На основу увида у доступну литературу*), а судећи 
по првом живопису и обзиђу, највероватнија је прет- 
поставка да је доласком у овај крај /око 1375. године/ 
духовник Сисоје наишао на зарушену цркву и конак, ту се 
настанио, извршио неопходне оправке - обнову, цркву пре- 
мазао новим слојем малтера и доцније живописао. То као 
придошлица свакако није могао учинити “О свом хлебу и 
о своме благу”, већ само уз издашну помоћ кнеза Лазара 
или неког од властелина на чијој се територији црква 
налазила, а то је све до 1389. године био Цреп 
Вукославић. Нестанком Црепа, после 1389. године, долази 
до тежње неких властела из Петруса да се осамостале. 
Тако Шишат и Зуб, а пре тога и Раденко, духовнику. 
Сисоју поклањају Параћинов брод, а затим га поново 
омеђавају и 1398. године, по наређењу кнегиње Милице, 
враћају Лаври, којој је ово још раније било даровано од 
стране војводе Црепа. Према томе, после 1389. године 
бивша територија Црепа припала је Стефану Лазаревићу. 
Да је то тако може се закључити и из навода да је при 
живописању цркве Сисоје дао да се поред његовог лика 
као ктитора услика и лик Црепа или Стефана, што се није 
могло тачно утрдити због оштећености фресака али је 
вероватније да је то био Стефан.

*) Види поглавље “Записи научника и путописаца о Сисојевцу”

”О томе ко је био оснивач старог, зарушеног и 
напуштеног манастира нема записа сем оног који наводи 
Ч. Марјановић у свом раду под насловом “Цркве на 
Црници”  (Темнићки зборник, књига III, 1936),  у коме  је 
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изнета претпоставка да је на том месту постојала црква 
пре Лазаревог и Стефановог времена, још почетком XIII 
века, чак и да је била седиште епископа, што није без 
основа, али о ктитору претходне цркве нема никаквих 
записа.

У сваком случају неоспорно је да је духовник 
Сисоје био тај који је уложио много труда на обнови 
дотле опустелог и зарушеног манастира, који је доцније по 
њему добио име Сисојевац, а у коме је био старешина и 
живео са братством све до око 1425. године, када је умро 
и био сахрањен у цркви на јужној страни, уза сам запад- 
ни зид.

     О томе ко је наследио игумана Сисоја нема подата- 
ка. Једино постоји запис да је 1509. године игуман био 
Теофан.

Спољни изглед и архитектура

По основи и архитектонском корпусу /телу/ црква 
манастира Сисојевца /према Р. Прокићу/ спада у класичне 
примере архитектуре Моравске Србије, где је поред разви- 
јених бочних апсида, присутан уписани крст. Према томе, 
по стилу грађења ова црква припада Моравској школи.

Основа цркве је у облику триконхоса са апсидама 
које су споља седмостране. Имала је кубе /куполу/ које се 
опирало - наслањало на зидне пиластре. Купола је била 
украшена колонетама, а њено постоље - основа архи- 
волтама. Изгледа да је на западној страни постојао дрвени 
трем.

Порта манастира била је ограђена високим каменим 
зидом, што указује на тенденцију стварања фортификаци- 
је и затварања простора око цркве.

Припрата је приближно квадратног облика и 
подигнута је у исто време кад и нова црква, а судећи по 
моделу храма који је приказан на ктиторској фресци, 
имала је и неку врсту куполе - звоника.

Наос-припрате је издужен, а светилиште потпуно 
симетрично у архитектонском погледу. Постојање трију
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Пресек и основа манасширске цркве
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Сишуациони илан манасшира Сисојевац 
(основа према Бр. Вуловићу)

Фреска из Сисојевца: Исцељење два слеица. Копирано 
1970. Г. Ч.Цолић (Снимак Галерије фресака, Београд)

17



Копије фресака из Сисојевца: Анђели у олтарском простору.
Копирала 1970. Године З.Живковић 

(Снимци Галерије фресака)
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Коиије фресака из Сисојевца: горе- Св. Ђакон, јужна страна 
нише ђаконикона (коп. З. Живковић, 1963), 

доле:- Св. Архијереј (коп. Д. Вукосављевић, 1968).
Снимци Галерије фресака, Београд
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Део старог (првог) живописа у олтарској ниши цркве у 
Сисојевцу. Крст са постољем назива се голготским, као дупли 
- епископским, а у целини (са искошеном подлошком) је крст 

Руске православне цркве.
(Из фотодокументације Завоба за заштиту споменика кул- 

туре у Крагујевцу)
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врата на припрати и улазних у наос указује да се ради о 
сложеној концепцији.

Соклени део је зидан од камена и речних облута- 
ка, а сви зидови цркве су изграђени од тесане - клесане 
сиге. Апсиде су са спољне стране седмостране. По читавом 
обиму цркву опасује венац од сиге испод кога се налази 
“боген фриз” са конзолним завршетком.

Прозори на доњим фасадама су неуједначено 
постављени. На бочним апсидама и олтарској апсиди су 
веома ниски, а нешто виши на бочним деловима ђакони- 
ка и проскомидије - и на западним и источним деловима 
наоса. У прозорске отворе, истовремено са зидањем, 
постављене су прозорске мембране са стакленим дискоси- 
ма и жлебови од тесане сиге.

Недалеко од цркве био је изграђен конак - стам- 
бено економски део, спољна кућа, стамбени део и кула 
(видети цртеж). Са западне стране уздизале су се куле - 
пиргови, највероватније уз сам улаз у порту. Конак је био 
димензије 35 х 13 м, али је био порушен до приземља, а 
ограда око порте срушена у висини од 1 м, па и ниже.

Унутрашњи изглед -живопис

У цркви су постојала два слоја живописа, који су 
веома оштећени. На доњем слоју живописа у олтарским 
нишама), за који се (као и за цркву) не може са сиг- 
урношћу рећи кад је рађен, нађени су трагови орнамена- 
та сликаних црвеном бојом на белој подлози, као и пред- 
става три голготска крста. На њему нема ликова светите- 
ља. То на известан начин указује да је овај живопис рађен 
много раније пре другог и пре доласка Сисоја у овај крај, 
мада има и другачијих тврђења.

Горњи слој фресака, вероватно рађен после долас- 
ка Сисоја, који је затечену цркву обновио и премазао 
новим слојем малтера, уметнички је много квалитетнији. 
По свему изгледа он је рађен према картонима раваничких 
сликара, вероватно у времену између 1389. и 1398. године. 
Распоред сцена је исти као у манастиру Раваници, на 
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основу чега се сматра да је цркву у Сисевцу живописао 
Константин - мајстор раваничких фресака.

На оштећеном живопису, од појединачних фигура у 
новије време могле су се разазнати фигуре светитеља: 
Стефана новог, Јакова праведног, деспота Стефана (?), 
игумана Сисоја, који десном руком придржава модел цркве 
- на западном зиду; затим Теодосија Киновиарха, 
Јефтимија Великог, Саве Јерусалимског, Јована Претече, 
Артемија, Димитрија, Ђорђа, Јоасафа (у попрсју), 
Архангела Михаила, Богородице, Цара Уроша, Гурија (у 
попрсју) - на јужном зиду; потом Арханђела Гаврила, 
Христоса Пантократора, Нестора, Тодора Тирона, Теодора 
Стратилата, Меркурија - на северном зиду. У олтару су 
насликани Свети архијереји, чије су сигнатуре ишчезле.

У горњим зонама су насликане композиције: 
Успење Пресвете Богородице - на западном зиду, Христос 
и Самарјанка, Исцељење два слепа, Христос благосиља пет 
хлебова и две рибе, Исцељење таште Петрове, Исцељење 
слепог од рођења, Исцељење узетог, Христос поучава у 
храму - на јужном зиду, а на северном зиду Парабола о 
царској свадби. У олтарском простору се распознају Три 
младића у ужареној пећи, Заклање правосвештеника 
Захарија и Христос код Марте и Марије.

Може се рећи да су боље сачуване доње зоне 
живописа, посебно низ повезаних медаљона у певницама и, 
испод њих строј светих ратника необично живих покрета.

Ако се иконографски упореде фреске из Раванице 
са фрескама из Сисојевца може се уочити велика сличност 
у стилу, маниру и распореду, а велика разлика у квалите- 
ту.

Иначе, прве фреске израђене на горњем слоју, 
делимично су копиране са раваничких картона. 
Сисојевачке фреске су брже сликане, а сликар се, изгле- 
да, више ослањао на цртеже и шире површине слоја, што 
на први поглед делује као да их је радио неки наивни мајс- 
тор.

Сликарство Сисојевачке цркве, доста је страдало, 
јер је манастирска црква дуго била без крова, тако да су 
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фреске под утицајем невремена, а нешто и несавесних 
појединаца, толико оштећене да се тешко могу рекон- 
струисати. Онолико колико се то могло запазити сисоје- 
вачко сликарство има доста додирних тачака са 
раваничким и ресавским фрескама. Нешто детаљније о 
сликарству у Сисојевцу можете наћи у неколико прилога 
који су дати у другом делу ове публикације.

Страдање манастира у прошлости

Уколико би се прихватила претпоставка да је ман- 
астир подигнут још почетком XIII века, онда је он имао 
два велика страдања. Прво, по најезди Татара 1241. године 
и, друго, после 1690. године, када и манастир Раваница. О 
том страдању у народу се још чува предање по коме су 
једног дана на Ђурђевдан Турци изненада упали у манас- 
тирску порту и поубијали силан народ, који се тог дана у 
великом броју окупио на служби Божјој, а потом убијене 
бацили у оближњу реку Белицу. Прича се да су девојке 
бежећи пред напасницима, да би очувале своју част, 
скакале у реку повлачећи за собом и напаснике - Турке. 
Две сестре су, тек заручене, покушале да пређу на другу 
страну реке, али кад су виделе да су окружене узеле су 
се за руке и заједно скочиле у вртлог реке. Једна девојка 
је побегла низ реку и изнемогла зауставила се на једној 
стени, а када је Турчин пришао ближе, да не би пала у 
његове руке, бацила се са стене у реку и утопила. Због 
ове несреће и много жртава које је ова река однела. народ 
је Белицу од тог дана назвао Црницом (како се и данас 
бележи), а стену са које се девојка бацила у воду 
Девојачком стеном.

Спомен на овај трагичан догађај и данас се чува, 
па се на сваки петак уочи Ђурђевдана /Биљани петак/ 
народ у великом броју окупља - долази у манастир 
Сисојевац да упали свеће и помоли се за покој душе 
мученика који су тада настрадали.

О времену рушења манастира нема никаквог записа 
али је највероватније до тога дошло после Велике сеобе 
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Срба под Арсенијем Чарнојевићем /1690. године/, када је 
манастир запустео, пошто су монаси избегли заједно са 
монасима из манастира Раванице, који су предвођени игу- 
маном Димитријем напустили Раваницу носећи собом и 
мошти светог кнеза Лазара. У њиховом одсуству црква је 
до пола порушена и остала без крова, кубе је пало у 
цркву, припрата је срушена до темеља, велики конак до 
приземља, а ограда - обзиђе око порте до висине од 1 
метра, местимично и више, док је улазна капија стрчала 
из рушевина.

Сличну судбину је имала и црква манастира 
Раванице, с том разликом што је она после повратка 
Стефана Даскала, а после закључења Пожаревачког мира 
(1718. године), донекле поправљена и обновљена. 
Међутим, судбина цркава у Петрушкој области била је и 
даље тешка, јер су дуго остале запуштене, сем цркве Св. 
Петке у Извору. Црква Св. Сисоје је, такође, дуго чекала 
своје “лекаре”.

Рушевине цркве манасшира Сисојевца
(из документације Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу).
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Предање о Девојачкој стени и имену реке

“Оделбом дана од ноћи исток је зарудео и ужарена 
кугла сунца уздигла се изнад свечане тишине уснулих 
планинских масива. Људи су се кретали беспућем, 
обележеним козјим стазама. Долазили су из забачених 
засеока, са пашњака и бачија, из склепаних брвнара за 
чије су постојање знале само птице, бубе и звери. Била је 
то зора, росна и златна зора, кићени празник који су оду- 
век носили у својим срцима. После дугих и мучних дана, 
после ткања и веза новог бељеног рубља, они су 
напустили своје злехуде домове, пооране њиве и расута 
стада и пошли на свето састајалиште да се окупе уз олтар 
наде и чују реч која прориче веру у брзу обнову царства. 
Слава је будила у њима неизрециво узбуђење и подсећала 
их на године слободе када је радост била свеопшта, свима 
доступна. А сада је земља била поробљена, манастири 
претворени у турске коњушнице. Једино је Свети Сисоје 
био неоткривен, далеко у тами брегова, далеко од путева 
и људских насеља. Народ је чувао тајну. За сваког човека 
било је нечег изузетно задужбеног у помисли да је сведок 
последњег храма који је сачувао своје достојанство.

И сви ти људи који су живели у дивљини и 
изгубљеном пространству предака окупљали су се на збор- 
ном месту вере, као на зов трубе, упознавали једни друге, 
кумили се и братимили, женили синове и удавали кпери. 
Било је то узвишено и подвижно, бесмртна песма за 
одржавање имена, највеће задовољство које су могли да 
осете. Били су тихи и скромни, говорили су разложно и 
смерно, као да их је саздало вечно пријатељство и слутња 
блиске опасности. Страховали су од дана када ће туђинска 
чизма згазити њихове светитеље, уништити гнездо њиховог 
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окупљања и оставити их без господара, у слепој безличној 
љутњи. Ушли су у божји дом скрушено и молећиво, 
запалили свеће у знак сећања на умрле и пале у боју и 
дуго стајали међу каменим зидовима, све док мирис там- 
јана није ишчезао и нестао у зраку.

Ухода се неприметно издвојио и брзо кренуо до 
најближе турске постаје. Дивље животиње су се 
разбежале, птице су узлетеле, змије су запалацале испод 
камења. И опет је настао мир. Планина је утонула у 
ћутање. Једино је Белица шумела у свом току.

А кад се завршила црквена служба и кад су умук- 
ли гласови и шапати упућени свевишњем, људи су изашли 
у поље, под записне храстове, угостили себе и ближње, 
нахранили своја испошћена тела и запили за време 
прошло, за кнеза, за Косово. Затим је почео обред забаве 
и песме.

У јеку славља, у неопрезу среће, над манастиром је 
заграктало јато злослутница. Из ногу гавранова пала је 
коњска балега. Али нико у том предсказу није видео знаке 
опомене. Младићи су и даље свијали коло, а деве су 
китиле своју косу безбројним пољским цвећем. Али кад је 
испред мудрих стараца залепршаб црвени турски фес сви 
су узвикнули и панично устукли. Но тада је већ било 
касно.

На коси брега јаничари су уздали ознојене и узне- 
мирене вранце. Извадили су сабље из корица и слушали 
заповест која им је налагала да крену напред и разоре све 
што искрсне на путу њиховог сечива, све што се 
супростави вољи и сили Алаха.

А тамо у долини, поред реке, између густих висок- 
их шума, скривао се велелепни манастир, нешто најлепше 
што су икада упознале њихове злослутне ратничке очи. 
Њихова постојбина је била далеко, они су превалили 
земље и мора, видели градове тврђаве и споменике, све у 
пролазу, без осета и усхићења, али сада су први пут 
застали и посматрали чудесни двор једног покореног нар- 
ода. Био је различит од других, јединствен у одблеску 
сунца, тајновит под сенкама шумећег лишћа. На сјајном 
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огледалу крова, на оштром копљу, сјактио је златни крст, 
изазов непознате вере, говор народа који не подноси 
господара, сећање на дичну и славну историју. Кола 
младића и девојака јездила су преко зелених пропланака. 
Људи, жене и деца окупљали су се око слепих гуслара 
инародних певача, а музика направа фрула и добоша 
разливала се у обиље дана: чуо се пригушен јек, нешто од 
величанствене оде светковине, нека ћарлијућа радост која 
је све захватала и држала у греву бескрајног скрива.

Одједном су небо покрили облаци. Повици јаничара 
испунили су људе ужасом страха и смрти. Та разуларена 
војска дивљих и сулудих хорди обрушавала се низ брегове, 
јурећи на својим обесним коњима: огромни и претећи 
помаљали су се иза гребена и кружили око манастира, 
витлајући оштрим кривим сабљама. Све што је имало ноге 
дало се у панично бекство. Развила се хајкачка и погубна 
битка у којој су једни били немоћни бежници, а други 
безмилосни трагачи, жедни крви и освете, нетрпељиви, 
упорни у нагону да убијају и ниште људски живот са 
узвицима наде у потоње рајско блаженство. Они су били 
оно што јесу, ватрени вез очаја, претходница страшне вла- 
давине и служили су оружју, једином праву завојевача. 
Секли су немилосрдно. Њихов господар пустио их је са 
ланца, ослободио из куле и нахушкао на нејач и они су 
умели зналачки да искористе тај играјући излаз: сваки сев 
сабље, значио је окрутну смрт, сваки хитац убојног копља 
један живот, сваки удар камџија догробни лелек.

И са одмаком дана земља је постала црвена и 
влажна од крви, унакажена од исечених телеса, а река је 
била све тамнија, све црња: проносила је главе, невина 
лица, отворене очи; мноштво страдалника.

Али јаничари нису мировали. Наставили су да гоне 
чак и оне који су најдаље умакли. Стазом је бежала лепа 
девојка, обучена у бело мирисно рубље, а њене дуге црне 
плетенице поскакивале су као две немирне гује. Била је 
дева и чедна, неисцрпни извор сласти и пожуде за којим 
је махнити ратник данима чезнуо, временом копнео. 
Нагнао је коња уз падину. Гоњен дамарима свог ужеглог 
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тела, у тежњи да задовољи отворену рану своје глади, пен- 
трао се уз стене и голи камен. једнако мотрећи своју 
жртву, уживајући у шумском лову, у игри која је њега 
представљала сигурну победу, вајкдашње искуство осва- 
јача. За несрећну девојку није било врха на које се не би 
успела само да умакне Турчину чија су уста пенила од 
беса, а очи крвариле од злочиначког пијанства. Висока, 
напукла стена, која се застрашујући надносила над провал- 
ијом Забрешке клисуре, привукла је њен унезверени 
поглед и она се као мачка припила уз камен, молећи се 
да је заштити од зла, избави од нечастивог.

Зачула је бат чизама и примирила се, престала да 
дише. Турчин је бацио сабљу и скочио на обалу, примакао 
се девојци и зграбио дугим кошчатим шакама, али није 
могао да је отргне, нити да је приведе себи. Поцепао је 
њену одећу, стргао њене хаљине, а она је и даље стајала 
непомично, као да је урасла у сам камен. А кад је оста- 
ла скоро нага и кад је њено тело било изложено подсме- 
ху мужјака, његовим додирима грозе, она је осетила да 
више не може да поднесе срамоту и гадост и скочила је 
у таму кланца да река опере љагу са њене беле нежне 
коже. И Турчин је пао и разбио се о врхове стења, а 
орлови, змије и гуштери разнели су његову лешину.

Бег је још увек трајао. Две сестре, тек заручене, 
бежале су према извору Белице, према пећини. Хтеле су 
да се завуку у неку отворину, да нађу скровиште у утро- 
би земље и остану тамо све док се над рабојиштем не 
огласе крици птичурина. Нису имале среће. Млади 
јаничари приметили су њихове кошуље и јурнули су за 
њима, утркујући се ко ће пре да их повали на расцветани 
ћилим земље. Поред пенушавог бука расле су старосне 
врбе чије су гране падале у воду и мостиле обале реке. 
Девојке су покушале да пређу на другу страну и умакну у 
гудуре брегова, али кад су виделе да су окружене и да 
оштрице сабљи севају као муње, узеле су се за руке и 
здружено скочиле у вртлог пред немим и зачуђеним осва- 
јачима. На крошњама врбе остало је сјајно прамење 
њихове косе.
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Отада је протекло више векова. Планина се изме- 
нила, оселила селом Сисевац. Река је добила ново име 
Црница; поцрнела је од српске крви. Остало је брдо 
Поглед. Остале су рушевине манастира Сисојевца. Остала 
је Девојачка стена да својим изгледом подсећа на ову 
тужну причу.”

( Никодије Спасић: Сисевачка 
предања. Доња Омашница, 

Трстеник, 1977.)

Сисоје у селу Плани
...”Нешто пре Косовске битке, отприлике у време 

краља Милутина, побегао је испред турске најезде неки 
бугарин Сисоје, окорели непријатељ исламске вере. Неко 
време се задржао и у селу Плани. Он је радио на 
учвршћивању православне -хришћанске вере. Често је 
окупљао сељаке и причао им о опасности која прети са 
истока. Чак је обележио место на утрини где ће да 
подигне цркву Св. Илије (где је касније и подигнута). 
Сисоје је често посећивао манастир Св. Петке у Извору, 
који је био тек саграђен, па пошто су Турци упадали 
прерушени у калуђере тражећи Сисоја да би га убили, он 
је увек био унапред обавештен, па је избегавао нежељени 
сусрет с Турцима. Кад му је то досадило, побегао је још 
даље у клисуру реке Црнице. По његовом имену и место 
се зове Сисевац, а у тој клисури је подигао и скромну 
цркву и ускоро ту умро.

По казивању неких турских владара Сисоје је много 
угрозио исламску веру, и то како у Бугарској тако и у 
Србији. Зато одмах после косовске битке неки турски 
војсковођа науми да потражи место где је живео Сисоје и 
поруши све што је овај подигао”...

Момин камен
...”Један Турчин гонећи девојку нагна је на једну високу 
стену. Девојка је била одлучна. Мислила је да се неда 
жива Турчину у руке. А Турчин упоран да је ухвати по 
сваку цену. Тада девојка скочи са стене и усмрти се, а на 
стени остаде прамен њене косе. И данас се тај камен зове 
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“Момин камен”. Кад се добро смрачило Турци се смире, 
притегну везе на похватане Србе и преноће на том месту. 
Сутрадан крену низ реку Црницу, сруше Сисојеву цркву 
поред врела Сисевца, па преко непроходне планине 
Игришта, Дебеле главе, Јаворка и пред мрак стигну до 
села Тимока (данас Криви Вир)”...

(Из монографије села Плане Ж.Стојадиновић, 
Плана, 1996. године).

Сисоје на извору реке Црнице
...”Према легенди сачуваној у сећању народа овог 

краја духовник Сисоје је дошао из Бугарске бежећи испред 
Агарјана, и најпре се населио испод планине Бабе у селу 
Плани. Као великог противника ислама Турци су 
покушавали на разне начине да га ухвате, али је овај 
мудри божји човек увек успевао да им утекне. 
Преобученим у монашке ризе, Турцима је једанпут умало 
успело за руком да остваре свој наум у Плани и ухвате 
калуђера, али им св. Сисоје још једанпут умакне. Овога 
пута је морао да побегне дубље у гору и нашао је скрови- 
то место на извору реке Црнице, високо у кучајским брди- 
ма. Легенда даље каже да је св. Сисоје лично одредио 
место где ће да се подигне црква светог Илије у Плани.

(Димитријевић М.:3наменити Параћинци,
1996. године)

Оснивач болнице у Сисевцу
...” Поуздано се зна да је у манастиру Сисевцу била 

болница у средњем веку, и њоме је руководио св. Сисоје. 
Извор лековите и чудотворне воде налази се и данас изнад 
извора реке Црнице, а био је познат још у римско доба. 
Током тог периода поред емпиријске, односно научне,
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примењивала се и верска медицина, заснована на молитви, 
поткрепљена   вером   у   чудотворне   воде   и  других   елемената
из природе.

(Димитријевић М.:Параћин,1996.)

Сисојева служба
...”У Раваници је написана служба и биографија 

кнеза Лазара и преподобног Ромила који је у Раваници 
скончао; вероватно да је и преподобни Сисоје имао своју 
службу и биографију, јер старац Јанићије из манастира 
Сисевца, кад је био ради милостиње у Москви 1509. г. 
вели да се у манастиру чувају мошти “преподобног 
Сисоја”, што значи да је као преподобни, према тадашњим 
обичајима, имао своју службу”.

Сишуациони илан манасшира Сисојевац 
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Песма посвећена страдању народа и манастира
Крај пећине у клисури 
Раваничка песма бруји

Свети царе наш Лазаре
Ти си ктитор наше лавре

У Сисевцу дивној клими 
Манастир си сазидо оивни

Монасима да се лече
И да славе Тебе свече

Свети Сисоје сија нама
Као месец прео звездама

Старешина он бејаше 
Муоро црквом управљаше

Са Синаја он је дош‘о
Души мира ту је наш‘о

Благољепно устројење 
Пребиваше оуго време

По Ускрсу светлих бана 
Беше служба ооабрана

Биљани се петак слави
Службу служе на урани

Пет векова Турчин влада 
Љуто српски нароо страоа

Џакче злата Турчин нуди
Ко би од' о где су Срби

Нека жена узе злата
И одаде крвног брата

Показа им Срби где су
У Сисевцу дивном месту

У цркви је служба прошла
Као је Турска хорда дошла
Опколише као звери
Као су људи мирно јели

АМИН
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Деиа илачу мајке цвиле
Од најезде Турске силе

Ту је река протицала
Белица се она звала

Иако се тако звала
Црница је сад постала

Лешеви је замутише
И у крв је претворише

Оста црква сама дивна
Да је руши турска сила

Не срушише до темена 
Крвљу светих заштшћена

Неке фреске сачуване 
Дочекаше наше оане

Историје то су наше 
Цркву Завоо поправљаше

Само цркву без ичега 
Оловом је прекривена

Већ је прошло десет лета 
Све се оаље нешто чека.
Да с'  обнови свето место
И засија свети престо

Да с' и даље Господ слави
Сисевачкој светој лаври

О велики мученици
И за Христа страбалници

Помозите грешним нама 
Вашим светим молитвама

Дивно звона да забрује 
На далеко да се чује
Све у славу живом Богу
И на радост српском робу

БОЖЕ ДАЈ.

/ Монахиња из м. Раванице/



Др Чедомир Марјановић
Цркве на Црници

Горњи ток реке Црнице представља собом једну 
интересантну појаву за религиозни живот Поморавља. 
Наиме, на кратком одстојању у ваздушној линији од 9 до 
10 км на обалама њеним находе се развалине седам црка- 
ва. Предање вели да су све то били манастири и да је тај 
крај Петруса представљао собом Малу Св. Гору. Међу тим 
црквама је и манастир Сисојевац.

Овај манастир се налази на самом извору реке 
Црнице, која представља собом једну ретку величанствену 
природну појаву, где у неколико врела избија одмах цела 
велика река. Манастир носи назив по преподобном Сисоју. 
То је онај духовник Сисоје који се помиње у повељи кире 
Евгеније из 1398. г. кад су калуђери из Св. Лавре 
сачекали кнегињу Милицу у Доксомену код Сереза, и 
молили је да им врати натраг Параћинов брод и друга 
села, што је кнегиња из незнања била уступила духовнику 
Сисоју.

Да би овај случај боље разумели, треба прет- 
поставити да је после битке на Косову у Св. Гори изгледа- 
ло, да је цела Србија пропала, па је и управа св. Лавре 
била напустила привилегије по повељи од 1375. год. То је 
свакојако увидео духовник Сисоје те искористио прилику 
да исте привилегије добије за свој манастир. Због тога се 
обратио кнегињи Милици и она му је на то дала 
хрисовуљу (изгубљена). После протеста у Доксомену она 
је одузела те привилегије од Сисоја и повратила их св. 
Лаври. Свакојако да је Сисоје у накнаду за то добио што 
на другој страни. То би био први помен о духовнику 
Сисоју и његовом манастиру ...
... Други помен налазимо у Москви. Тамо је одлазио ради 
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милостиње, а вероватно и неком другом мисијом, старац 
Јанићије 1509. године и пријавио се двору великог кнеза. 
Он са собом није имао никакве грамате (писмених доку- 
мената), молио милостињу за свој манастир и изјавио да 
се у манастиру чувају мошти “преподобног Сисоја”. 
Велики кнез одредио је: “У Кучајни, обитељи 
Преображења Спасова, где почивају мошти преподобног 
Сисоја, дарује се игуману Теофану 40 самура и 300 белих 
веверица (Сношенија Росии с востоком и Споменик 
Академских Наука 39 стр. 187).

У једном рукопису из XVII века, где се говори о 
Раваници каже се о кнезу Лазару: “Сазида и други храм 
који лежи на источној страни у подгорју тога места, близу 
велике Лавре” (Гласник Срп. ученог друштва 21, стр, 
160). Сви испитивачи узимају да се ово односи на Сисевац. 
Но истинитост овог записа може бити и осумњичена; у 
биографији кнеза Лазара не спомиње се да је он сазидао 
Сисевац, но о томе доцније. То би био трећи помен о 
Сисевцу.

У једној листини патријарха Арсенија III под 1689. 
г. Сисевац се спомиње као метох Раванице. То је четврти 
поме. (Летопис матице Српске 80, стр. 66).

У аустријској ратној карти из ратова 1683-1699. г. 
уписан је Сисевац као манастир који пева. То је пети и 
последњи до сада познати помен.

У самом манастиру код западних врата, где обично 
стоји слика ктиторова, у Сисевцу постоји слика која се 
тешко распознаје и за коју г. Влад. Петковић држи да је 
слика деспота Стевана.

Међутим, како је данас црква у рушевинама то се 
лепо распознаје испод слоја данашњег живописа стари 
живопис, који собом представља неке црвене крстове по 
целим платнима зидова.

Све нас ове околности побуђују да учинимо прет- 
поставку да је овде била црква пре Стевановог и 
Лазаревог времена. Судећи по оним крстовима на зидови- 
ма место живописа вероватно да је ту била првобитна 
нека црква из ранијег доба, а можда је ту било седиште 
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онога епископа кога је Кало-Јован поставио у броју оних 
пет епископа 1203. године, кад је од Мађара отео велико 
Браничево и Ниш (Теinеr, Моnum, Slavorum 11,30 1204). 
До сада се зна поуздано за Браничево и Ниш као 
епископије, али као тако велики и насељен простор између 
Браничева и Ниша имао је право на епископа. Уосталом 
епископ је био у Морави још у IV веку (Ноrrеum Маrgi) и 
у XVI веку била је Петрушка епархија. Што је епископи- 
ја била тако далеко од пута (око 25 км у ваздушној лин- 
ији) може се тумачити тиме што је Моравска долина у то 
доба била право разбоиште о коју се отимали: Мађари, 
Бугари, Срби, па је природно било да епископија буде у 
заклоњеном месту. Само тако може се објаснити онај град 
око манастира Сисевца. Но кад су се Бугари, нарочито 
после најезде Татара 1241. године повукли, вероватно да 
су напустили манастир и он је био пуст до Сисоја.

Дакле, највероватније да кад је наишао духовник 
Сисоје он је нашао цркву напуштену, ту се настанио, 
цркву премазао новим слојем малтера, можда нешто 
доније и живописао. С обзиром пак на то што се духовник 
Сисоје спомиње 1398. год. кад је стварно владао Стеван, 
а како је он био љубитељ књига и манастира, насумњиво 
да је и он помогао да се црква украси и уреди и зато га 
је духовник Сисоје прогласио ктитором и ставио његов 
лик код западних врата.

У сваком случају може се узети као неоспорно, да 
је духовник Сисоје уложио много труда на обнови самог 
манастира, кад је доцније по њему прозван Сисојевац, од 
чега дошло данашње скраћено Сисевац ...
... Ово утолико пре што је већина Синајаца проглашено 
преподобним, па и духовник Сисоје био је проглашен 
такође преподобним и његове се мошти чувале у манас- 
тиру, где је народ одлазио и тражио лека немоћима сво- 
јим.

Црква је у основи триконхос, једнобродна, са јед- 
ном олтарним апсидом, чиме одступа од цркава моравске 
школе. Апсиди (олтарни и певнички) су споља сед- 
мострани, без колонета на зидовима. На средини, где се 
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крајеви крста укрштају било је кубе. Оно је сада 
порушено ...
... На основу ових података не можемо примити да је 
Сисојевац задужбина кнеза Лазара. Време кнеза Лазара 
нарочито се одликује богатством декоративног елемента а 
нарочито у арабескама, што овде не видимо. Све нас то 
упућује, а нарочито чињеница што има два лепа, да ову 
цркву не можемо урачунати у број цркава из доба 
Лазарева. Она је свакако старијег порекла. Но њену стар- 
ину ће ваљда моћи да утврде стручна археолшка 
проучавања.

О Сисевцу знамо да је певао до сеобе Срба 1690. 
године, има га и у аустријској ратној карти. У народу се 
очувало, такође, предање да је певао до пре 200 година, 
али кад је једном, веле био сабор, изненадно су напали 
Турци из Кривог Вира на манастир, посекли и побили 
многе људе и појурили за једном девојком чувеном леп- 
отицом. Она је бежала па кад је видела да ће је Турчин 
достићи, попела се на једну стену у намери да скочи у 
провалију. У том тренутку Турчин је достигне и ухвати за 
косу, али она успе да скочи са стене и на месту остане 
мртва, а Турчину остану њене косе у рукама. Та је стена 
прозвана Девојачка Стена. Старци су ми причали да су се 
до пре 60-70 година још могли видети праменови њене 
косе на стени.

(Темнићки зборник, књига Ш, 1936.)

Радослав Прокић
Црква Св. Преображења у Сисојевцу 

Манастир Сисојевац

Први помен Сисојевца је уједно и помен Сисоја. 
Јавља се 1398. године Када Милица помиње Сисоја коме 
је дат Параћинов брод од Раденка и Шишата. Милица 
враћа овај посед манастиру Лаври. Параћинов брод је 
дарован још 1375. године манастиру Лаври и није све до 
1389. године било могућности да га неко одузме будући 
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да је Лазар жив, а вероватно и Цреп. Пометње које су 
настале после Косовског боја, одразиле су се и на овом 
региону, па се нека властела оснажује и јавља се у улози 
дародаваца, сматрајући да су се ранија дародавства од 
кнеза Лазара и других властелина заборавила.

Долазак духовника Сисоја у Петрушку област у 
време грађења Раванице не разрешава у довољној мери и 
време градње цркве и манастира у Сисојевцу (Б. Вуловић, 
Моравска школа) Живописање је, према В. Ј. Ђурићу, 
уследило нешто пре 1389. године. У време до 1389. године 
земље у горњем току Црнице налазе се у прседу Црепа, а 
ту је била међа са Раваничким властелинством. Долазак 
Сисоја не може никако да се веже за Лазара, пошто Лазар 
није могао да му дарује туђа имања, јер је и раваничка, 
како се каже, купио. Да је Сисоје био духовник породице 
Лазаревић, налазио би се у Крушевцу, а био би помињан 
и у време Милице и деспота Стефана. На крају, да је био 
миљеник куће, Милица би бар поменула приликом одузи- 
мања Параћиновог брода да му нешто друго даје, што 
слично чини Цреп према Хиландару, када потврђује ман- 
астир Лешје Венедикту.

Долазак Сисоја у Петрушку област пре се може 
везати за Црепа. Стричевић износи занимљиву тезу анал- 
изирајући намене првих цркава Моравске Србије. Сматра 
да Сисојевац није никада био манастир, односно да није 
грађен као манастир, да је Сисоје духовник неког 
властелина и да је црква била придворска. Већ је 
напоменуто да је Цреп могао да се пресели после 1375. 
године у други центар који се налазио у северном делу 
властелинства, вероватно са седиштем у Петрусу на 
Црници.

Живописање цркве је извршено привремено, одмах 
по градњи, како би могла да “служи”. Живопис је могао 
настати у интервалу између 1380. и 1389. године односно, 
како се сматра, пре 1398. године. Дилеме око тога ко је 
сликан на ктиторској композицији и даље остају. Ако је 
сликан Цреп као могући ктитор ове цркве, онда је 
живопис настао знатно раније - пре 1389. године, а можда 
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и пре 1380. године када се Црепу губи сваки траг. 
Међутим, могло се десити да је црква саграђена знатно 
раније и остала неживописана и после 1389. године. 
Године 1389, када је Сисојевцу одузет Параћинов брод са 
знатним приходима, можда се Сисоје обратио за помоћ 
деспоту Стефану, који га помаже у живописању, те се 
слика као ктитор уз духовника (То исто мисли и Г. Бабић, 
сматрајући да је Сисоје могао добити неким другим актом 
имања од Стефана, на коме је сазидао цркву. Међутим, 
притом је индиректно речено да је после тог акта сази- 
дана црква. Поставља се питање где се у међувремену 
налазио када су му Раденко и Шишат доделили Параћинов 
брод. Они су могли Сисоју да дају земљу, односно пок- 
лоне само онда када је имао власништво над неком 
црквом или имањем, те је ово била само помоћ. Све се 
ово морало десити пре 1389. године, односно даровање 
после 1389, јер регуларног властелина нема.)

Дешифровање времена градње цркве дало би одгов- 
оре на појаве рашко-романских карактеристика које се, 
преко цркава Сисојевац, Павловац, Манасија и 
враћевшница, јављају у деспотово време. Овим црквама 
придружује се и црква Горовичу код Тополе.

Манастир Сисојевац јавља се поново 1509. године, 
када старац Јанићије одлази у Свету Гору, а затим у 
Русију, тражећи помоћ за манастир Сисојевац “у коме 
леже мошти преподобног Сисоја”. Ч. Марјановић смара да 
се преко рукописа из 17. века може Сисојевац иденти- 
фиковати као црква коју је сазидао кнез Лазар “у подгорју 
тог места на источној страни”.

Наредни помен Сисојевца је у грамати патријарха 
Арсенија, када је Сисојевац метох манастира Раванице 
(1689). Црква манастира Сисојевац се помиње у картама 
с краја 17. и почетком 18. века (Ч. Марјановић пише: 
“Мислим да је црква много старија, из 1204. године, и да 
је Сисоје цркву живописао уз помоћ деспота Стефана, те 
се зато јавља његов лик).

(Р. Прокић: Средњовековна архитектура Петрушке области. Светлост,3авод за 
заштиту споменика културе, Крагујевац, 1968. стр. 81-83).
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Бранислав Вуловић
Сисевац, са рушевинама цркве на реци Црници

Црква је била посвећена Преображењу. Данашње 
име добила је по монаху Сисоју, коме је кнегиња Милица 
1398. године даровала земљу код Параћина. На сев. делу 
зап. зида налази се Сисојев ктиторски портрет, доста 
оштећен. Око 1689. године помиње се Сисојевац као 
метох Раванице; запустео је, по свој прилици, крајем XVII 
или почетком XVIII века.

Црква има основу у облику сажетбг триконхоса са 
кубетом и са апсидама које су споља седмостране. Над 
нартексом се дизао звоник у облику куле. По главним 
особинама, грађевина припада типу цркава Моравске 
школе из последње четвртине XIV века. У цркви постоје 
остаци два слоја живописа. Први је примитивније рађен; 
други знатно бољи и, по свему судећи, рађен према кар- 
тонима раваничких сликара Константинове групе. 
Живопис је доста страдао. Рушевине цркве су конзерви- 
ране 1952. године. Том приликом су откривени остаци 
обимних зидова са одбрамбеним кулама поред улаза и с 
просторијама у којима су биле смештене монашке ћелије.

(Енциклопедија ликовних уметника 4,Портр - Ж, Додатак. Југ.лексикотрафски 
завод, Загреб, 1966,212)

Мила Милановић
Сисојевац, манастир у Србији, у близини манастира

             Раванице код Ћуприје, са црквом посвећеном 
         Преображењу

Већ у XVII веку био је тешко оштећен и запустио; 
у то време је метох манастира Раванице, Основа цркве је 
триконхална, с апсидама споља седмостраним. Кубе, 
правоугаоног облика, изведено помоћу пандатифа, имало 
је кружну основу. Постоље кубета било је украшено архи- 
волтама, а само кубе колонетама елипсастог облика. 
Нартекс је из истог времена кад и црква, вероватно с 
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краја XIV или почетком XV века. Црква је грађена од 
сиге, а у унутрашњости делимично од црвеног и жућкас- 
тог пешчара. Зидови су били споља подељени пиластрима, 
овезаним у горњем делу луковима. На доњем су само 
црвени орнаменти на белој основи, а на горњем, који је 
вероватно настао одмах после доњег виде се остаци неко- 
лико светитељских фигура, фигура ктитора с моделом 
цркве и неколико композиција.

(Енциклопедија Југославије 7, Р - Србија.
Југословенски лексикографски завод, Загреб, 1968. 202)

Ђорђе Стричевић
Два варијетета плана цркава 

моравске архитектонске школе

За СИСОЈЕВАЦ, који по својој основи припада групи 
триконхалних цркава сажетог типа, може се такође рећи 
да приликом грађења није био намењен за манастирски 
храм. Име ове цркве доводи се, с правом, у везу са мон- 
ахом Сисојем који је портретисан у цркви с моделом 
грађевине у руци. Сама чињеница да је монах Сисоје кти- 
тор ове цркве не доказује да је Сисојевац био саграђен 
као манастирски храм. Напротив. У једној повељи кнеги- 
ње Милице, монахиње Јевгеније, из 1389. године, Сисоје 
се помиње као духовник, - духовнику Сисоју, - што значи 
да он, иако калуђер, није припадао извесном манастирском 
братству, већ да је вршио дужност исповедника на двору 
владара или неког властелина. Појаву монаха на положају 
придворних духовника као редовну у XIV веку доказује 
члан 435 Душановог Законика којим се одређује да 
баштиници који имају своје цркве постављају у њима 
калуђере, а ови за вршење духовничке дужности морају 
добити само благослов надлежног епископа. За питање 
првобитне намене цркве Сисојевца занимљиво је да се 
Сисојев портрет у овој цркви налази на другом слоју 
живописа, који је, изгледа, сликан убрзо после првог.

Млађи живопис стоји у најтешњој вези са 
сликарством Манасије, па би према томе грађење и прво 
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живописање Сисојевца требало ставити баш у оно време 
када се Сисоје помиње као духовник. Врло је лако могуће, 
и с обзиром на поменуте моменте чак и сасвим вероват- 
но, да је Сисојевац саградио онај исти властелин за чијег 
је дуовника Сисоје можда дошао их Хиландара, као што 
је то у XIV веку био чест случај. Веза духовника Сисоја 
са овом црквом у сваком случају показује да је она била 
подигнута као придворни храм.

(Зборник радова САН ХLIV, Византолошки институт 3, 
1955, 218.0 Сисојевцу 7)

Владимир Р. Петковић
Сисојевац

Сисојевац, манастир удаљен 12 км од Раванице, са 
црквом посвећеном Преображењу. Изгледа да је добио 
име по духовнику Сисоју, коме је г. 1398.*) кнегиња 
Милица била дала земљу у Тргу Параћинову Броду и који 
је сахрањен у цркви. Вероватно је то био један од 
Синаита, који се код нас јављају у доба кнеза Лазара и 
деспота Стевана. Г. 1509 велики кнез у Москви послао је 
новчану помоћ Теофану, игуману овог манастира, у коме 
лежи преподобни игуман Сисоје. Изгледа, да је при крају 
XVII века запустео. У грамати патријарха Арсенија од 
1679. г. сомиње се С. као метох Раванице. Основа цркве 
је у облику триконхоса са абсидама споља седмостраним. 
Имала је кубе, које се опирало о зидне пиластре. Натрекс, 
подигнут у исто време када и црква, имао је изнад себе 
неку врсту куле - звоника. Изгледа, да је на западној 
страни постојао неки дрвени трем. Има два слоја 
живописа. Доњи слој показује само орнаменте на белом 
позађу. Изгледа, да је горњи слој израђен брзо после 
доњег. Од појединачних фигура светитеља могу се разаз- 
нати: св. Стефан Нови, св. Јаков праведни, деспот Стеван 
(?), и игуман Сисоје, који десном руком придржава модел 
цркве:  сви   на   западноме   зиду;  св.  Теодосије   Киновиарх,  св.
*)1389. (Примедба аутора). 1398. је одузето оно што је 1389. даровано.
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Јефтимије Велики, св. Сава Јерусалимски, св. Јоасаф (у 
попрсју), св. Арханђел Михаил, Богородица, св. Јован 
Претеча, св. Артемије, св. Димитрије, св. Ђорђе, цар 
Урош (?), св. Гурија (у попрсју), св. Симонас (у попрсју) 
на јужноме зиду; св. Арханђел Гаврил, Исус Христос 
Пантократор, св. Нестор, св. Теодор Тирон, св. Теодор 
Стратилат, св. Меркурије на северноме зиду; у олтару су 
насликани св. архијереји, чије су сигнатуре ишчезле. У 
горњим зонама су насликане композиције: “Успење 
Богородице” на западноме зиду; “Христос и Самарјанка”, 
“Исцељење два слепа”, “Христос благосиља 5 хлебова и 
две рибе”, “Исцељење таште Петрове”, “Исцељење слепог 
од рођења”, “Исцељење узетог”, “Христос поучава у 
храму” на јужном зиду, а на северноме: “Парабола о 
царској свадби”. У олтарскоме простору се распознају: 
“Три младића у зажареној пећи”, “Заклање првосвештени- 
ка Захарије”, “Христос код Марте и Марије”(?)”.

(Преглед цркава кроз повесницу 
Српског народа, Београд, 1950)

В. Р. Петковић
Ископавање цркве манастира Сисојевца

Вршено је и откопавање цркве манастира Сисојевца 
(код рудника Сисевца, близу Сењског Рудника). Ово 
откопавање помогла је и Моравска бановина са 6000 
динара. Црква је била затрпана у рушевинама и овом при- 
ликом је потпуно очишћена. Она припада типу цркава из 
доба кнеза Лазара и деспота Стевана. Зидана је од сиге и 
има седмостране апсиде. Падају у очи два слоја живописа 
у олтарском простору. Доњи слој показује само орнаменте 
и преставе крстова са Голготе. Живопис је јако страдао. 
Пронађена је веома скромна гробница у цркви на јужној 
страни уз сами западни зид. На жалост, није пронађен 
никакав натпис. Црква је била опасана високим и дебелим 
зидовима који су срушени. На западној страни, где је оста 
ла маса од рушевина, познају се контуре пиргова који су, 
вероватно, фланкирали улаз у манастир. Иакопавање је 
трајалодо 12. септембра 1931. године и на послу је било 
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запослено 14 радника. Поред подписаних у ископавању је 
учествовао и г.Ј.Павелић, препаратор музеја.

(Историјско-уметнички музеј.
Госишњак СКА XI,, 1932,221-228.

Војислав Ј. Ђурић
Сисевац после 1402 године

Прави наследници духа и стила раваничког 
сликарства били су, међутим, они уметници који су у 
Србију дошли из Солуна или које су солунски сликари 
васпитавали. Њихов најстарији споменик је сликарство 
манастира Сисојевца*), недалеко од Раванице, а задужбина 
је духовника Сисоја, који је можда, био један од синаита 
или бивши хиландарски игуман. Земља овог угледног мон- 
аха, који је много доцније сматран блаженим, помиње се 
у једној повељи кнегиње Милице из 1398. године. Данас 
уништени портрет деспота Стефана на западном зиду 
сведочио би да је сликарство у цркви настало после 1402. 
године. Стварно, манастирски храм дуго је имао само 
приремено орнаментално сликарство у олтару, које се сада 
помаља испод оштећених фресака са светитељским фигу- 
рама. Пошто су сводови цркве одавно порушени, недоста- 
је сликарство горњих зона. Јасно је, међутим, да су у 
олтару, поред уобичајених сцена, биле насликане и две 
композиције из Старог завета: Жртва Аврамова и Три 
јеврејска младића у зажареној пећи. У зони где је 
насликан циклус Христових чуда и парабола, који се делом 
очувао, иако су слике јако испране кишом, остало је 
сведочанство да су живописци потпуно подржавали неке 
од раваничких композиција, а добрим делом и раванички 
распоред сцена.

Истоветност извесних композиционих образаца 
Раванице и Сисојевца могла би се тумачити и тиме да су 
се сисојевачки живописци угледали на рад живописаца 
гробне цркве кнеза Лазара. Доње зоне живописа у

*)Само другог живописа, (Прим. аутора).
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Сисојевцу, нарочито сачувани низ повезаних медаљона у 
певницама и испод њих строј светих ратника необично 
живих покрета, пре би ишле у прилог првој претпоставци. 
Наиме, на тим сликама се уопште не понавља раваничко 
сликарство, а да су у питању ученици, они би га, 
највероватније, поновили у целини. Напротив, сисојевачки 
сликари служе се и са свим другим обрасцима. Сликарство 
у доњој зони певнице у Сисојевцу касније ће се, до поједи- 
ности, поново срести на изванредном живопису манастира 
Ресаве (Манасије), што би говорило да су неки сликари 
из ове радионице или њихови ученици учествовали у 
осликавању Ресаве. Уметничко порекло ових сликара 
везано је за Солун, други град Византијског Царства, у 
чијим се црквама од половине XIV века могу наћи најбо- 
ље стилске аналогије за њихово сликарство у Србији, 
нарочито на фрескама храма Св. Апостола, на сликама 
припрате у Неа Мони (Св. Илији)или на остацима 
живописа из истог времена у најпоштованијем светилишту 
града, Св. Димитрију.

Фреске капелице Св. Бесребреника у манастиру 
Ватопеду у Св. Гори, која је саграђена и живописана око 
године 1371. Заслугом српског деспота Јована Угљеше, а 
чији су живописци били из Солуна, пружају значајне 
податке о уметничком пореклу сисојевачких и ресавских 
сликара. У већем делу обновљеног сликарства ове капеле, 
које понавља стару иконографију фресака - што је, 
уосталом, био обичај атоских рестауратера XIX века - 
међу ликовима светих ратника има већи број и таквих који 
се, покретом и ставом, уопште не разликују од доцније 
насликаних светих ратника у Сисојевцу и Ресави. Стилске 
и иконграфске особености живописа у Сисојевцу и Ресави 
везују, врло очигледно, сликаре ових споменика за сол- 
унске уметничке радионице. Дошавши у Србију, они су 
прихватили декоративни систем цркава моравске школе и 
домаћу традицију и наставили да развијају она највредни- 
ја уметничка схватања која су била заступљена у 
Раваници.

Сисојевачко светло и љупко сликарство, раскошно 
по хармонијама азурноплавог, белог, сивог, ружичастог и 
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светлозеленог, није дело великих мајстора. Пуно је ту 
декоративних површина и фигура без изразитијег обујма, 
а местимично има и неспретности у цртежу и наивности у 
извођењу грациозних покрета насликаних светитеља. Па 
ипак, Сисојевац носи у себи ону поетику витештва, 
отмености и одмерену лиричност, које ће у Ресави добити 
свој најприкладнији израз.

(Византијске фреске у Југославији.
Југославија. Београд 1975, 98-99)

Светозар Радојчић
Сликарство у Сисојевцу

Веома оштећено сликарство у Сисојевцу, пружа 
занимљиве податке о том питању. Раваница и Сисојевац у 
непосредној близини, колоније из истог таласа калуђера 
емиграната, немају фреске исте вредности,.иако се слаби- 
ји сисојевачки сликар трудио намерно да достигне 
раваничког мајстора. По остацима живописа у Сисојевцу 
очевидно је да је млађи сликар хтео да копира раваничке 
фреске и да их у новој цркви распореди на иста места; 
иконографија и стил су исти, само је квалитет у Сисојевцу 
слабији. Чудна зидна декорација на два слоја малтера 
показују да се већ приликом подизања сисојевачког храма 
предвиђало да ће се дуже чекати на долазак мајстора 
фрескиста, то се не би чинило да је у манастирксом брат- 
ству било сликара. Једино је испод отпалог слоја на коме 
је рађена касније фреска сачуван у Сисојевцу доњи, бели, 
углачани слој са скромном необичном линеарном деко- 
рацијом, само у црвеним контурама, без фигуралних моти- 
ва: велики цртежи у црвеном, волуте палмете, кругови, 
привремена нефигурална зидна декорација потсећа издале- 
ка на наивну линеарну орнаметику монашких цркава у 
Малој Азији и на оне линеарне орнаменте с белом 
основом на сасвим споредним површинама у иначе богато 
декорисаним црквама, на површинама дебљине зидова у 
отворима врата, прозора и ниша.

Праве   фреске,  израђене   на   горњем   слоју   делимичо
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су копиране са раваничких картона. Брже сликане, више 
се ослањајући на цртеж и шире површине боје, сисоје- 
вачке фреске личе по општем утиску контура и колори- 
та, на раваничке. Гледане изблиза оне одају неспретност 
помоћничког рада, нарочито у олтарском простору.

(Старо српско сликарство.
Нолит, Београд 1966, 184-185)

Ђурђе Бошковић
Белешке са путовања- Поморавље, Сисојевац

Сисојевац на 12 км источно од Раванице. Рушевине 
Сисојевца је 1931. године потпуно рашчистио 
г.проф.Влад.Петковић.

Триконхосна основа моравског типа, само прилично 
увећаних размера. Апсиде споља седмостране, без колоне- 
та на угловима. Кубе је било израђено изнад правоугаони- 
ка, са странама 4,90 м(бочним) и 5,05 м (попречним). 
Зато је изнад пандантифа постојао као неки прстен којим 
се на бочним странама прелаз ка тамбуру сужавао за по 
неколико сантиметара, како би му основа била потпуно 
кружна. Квадратног тамбура нема.

Нартекс је подигнут у исто време кад и црква. На 
моделу који ктитор држи у рукама види се да је изнад 
њега била нека врста куле звоника, готово исте величине 
као и сам нартекс. Нема никаквих трагова који би могли 
да покажу како је могла да изгледа. Једино што се на 
јужном зиду делимично само, очувао почетак подужног 
полуобличастог свода. Није разумљиво, односно сасвим је 
излишна конструкција трију архиволта на западној страни 
источног зида припрате (нартекса). Улаз из нартекса у 
цркву био је решен архитравно, дрвеним гредама, које су 
иструлеле, тако да се изнад њих све срушило до горњег 
олакшавајућег лука. Два бочна широка отвора накнадно су 
зазидана сигом.

Споља цела грађевина лежи на једном соклу висине 
90 см, израђеном без икаквих профила. Зидна платна под- 
ељена су пиластрима, који су у горњи деловима, сада 
порушени, свакако били везани луцима. У горњим делови- 
ма апсиде, на свакој страни је била по једна архиволта 
која се ослањала на консоле. На северној апсиди ове су 
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се архиволте делимично сачувале. На јужној постоје само 
четири консоле, а на источној све је порушено.

Судећи по моделу цркве, кубе је лежало на посто- 
љу које је, такође, са сваке стране имало архиволте. 
Постоји иначе неколико фрагмената колонета кубета, које 
су имале пресек три четвртине елипсе.

У унутрашњости су доњи делови зидова, пиластри 
и ивичњаци израђени од црвеног и жућкастог пешчара; све 
остало, заједно са сводовима и луцима, израђено је од 
сиге. На фасадама, сем сокла, који је од пешчара, све је 
такође од сиге у редовима од 8 до 40 цм. Фуге су 
неправилне. Малтер је мешан са шљунком и песком од 
црвеног пешчара, тако да је дошао црвенкаст. Поткраде 
се у фуге и по који већи комад пешчара, па изгледа као 
опека; ове међутим нема.

На 1,5 м од западне фасаде, симетрично према 
улазу, укопана су у земљу два већа комада рђаво 
обрађеног пешчара, у којима се налазе жљебови величине 
15x15 цм, који су свакако служили за пријем каквих 
дрвених греда. Сем ова два, постоји још један овакав 
камен, који је био вероватно на северозападном или 
југозападном углу, тако да се може претпоставити да је са 
целе западне стране постојао какав дрвени трем; не зна се 
једино да ли је био првобитан или доцније додан.

У унутрашњости постоје два слоја живописа. На 
доњем су израђени само црвени орнаменти на белом 
позађу. На горњем има и сцена: модел цркве, заједно са 
ктитором* налази се на овом горњем слоју.

*)Можда ктитором који је цркву само обновио, мањ ако горњи слој није израђен 
убрзо после доњег, а то сигурно није ду

I. Руварац се пита да није случајно овај манастир 
везан за име игумана Сисоја, који је 1381. године био у 
Хиландару, и да није то онај исти Сисоје чије је тело 
1509. године почивало у Сисојевцу.

Г. проф.Влад.Петковић везује исто тако постанак 
овог манастира за име духовника Сисоја, “коме је 1398. 
године кнегиња Милица уступила земље у Параћинову 
Броду. (Старинар, трећа серија, УШ

и IX 1933-1934, 283-285. П Поморавље, Сисојевац)



Хризостом Столић, јеромонах
Преподобни Сисоје Синаит

Најпре игуман манастира Хиландар (Света Гора). 
Близак кнезу Лазару - можда чак и духовник његов. 
Помиње се у једној од повеља кнегиње Милице. Живео у 
селу Сисевац. Ту је и његов манастир, у којем почивају 
његове свете мошти. Изнад његовог гроба је и његова 
фреска, на којој као ктитор придржава модел свог храма. 
Како црква његова манастира празнује Преображење 
господње, и како по светогорском правилу - спомен кти- 
тора има пасти на појутарње храмовне славе, то се и пре- 
подобни Сисоје празнује на дан 6. августа.

(Из књиге Православни светачник, 1989)

Феликс Каниц
О рушевинама цркве Сисојевац ...

... Наш одмор је био кратак, јер је у западнијој високој 
долини требало да испитам једну досад готово непознату 
грађевину. Пут до ње су отежавали хладни и топли извори 
који су избијали из тла са бујном травом и источно од 
рудника (Сисевац) претварали га у праву мочвару. 
Низводно од става двају кракова Црнице, која се због 
јаких притока од Пожара нагло шири и убрзава ток, 
прегазили смо ову речицу и стигли на њену десну обалу.*) 
Још један кратак галоп и ево нас пред рушевинама цркве 
која ме је, надмашујући успелим пропорцијама и величино 
Петрушу и многе познате средњовековне српске 
споменике архитектуре, веома изненадила. Трагови пан- 
дантифа на јужном зиду, сачуваном од 6 м висине, показу- 
ју да је над 14,30 м дугим и између бочних апсида 10,10 
м широким главним бродом стајала купола. На жалост, 
она је, као и сводови, срушена и лежи у шуту који испуња- 
ва унутрашњи простор цркве све до хорских прозора. Све 
три  апсиде   су   изнутра    полукружне,  а    споља   седмоугаоне.

*) Запис из 1859. године
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У јужној апсиди су фреске понајбоље очуване и 
нарочито у фигурама светитеља показују индивидуал- 
изацију која прелази оквире уобичајеног схематизма и даје 
довољно разлога за жаљење што је већина осталих 
оштећена, међу њима и ктиторска слика у пандантифу над 
улазом 6,25 м дугог и 6 м широког нартекса. У просеку 
1 м дебели главни зидови, постаљени на соклу од црвеног 
печаника, рађени су од бигра и у погледу технике грађења 
слични су петрушким, па као и ови имају округле отворе 
за ваздух, сличне пушкарницама. Раније их нигде нисам 
видео на српским грађевинама. По њима би се могло 
претпоставити да је обе цркве радио исти мајстор у исто 
време; кад су саграђене и ко су њихови оснивачи, о томе 
српски аутори ништа не говоре. Милићевић и Карић не 
знају чак ни да оне постоје. Једино је марљиви историчар 
Руварац имао једну белешку (Старинар, VI,1889, стр. 35) 
у којој каже да је црква морала постојати још пре 
косовске битке. Наиме, године 1381. помиње се као 
посетилац светогорског манастира Хиландар “игуман из 
Сисоја”, а 1509. се у Русији појавио “сисојски калуђер 
Јанићије”; последњи пут Арсеније III помиње 1679.**) 
“метохију Сисојевац на Црници”, која је (свакако иден- 
тична с нашим Сисевцем) вероватно, као и Петруша, при- 
падала главном манастиру Раваници.

**) У неколико записа стоји 1679. година, а вероватно је тачније 1689

Испитујући ближе простор око цркве, нашао сам 
прилично велико утврђење, али толико оштећено да је 
тешко било тачније одредити његових седам фронтова. 
Ипак сам успео да их утврдим бар у главним линијама: од 
цркве је сверни удаљен 27, јужни 20 м, источни 15 м и 
западни 36 м. Уза сам западни бедем наишао сам на једну 
грађевину дугу 27 и широку 6,20 м, подељену преградним 
зидовима у три просторије широке 5,7 и 13 м. На јужном 
бедему је према Црници била истурена огромна квадрат- 
на кула, која је, вероватно, штитила главни прилаз. На 
више места су метар дебели зидови прилично очувани; 
остаци на источном делу, где су грађени црвеним 
пешчаником повезаним густим малтером, дају утисак 
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античке технике. Како по свему изгледа, овај манастир 
Сисоје, који је био јако утврђен, настао је на рушевинама 
неког римског кастела (тврђаве, града), који  је  с оним на југоза-
падном  брду  Чокоће код Забреге и трећим на 801 м  високој  се-
верној Стражи, на извору. Црнице, штитио поменути планински
пут и римске топионице у подножју оближњег Горуновца; о по-
стојању ових топионица сведоче многа хрпишта бакарне шљаке
 на десној обали Јованчева потока и пут којим је од Ноrreum- 
а Маrgi (Ћуприjе) водио онамо. Пут је ишао 10 км, 
десном обалом Раванице до Сења, тамо прелазио невисо- 
ки плато Јелен-брда и даље водио падином Лаза ка 
Горуновцу ...
                                                                             (Србија-земља и становништво. ИРО “Рад”,

Београд 1985, П књига, стр. 390-391)
 Иларион Руварац 

Сисојев манастир
Око 1509. године дошао је у Русију из српске 

земље, из Кучајине от Спасова преображенија из Сисојева 
манастира старац Јанићије поради милостиње, без икаквих 
писаних докумената; и велики кнез московски доноси 
одлуку: У Кучајни Преображења, где почивају мошти пре- 
подобног игумана Сисоја, дарује се игуману Теофану 40 
самура и 300 белих веверица (Сношенија Росии с вос- 
током 1,19).
Ни у том преображенском манастиру, ни о Сисоју, 

којег је тело почивало у том манастиру око 1509. године 
незнам ништа казати и само ћу онако споменути, да је 
1381. године инд. VI био у Хилендару игуман Сисоје (В. 
Старине У.5).
У грамати патријарха Арсенија III од 25 маја 1679. г. 
(Летопис М. С. књ. 80 стр 66) помиње се “перивој и 
метох Сисојевца на Црници. Да није раванички тај метох 
био тамо где је данас црква сисевачка, и да није ту био у 
старије време Сисојев манастир?
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Сисојевац као метох манастира Раванице

На нашим немирним просторима манастири су 
установе са непрекидним трајањем. Неки од њих, међу 
којима и манастир Сисојевац, су као права чуда, 
преживели столећа и после многих тешких година рушења 
и пустошења васкрсли и засветлели новим сјајем, 
божанским. Његов метох у прошлости није био велики, а 
био је добијен од властелина Црепа (1375), а затим и од 
наследника што је учинило да може бити самосталан. 
Међутим, у тешким временима долазило је и до повре- 
мених криза, које су црквене власти решавале тако што 
су одлучивале да манастир са мањим метохом (поседом) 
буде предат на старање већем манастиру (Лаври), у циљу 
даљег успешног настављања своје мисије и очување имет- 
ка.

Са манастиром Сисојевцем, чији се метох граничио 
са поседима Раванице, то се први пут десило 1689. године. 
Наиме у једној листини патријарха Арсенија III Сисевац 
се помиње као метох Раванице. Но, то није дуго потраја- 
ло, јер је убрзо после тога дошло до велике сеобе Срба 
(1690). Тада је манастир Сисојевац био мушки манастир, 
као и Раваница. О даљој судбини тог метоха нема писаних 
података, а колико је познато Сисојевац је тада запустео, 
дуго остао запуштен и није вођен као Раванички метох.

Други пут, манастир Сисојевац је постао метох ман- 
астира Раванице одлуком Епархијског управног одбора 
Православне епархије браничевске у Пожаревцу (бр. 930 
од 12.07.1985. године), а на основу члана 103 Устава 
Српске православне цркве, коју је потписао епископ 
Браничевске епархије г. Хризостом.
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Радови на обнови 
цркве 

(Фото: Р. 
Милорадовић-Прежа)
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Преображење Сисојевца

Сисојевац чине црква са припратом, конак, оградни 
зид, кула-капија и одбрамбене куле, који су пре рестау- 
рације били делимично или потпуно порушени. Грађевина 
је била преко 400 година без крова, обрушених зидова- 
сводова, а живопис (фреске) веома оштећен, како услед 
деловања кише, снега, мраза и сунца, тако и од несавес- 
них појединаца, који су га својим потписима вандалски 
оштећивали.

Нешто услед недостатка средстава, а нешто и услед 
небриге црквених и световних власти, овакво стање траја- 
ло је све до 1931. године, када је остатак цркве први пут 
темељније очишћен од шута и корова, под руководством 
Владимира Петковића. После тога су Владимир Петковић 
и Ђурђе Бошковић, овај споменик научно валоризовали и 
укључили у ланац развитка моравског стила.

У 1932. години из манастирске порте је на другу 
локацију измештено гробље, у које су бесправно сахрањ- 
ивани сисевачки рудари.

Потпунији конзерваторски приступ, међутим, 
начињен је тек 1952. године Програмом Завода за заштиту 
споменика културе НР Србије из Београда, а под руковод- 
ством др Бранислава Вуловића. Тада су обављени 
драгоцени конзерваторски захвати којима су сачувани еле- 
менти неопходни за сагледавање целовитих форми сисоје- 
вачке архитектуре и сликарства.

Од 1972. године у обнову овог споменика културе 
укључен је и Завод за заштиту споменика културе у 
Крагујевцу. Од 1972/73. арх. Александар Гајић, а од 1974. 
године и арх. Драгослав Радуловић, конзерватор. 
Конзерваторски елаборат и пројектантски надзор вршио је 
др Бранислав Вуловић.

У периоду од 1972. до 1980. године обављена је 
рестаурација црквене грађевине: кров покривен оловним 
лимом, постављени су прозори и врата, под поплочан 
белим мермером.

 У   времену   између   1985.   и   1989. године   рађено   је

53



Црква манастира Сисојевац у току обнове 
(фотодокументација Завода за заштиту споменика 

културе Крагујевац)
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на обнови манастирског конака, звонаре и оградних зидо- 
ва и куле, а на темељу средњовековних објеката, који су 
били порушени. Радовима руководио арх. Драгослав 
Радуловић.

Конак је подигнут са приземљем и спратом, а за 
његову изградњу претежно је коришћен камен који се 
налазио у непосредној близини, а који је потицао од рани- 
је порушеног конака, док је за зидање спрата коришћена 
пуна опека /цигла/. У приземљу конаку су: већа трпезари-. 
ја, пријемна канцеларија, кухиња, остава, док су на спрату 
собе за сестринство, капела, мања трпезарија, соба за 
владику и помоћне просторије. Фасада конака је окренута 
према цркви и има дрвени трем са профилисаним стубови- 
ма на јастуцима. Кров је покривен црепом.

У 1988. години се почело и са радом на обнови 
припрате, а по пројекту арх. Миладина Лукића из 
Републичког завода за заштиту споменика културе. Радови 
су заршени 1990. године.

У 1990. години пришло се конзервацији и обнови 
оградног зида од камена, улазне кула-капије и одбрамбене 
куле, као и звонаре. Радови су завршени 1995. године, а 
под надзором арх. Драгослава Радуловића.

У 1991. години у цркви је постављен нови иконас- 
тас са иконама које је насликао г. Драгомир Јашовић. 
Распоред слика на иконостасу је следећи: горе /на врху/ - 
Мајка Божја, Распеће и св. Јован Богослов; у средини - 12 
апостола и св. Тројица; доле, с лева надесно - св. арх. 
Михаило, Преображење Господње, св. Богородица, св. 
арх.Гаврило, св. Богородица, Христос, св. Јован Крститељ 
и св. арх. Стефан.

У 1993. години обављено је делимично живописање 
припрате од стране Појачко-живописачког братства св. 
Јован Дамаскин, а живописали су фрескописци г. Предраг 
Стојковић, г. Владимир Кидишевић и г. Гаврило 
Марковић. Распоред фресака у припрати је следећи:

- На полуобличастом своду припрате: Пророци су 
се наговестили и У славу св. Богородице - знамење, а са 
леве и десне стране налазе се по 7 пророка. На северној 
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страни су: пророк Малалија, праотац Јаков, пророк 
Јеремија, пророк Арон, пророк Језикиљ, пророк Авакум и 
свети песник Јован Дамаскин, а на јужној страни су про- 
роци Софонија, Данило, Исаија, Мојсије, Соломон, Гедеон, 
Захарија и велики црквени појац св. Јован Кукузељ. 
Пророци у рукама држе свитке на којима се налазе одго- 
варајућа пророчанства за Богородицу и тајно оваплоћење 
Господње.

- У зони испод велике сцене /Пророци су 
наговестили/ са јужне стране почиње циклус од 6 икона: 
2 посвећене праоцу Авраму, 2 пророку Мојсију и 2 про- 
року Илији. Са јужне стране су три сцене: 1. Аврам се 
поклања Господу, 2. Јаковљева лествица и 3. Мојсије пред 
непалимом купином. Са северне стране су: Шатор 
сведочанства и излазак Мојсија на Гору Синајску, 2. Тихи 
глас и анђео крепи св. Илију, 3. Вазнесење св. Илије.

- Испод овог циклуса налази се зона са 29 
медаљона, у које су насликани ликови 8 Синаита, 8 
архиепископа и 5 преподобних, као и 4 свете мученице. 
На јужној страни Синаита су: 1. Андреј Раванички, 
пештерник, 2. Вавило, 3. Јован Лештјански, мученик и ст. 
Сјенички, 4. Маркирије Рукомејски, 5. Јошо Синаит, 6. 
Макарије Скадарски, 7. св. Николај Нимнички, 8. Герман 
Синајски. На западној страни су: 1. св. Арсеније, арх., 2. 
Никодим, 3. св. патр. Јоанисије, 4. св. патр. Кирило, 5. св. 
патр. Данило III, 6. св. патр. Никон, 7. св. патр. Макарије, 
8. св. патр. Арсеније III. На северној страни су: 1. Јов пре- 
подобни, 2. Никодим Тисмански, 3. Јефтимије Девички, 4. 
Рафаило Банатски, 5. Георгије, 6. Никодим Светогорац, 7. 
св. Теофан, 8. св. Макарије Коринтски, 9. Пајсије 
Величковски. Свете мученице: 1. Злата Мегленска, 2. св. 
Текла, 3. св. Катарина, великомученица и 4. св. Варвара, 
великомученица.
- Централна икона изнад западних врата је: “Све што 
дише нека хвали Господа”.
- Зону следећих фигура чине: на јужној страни - 1. Ромило 
Раванички, 2. преподобни Сисоје, 3, преп. Григорије 
Горњачки, 4. Зосим Тумански, 5. преп. Роман Мојсињски,
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6. преп. Нестор; на западној страни су: 1. св. Стефан 
Првовенчани, 2. Јован Лествички, 3. преп. Стеван 
Лазаревић - Високи.
- Десно од врата су: 1. св. великомученик кнез Лазар, 2. 
св. патријарх Спиридон, 3. патр. Јефрем; северна страна - 
1. преп. Јоасаф Метеорист, 2. Јоаникије Девички и 3. 
Јефрем Изворски. Стојеће фигуре на северној страни су: 
1. Св. Петка и св. Јефимија.
- На источној страни изнад врата је Богородица 
Умиленија.

* 
   *  *

Сви послови на обнови и рестаурацији цркве, 
припрате, звонаре, чесме, оградних зидова и кула, конака 
и уређење манастирске порте завршени су 1996. године, 
тако да је све спремно за освећење, а затим и за наставак 
СВЕТЕ МИСИЈЕ СЛУЖЕЊА БОГУ, ВЕРИ И НАРОДУ.

До дана освећења о преображеном манастиру стара- 
ју се и показују га посетиоцима, по одлуци игуманије ман- 
астира Раванице, мати Вера Стефановић и инокиња 
Евпраксија Ћирић, из сестринства манастира Раванице.

* 

                                *     *

Веома сложени и обимни раdови на обнови и 
реконсрукцији манастира Сисојевца обављени су под 
управом игуманије манастира Раванице /чији је 
Сисојевац метох/ мати Гавриле /Игњатовић/ и 
великим dоприносом целокупног сестринства манас- 
тира Раванице, а посебно веома предузимљиве мати 
Марије /Чеперковић/  и  уз  несебичну  помоћ  огромног броја 
добротвора / установа, предузећа и појединаца, као и народ-
не власти.
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Документација у вези са обновом

Манастир Сисојевац после обнове и реконсшрукције 
(Фото: Н. Спасић)
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Нови конак манасишра Сисојевца, десно звоник 
(Фото: Н. Спасић)
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Изглед цркве са подигнушом припратом 
(Фото:Н. Спасић)
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Нови иконосшас у Сисојевцу-Рад г. Д. Јашовића 
(Фото: З. Пургер)
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Посед манастира Сисојевца

Од 1985. године, када је Епископ Браничевски г. 
Хризостом, доделио манастир Сисојевац као метох манас- 
тиру Раваници (који је женски манастир од 1946. године), 
старешинство манастира Раванице је предузело низ мера, 
не само за очување повереног већ и све што је било 
неопходно да се уз помоћ народне власти и бројних спон- 
зора - дародаваца, као и Завода за заштиту споменика 
културе Србије, изврши обнова - рестаурација и увећање 
поседа. Тако је у договору са СО Параћин и њиховом 
добротом добијен манастирски комплекс који се састојао 
само од порте у величини 45 ари и 46 м2 (види факсим- 
ил писма). Одмах затим Управа манастира Раванице је 
предузела све што је потребно да откупи и три парцеле у 
непосредној близини, источно од цркве, са једном зградом, 
у површини од 11 ари и 91 м , за чији откуп је добијен 
новац од Завода за заштиту споменика културе у Београду 
и Скупштина општина Параћина и Ћуприје. Затим је
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откупљена још једна парцелица од 5 ари и 23 м2, па је 
СО Параћин доделио манастиру на стално коришћење 
једну ливаду са две мање парцеле шуме (укупне површине 
1 ха и 47 ари) у непосредној близини, западно од конака.

Величина, катастарски број, класа и структура поје- 
диних парцела може се детаљније видети из приложеног 
прегледа и копије плана, на коме су манастирске парцеле 
обележене дебљом линијом.

На парцелама под бројем 1969 и 1974, које се у 
списку катастра - у рубрици “Култура” воде као “пашњак” 
дошло је до промене пошто су на прврј засађене саднице 
шљива, а на другој јабука и крушка, кајсија и других 
воћних врста.

Разумљиво, наставиће се са напорима да се посед 
још увећа откупом неколико мањих парцелица од 
мештана.

У присуству великог броја верника, црквених 
старешина, добротвора и представника добротвора, наро- 
дне власти, Завода за заштиту споменика културе, 
Министарства културе, Министарства вера, сестринства 
манастира, представника средстава информисања и других 
гостију из земље и иностранства, ОСВЕЋЕЊЕ ЦРКВЕ 
ОБНОВЉЕНОГ МАНАСТИРА СИСОЈЕВЦА обавио је 
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ господин др ИГЊАТИЈЕ, 
на БИЉАНИ ПЕТАК /2.05./1997. године.
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Копија плана парцела у власнишшву манасшира, 
СО Параћин, Кат. општина Стубица (Размера 1:2500)
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Структура земљишног поседа манастира



Игуманија Гаврила 
(Игњатовић), 
под чијом управом је извршена 
обнова и реконструкција манас- 
тира Сисојевца

Мати Марија (Чеперковић), 
прави помоћник игуманије 
Гавриле - неуморни прегалац у 
обнови манастира и другим 
пословима.
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МАНАСТИР СИСОЈЕВАЦ - ХРОНОЛОГИЈА 
ДОГАЂАЈА

I Период од 1204 до 1375. године - Пре доласка 
проигумана Сисоја

1204-1219.(7)
Мада из овог периода нема поузданих записа, на 

основи онога што је у свом раду “Цркве на Црници” 
навео Ч.Марјановић, може се претпоставити да је прво- 
битна црква подигнута у том времену, па чак и да је, 
можда ,била седиште епископа Моравске епископије, као 
што је црвка Св. Николе у близини Куршумлије била 
седиште Топличке епископије /1219. године/. На то у 
извесној мери указују: удаљеност од главног пута и обзиђе 
(ради оезбедности), конак, дупли крстови у олтарској 
ниши (уколико потичу из тог доба), а који се зову и 
епископским, као и познати податак да је епископ био у 
Морави још у IV веку (Ноrreum Margi) и у XVI веку била 
Петрушка епархија.

1241.године
Најезда Татара и зарушавање манастирских 

објеката.

1355. године
Цар Душан дарује Петрушку област жупану 

Вукославу.

1367. године
После смрти жупана Вукослава Петрушку област 

наслеђују његови синови војвода Цреп и Држман. Држман 
се убрзо замонашио и добио име Дионисије.
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1371. године
После деобе са братом Донисијем војвода Цреп 

формира своје ново властелинство у горњем и средњем 
току реке Црнице, где подиже своју задужбину /?/.

II Период од 1375. до 1425. године - За време игумана
Сисоја

1375. године
Долазак игумана Сисоја у Моравску Србију и 

Сисевац.

1375-1389.
Обнова /изградња/ цркве, обзиђа и конака у 

Сисевцу од стране Сисоја, уз издашну помоћ војводе 
Црепа или кнеза Лазара. По неким ауторима Цреп је 
већ обновљену и још неживописану цркву предао Сисоју 
на управљање.

1389. године
Сисоје добија у посед Параћинов брод, од Раденка 

и Шишата /ненадлежних/, јер је Брод још 1375. дарован 
манастиру Лаври.

1389-1398.
Обављено живописање цркве. Тачно време /година/ 

живопсања није могло бити записано, јер је година везана 
за фреску на којој је поред Сисоја као ктитор усликан и 
Цреп или Стефан, што због оштећености фреске није 
могуће изричито тврдити. Уколико је то био Цреп, 
живописање је извршено пре 1389. године, а ако је био 
деспот Стефан онда је то учињено после 1389, а пре 1398. 
године уз његову помоћ, због чега се он могао наћи на 
фресци као ктитор уз духовника.

1398. године
Кнегиња Милица враћа посед Параћинов брод ман- 

астиру Лаври. Свакојако да је Сисоје после тога добио 
нешто на другој страни, било од кнегиње или од деспота 
Стефана.
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1398-1425.

Игуман Сисоје је на челу братства манастира 
Сисевца, веома цењен и поштован од народа и црквених 
власти, због своје духовности и доброчинства. Има инди- 
ција да је у Сисевцу, поред топле и лековите воде, орга- 
низовао лазарет /болницу/ за лечење лепрозних болесника 
/губаваца/.

III Период од 1425. до 1923. године - Време после игумана 
Сисоја

1425. године
У 80-ој години живота упокојио се игуман Сисоје 

и сахрањен је у манастирској цркви на јужној страни, уза 
сам зид. Од те године манастир носи његово име: манас- 
тир Светог Сисоја, а доцније и данас - Сисојевац.

1425-1509.године
Нема података о игуманима и братству.

1509. године
Игуман манастира Сисојевца је отац Теофан. Ове 

године је по помоћ у Русију, а вероватно и у некој другој 
мисији, путовао старац Јанићије.

1689. године
Граматом патријарха Арсенија Сисојевац постаје 

метох манастира Раванице. У неким рукописима наводи се 
1679. год.

1690. године
У току Велике сеобе Срба, заједно са братством 

манастира Раванице, одлази и братство из Сисојевца, 
после чега је манастир запустео и за време Турака претр- 
пео велико зарушавање. У таквом стању манастир је 
остао све до на неколико година после завршетка I свет- 
ског рата /1923/.
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IV Период од 1923. до 1977. године - Време обнове и 
реконструкције

1923.
Делимично чишћење шута из рушевина цркве и 

одбацивање према реци Црници.
1931.

Темељно чишћење остатка цркве под руководством 
Владимира Р. Петковића и Ђурђа Бошковића.

1932.
Из манастирске порте измештено гробље у које су 

бесправно сахрањивани рудари из рудника Сисевац.

1952.
Први потпунији конзерваторски приступ у оквиру 

Програма Завода за заштиту споменика културе НР 
Србије, а под руководством др Бранислава Вуловића.

1972.
У обнову споменика културе укључен и Завод за 

заштиту споменика културе у Крагујевцу. Од 1972/73. 
године арх.Александар Гајић, а од 1974. године и арх. 
Драгослав Радуловић, конзерватор. Конзерваторски елабо- 
рат и надзор вршио је др Б. Вуловић.

1972-1980.
Обављена рестаурација црквене грађевине: кров 

покривен оловним лимом, постављени прозори и врата, 
под поплочан белим мермером.
1985.

Епископ браничевски г. Хризостом прогласио ман- 
астир Сисојевац за метох манастира Раванице. 
1985-1986.

Уз помоћ СО Параћин, СО Ћуприја, као и Завода 
за заштиту споменика културе у Београду, увећан је посед 
манастира са 45 ари на 2 ха, 21 ар и 17 м2.
1986.

Заједница завода за заштиту споменика културе у 
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Београду доноси одлуку да се Сисојевац ревитализује 
и формира у манастир при манастиру Раваници, и да се 
изгради конак.
1986-1989.

Рађено је на обнови манастирског конака, звонаре, 
оградних зидова и кула, а на темељу средњовековних 
објеката. Радовима руководио арх. Драгослав Радуловић. 
1989-1990.

Обнова припрате по пројекту арх. Миладина 
Лукића из Републичког завода за заштиту споменика кул- 
туре.
1991.

Постављен нови иконостас са иконама које је 
сликао г. Драгомир Јашовић.

1991-1995.
Извршена конзервација и обнова оградног зида, 

улазне куле-капије, одбранбене куле и звонаре, под 
руководством арх. Д. Радуловића.

1993.
Делимично завршен живопис у припрати од стране 

академског сликара г. Владимира Кидишевића г. Гаврила 
Марковића и г. Предрага Стојковића.

1995.
Засађен мешовит воћњак, десно од улаза у манас- 

тирску порту.

1996-1997.
Уређена манастирска порта и стазе у порти

Напомена: Ова хронологија је сачињена на основу сазнања из 
старијих и новијих записа и предања, доста непотпуних, а у 
неким тврдњама контрадикторних и заснованих на прет- 
поставкама, што указује на потребу даљег научног 
истраживања. Све док се то не заврши, могуће су различите 
интерпретације. За период од 1923. постоји документација.

71



ДОБРОТВОРИ - ДАРОДАВЦИ МАНАСТИРА

Услед недостајања довољно средстава за обнову - 
рестаурацију цркве, конака и других објеката Управа ман- 
асира се обратила за помоћ у новцу, материјалу или 
услугама многим установама, радним организацијама и 
појединцима. Из захвалости онима који су се том позиву 
одазвали и својим прилозима допринели да се један тако 
свети задатак изврши после много протеклих година, овде 
се наводе њихова цењена имена:

1. Манастир Раваница, Сење
2. Манастир Манасија, 

Деспотовац
3. Манастир Св. Петка, Извор
4. Манастир Туман, Голуба
5. Министарсгво културе Србије, 

Београд
6. Завод за заштиту споменика 

кулгуре, Београд - Крагујевац
7. Епархијски одбор, Пожаревац
8. Скупштина општине, Параћин
9. Скупштина општине, Јагодина.
10. Скупштина општине, Ћуприја
11. Скупштина општине, 

Деспотовац
12. Скупштина општине, Окучани
13. Скупштина општине, 

Врњачка Бања
14. Народни музеј, Београд
15. Народна банка, Београд
16. Беобанка, Београд
17. Војвођанска банка, 

Нови Сад
18. Инвестбанка, Београд
19. Инвестбанка, Параћин
20. Инвестбанка, Ниш
21. Иносбанка, Параћин
22. Интерна банка, Параћин
23.    Интерна банка, Јагодина
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24. Интерна банка “Застава”, 
Крагујевац

25. ЈИК банка, Београд
26. Југобанка, Јагодина
27. Југобанка, Параћин
28. Славија Банка, Београд
29. Ресавска банка, Деспотовац
30. “Бока-комерц”, Јагодина
31. СДК, Београд
32. СДК, Јагодина
33. Фабрика цемента, Поповац
34. Фабрика кекса “Раваница” 

Ћуприја
35. Фабрика бонбона 

“Параћинка”, Параћин
36. Фабрика пива, Јагодина
37. Фабрика калбова, Јагодина
38. Фабрика “ГОША”,

Смед. Паланка
39. Фабрика “РУЛ”, Лесковац
40. Фабрика цеви, Лучани
41. Фабрика бакарних цеви, 

Мајданпек
42. Индустрија боја и лакова, 

Београд
43. Инд. мотора и трактора, 

Књажевац
44. Рембас, Ресавица
45. Штампарија “Младост” Ћуприја



46. Генералекспорт, Београд
47. Агроопрема, Јагодина
48. Ангропромет, Ћуприја
49. Југословенски синдикат, 

Београд
50. Веће синдиката, Јагодина
51. “ФЕМАН”, Јагодина
52. “МЕРКУР”, Ћуприја
53. МИП “Грејање”, Ћуприја
54. Шумска секција, Ћуприја
55. Шумско газдинство, 

Јагодина
56. “Копаоник”, Куршумлија
57. “Копаоник”, Зајечар
58. “Соколица”, Деспотовац
59. “Копаоник”, Београд
60. “Купрес”, Рековац
61. “Ковиловача”, Деспотовац
62. “Слога”, Владичин Хан
63. “Тимочке шуме”, Бољевац
64. “Бељаница”, Двориште
65. “Липа”, Ћићевац
66. “Феротекс”, Ћуприја
67. СИЗ здравства, Ћуприја
68. СИЗ за комуналну делат 

Ћуприја
69. СИЗ становања, Ћуприја
70. СИЗ социјалне заштите, 

Параћин
71. Поштанска штедионица, 

Београд
72. Трудбеник, Београд
73. Трудбеник, Смедерево
74. Интертранс, Ћуприја
75. “Велур”, Јагодина
76. “Металка”, Мајур
77. “Биопром”, Алексинац

78. “Универзал”, Ћуприја
79. Инекс “Горица”, Београд
80. Еко-меркур, Ћуприја
81. Европакомерц, Ћуприја
82. “Слога-Дунав”, Јагодина
83. “ГОША”, Ћуприја
84. Газдинство “Каленић”, 

Каленић
85. “ГРЗА”, угоститељско, 

Параћин
86. “Велмортранс”, Ћуприја
87. “Велморстан”, Ћуприја
88. Водопривреда, Ћуприја
89. Рибокомбинат “Београд”, 

Београд
90. ”Поморавка”, Ћуприја
91. “Поморавка”, Јагодина
92. ПИК “Пожаревац”, 

Пожаревац
93. “Палас”, Јагодина
94. РК “Београд”, Јагодина
95. ИНГРАП, Ћуприја
96. ЕЛМОС, Јагодина
97. НАПРЕДАК, Ћуприја 

ност, 98. Задруга “Драгоцвет”,
Драгоцвет

99. 33 “Мало Црниће”, 
М. Црниће

100. “Будућност”, 
Мало Црниће

101. “Будућност”, Параћин
102. “Будућност”, Јагодина
103. РУБИН, Крушевац
104. НАВИП, Београд
105. ЛЕВАЧ, Рековац
106. “Шумадија”, Параћин
107. Шумадијапут, Крагујевац
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108. Квалитет, Ћуприја
109. ЗОИЛ “Дунав”, Јагодина
110. “ОТЕКС”, Ћуприја
111. Компресор, Јагодина
112. Робна кућа, Параћин
113. Јединство, 

Смедеревска Паланка
114. ПТТ, Ћуприја
115. “Триглав”, Београд
116. РО “БИМ”, Београд
117. “Бандаж”, Смедеревска 

Паланка
118. “Метал”, Ћуприја
119. Алекс-комерц, Јагодина
120. СК “Партизан”, Београд
121. Дрвни комбинат, Бољевац
123. “Дуван”, Ћуприја
124. Правни факултет, Ниш
125. ХЕМОС, Ћуприја
126. Технопромет, Јагодина
127. Металопромет, Параћин
128. Дуванпромет, Јагодина
129. Задруга “Први мај”, 

Параћин
130. “Белпар”, Параћин
131. Иванокомерц, Београд
132. Књижара “ГРАНД”, 

Ћуприја
133. Борисав Димитријевић, 

Јагодина
134. Раде Николић, Ћуприја

135. Вера и Радоје Стефановић, 
Београд

136. Топлица Кнежевић, Ћуприја
137. Косана Перић
138. Радован Братић, Америка
139. Слободан Спасојевић, 

Београд
140. Министар вера Србије, 

Београд
141. Електрокомбинат, Рипањ
142. Штампарија “Вук Караџић”, 

Параћин
143. Електродистрибуција, Ћупри- 
ја
144.Електродистрибуција,
...... Параћин
145. Електродистрибуција, 

Јагодина
146. Инж. Љубиша Каљевић, 

Ћуприја
147. Стојадин Стајић, 

Ресавица
148. Радиша Милосављевић, 

Ћуприја
149. Срба Момчиловић, Ћићевац
150. Љубомир Стефановић, 

Параћин
151. Радомир Бегенишић, Београд
152. Зоран Алексић
153. Слободан Драгутиновић, 

Параћин

Поред овде наведених има и других организација и појед- 
инаца који су пружали своју помоћ, којима такође припа- 
да велика захвалност и признање.
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Место, настанак и име

Насеље Сисевац налази се свега на око 1 км од 
манастира Сисојевца, код самог извора реке Црнице. Са 
прелепом околином и оближњим старим манастиром 
Сисојевцем, Сисевац представља прави туристички драгуљ 
овог краја. Свуда около су брда од јужних огранака 
Кучајских планина. О тој лепоти може дати суд само онај 
ко је доживи. Преко лета ту су дивни шумовити пејзажи, 
који гледани са неког од околних врхова личе на велики 
ботанички врт, кроз који кривуда бистра река Црница, док 
у току зиме сва околна брда побеле под снежним покри- 
вачем и човеку се учини да је негде на швајцарским 
Алпима. Са изграђеним туристичким објектима Сисевац је 
данас познато туристичко излетиште, чак и за људе из 
удаљенијих места.

О времену настанка насеља и његовим првим 
становницима нема писаних података. Ф. Каниц при опису 
рушевина манастира Сисојевца (1859), помиње “планински 
пут и римске топионице”, на основу чега би се могло 
претпоставити да су овде људи живели још у доба 
Римљана. У записима других путописаца и научника нема 
података о томе. Они чак име насеља доводе у везу са 
монахом Сисојем, што се чини доста произвољно, о чему 
је напред већ писано, при чему је наведено да име потиче 
од Сисевца брда, у чијем је подножју настало, што је 
много логичније ако се има у виду да је пре доласка мон- 
аха Сисоја вероватно већ постојало на том простору бар 
неколико кућа староседелаца, као и да у основи имена 
нема имена Сисоја.

Сисевац у прошлости
О давној прошлости Сисевца тешко је, с обзиром 

на недостатак писаних докумената, нешто више рећи. 
Може се само претпоставити да је, ако су постојале
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Сисевац са околином - локалитетима (Н. Спасић)

Хотел “Борје”. Лево од хотела налази се извор 
реке Црнице, а недалеко од овог и извор топле воде
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“римске топионице”, како пише Каниц, морало бити и 
људи који су ту радили и становали. Много доцније, али 
пре доласка монаха Сисоја, можда је било пар кућа 
староседелаца сточара, који су своје колибе имали близу 
извора Црнице (тадашње Белице, према постојећем наро- 
дном предању) и да је то можда утицало на одлуку да се 
црква подигне даље од извора реке и малог насеља. Но, 
све су то претпоставке. Оно што се поуздано зна то је да 
се насеље увећало тек после откривања руде угља (око 
1860. године) и његове обимније експлоатације 1882. 
године. Експлоатација се посебно развила после подизања 
Фабрике штофа у Параћину (1880). Угаљ је у фабрику 
довлачен колима све до отварања сењске пруге уског 
колосека (1892. године), па делом и доцније. У руднику је 
било више окана, а најстарије је припадало Божину 
Бошковићу из Параћина, али поред њега и други су 
проналазили и копали угаљ, тако да их је почетком XX 
века било неколико. Један од њих (Аца Ћирковић) је пред 
први светски рат направио и “дековиљ” железницу (0,60 
м) и тако повезао Сисевац са сењском пругом (6 км), од 
ког доба је угаљ транспортован пругом.*) Сисевачке руд- 
нике је 10. марта 1914. године откупила Француско-српс- 
ка индустрија цемента у Поповцу (седиште у Београду), 
заједно са пругом. Годишње је произвођено око 100.000 
тона мрког угља средње формације, са 5000 до 6000 
калорија. Угаљ је био веома добар за индустријске сврхе 
али и за огрев, јер је садржао врло мало сумпора и 
пепела, због чега је називан “стакларац”.

*) Код постаје Странац-Вавило, месту скретања пута за Сисевац, и данас се 
могу видети остаци истоварно-утоварне рампе за угаљ из Сисевачког рудника.

У руднику Је било стално запослено око 600 рад- 
ника, од којих су неки долазили из околине, док је добар 
део становао у рудничким баракама или подизао своје 
кућице, услед чега је насеље добило више становника. У 
насељу је тих година постојало Соколско друштво, 
друштво црвеног крста, здравствена амбуланта, основна 
школа, Рударско-индустријска школа, радничка кантина, 

77



неколико кафана, пекара, касапница, продавница колони- 
јалне робе, занатске радње и др.

У структури запослених, поред рудара из околних 
места, било је доста рудара и других службеника из других 
крајева земље, посебно из Словеније. Било је међу њима 
Хрвата, Шиптара, Македонаца, Мађара, Немаца и др. У 
Сисевцу је тих година, рачунајући жене и децу запослених, 
било и преко 1000 становника.

Сисевац за време окупације (1941-1945)
Почетком другог светског рата (1941. године) 

Немци су окупирали целу земљу, а самим тим и руднике 
и одмах настојали да их што више искористе. Њиховим 
доласком у Сисевац за рударе су настали још тежи дани. 
Ово утолико пре што је известан део припадника других 
националности сарађивао са окупатором, док су Срби под- 
вргнути још тежој експлоатацији и малтретирању, пошто 
је већина прихватала директиву КПЈ: “Што мање угља 
окупатору” и размишљала о пружању отпора. У том циљу 
је крајем маја 1941. године у Сисевац дошао шпански 
борац Бранко Крсмановић и одржао састанак са рударима 
(Србима и неколико других националности), који су при- 
хватили да прикупљају оружје, муницију и санитетски 
материјал. Иначе, на овом подручју је формирано више 
војних формација, све под паролом борбе против окупа- 
тора: партизанска Параћинско-ћупријска чета, одред И. 
Узелца, четници К. Пећанца и Драже Михајловића, 
Недићева стража. Од свих њих против окупатора су 
активно деловали само партизани. Они су, поред акција и 
напада на друга места, неколико пута напали у 1941. годи- 
ни и Сисевац или у њему одржавали састанак. Не улазећи 
детаљније у ове активности, морамо овде поменути злочин 
четника, који су у сред бела дана у Сисевцу заклали 
Стојана Иванића, његову жену Магдалену и ћерке 
Цецилију и Драгицу, затим Стевицу Јелића, Ивана 
Кожуља, Живка и Ану Мијић, Мирјану Јаковљевић, 
Милојка Милутиновића, Миленка и Милана Ђорића (два 
брата из Мутнице). Септембра 1944. године, поводом 
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пронетих вести да ће ускоро стићи партизани и припреме 
за њихов дочек, што је дознао четнички командант у С. 
Руднику Михаило Чачић, он је одмах дошао и организо- 
вао збор на коме је претио онима који мисле на парти- 
зане. Једног који је био отишао у партизане (Фердо 
Шћепанек), четници су касније заробили и заклали.

Сисевац после ослобођења (1945 - 1996)
У периоду после завршетка другог светског рата 

(1945. године) Сисевац престаје да буде рударско место, 
јер је (услед појаве воде у окнима и других разлога) већ 
1946/47. године експлоатација угља прекинута и окреће се 
туризму и угоститељству. Разумљиво, престанком рада руд- 
ника број становника се из године у годину смањивао. 
Тако је Сисевац 1981. године имао само 30 сталних 
становника, а ове (1997) године свега 14 домаћинстава са 
29 становника, махом старијих људи, пошто су млади 
отишли у друга места, како се то често каже “трбухом за 
крухом”.

Одласком младих престала је потреба и за 
основном школом, која је радила дуго година после 
ослобођења. Последњи учитељ који је у тој школи био 
1966—1967. и 1968, године, писац Сисевачких предања, 
књижевник и новинар Никодије Спасић из Јагодине, на 
последњој страници поменутих предања, пише: “Три 
знамене године учитељевао сам и самовао у Сисевцу, 
Црници на извору, вечном застанку монаха, на брегу 
кошавиног ветришта, у травном јабучишту, крај издана 
напојне воде и угљеног рудишта, под близином неба и 
тајанством планине, проживео сам време давнине, вама 
непознато, и сви негдашњи догађаји, проломи природе и 
човека, остварили су се у мени, док сам слушао вечерња 
казивања Јакова, Мисе и Уроша”.

У Сисевцу ове /1997./ године живе:
1. Живановић Радован /рођ. 1934. године/, са супругом 
Душанком /1932/
2. Кашанин Јездимир /1923/ са супругом Ружом /1928/
3. Маркелић Нико /1935/
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4. Михајловић Бобан /1950/
5. Михајловић Михајло /1934/, са супругом Радом /1936/
6. Михаловић Миленко /1921/, са супругом Миленом /1928/
7. Петровић Богољуб /1930/, са супругом Живком /1928/
8. Петровић Бранислав /1943/, са супругом Ружом /1947/
9. Петровић Владимир /1921/
10. Петровић Лидија /1946/, са сином Драгишом /1972/
11. Прокић Радисав /1922/, са супругом Станом /1925/
12. Стојадиновић Миленко /1926/, супруга Милица /1940/, 

син Топлица /1966/, снаја Вида /1974/ и унуци Иван 
и Марко.

13. Тодоровић Дана /1921/
14. Турчин Морис, супруга Брана и син Бојан.

Данас је Сисевац туристичко - излетничко место, са 
доста објеката за одмор и рекреацију. Ту су хотел “Борје” 
са 60 лежајева и 40 бунгалова, базеном за купање олимпи- 
јских размера, преко 50 викенд-кућа, теренима за разне 
спортове, затим одмаралишта ИНГРАП-а, МИП-а и 
Фабрике шећера из Ћуприје, војно одмаралиште, рибњак 
за гајење пастрмке Рибокомбината Београд и други.

Насеље се налази на 360 м надморске висине и има 
умерено-континенталну климу. Недалеко од хотела 
“Борје” налазе се извори реке Црнице и извор топле 
лековите воде, чија је температура 28-29°С. Атракцију 
представљаи језсро под брдом богато пастрмком а до 
кога се долази посебно изграђеним тунелом дугим 25 м.

Сезона траје преко целе године, јер лепоту околине 
покривене, пашњацима, цветним ливадама и зеленом 
шумом четинара лишћара, замењује снежна белина са 
теренима погодним за смучање и санкање. Сваке године. 
се у Сисевцу организује и ликовна колонија, која траје од 
1. до 10. августа.

Сисевац је асфалтним путем повезан са Раваницом, 
Сењем, Ћупријом, аутопутем Београд-Ниш, затим са 
Ресавском пећином, Манасијом, Деспотовцем, а такође и 
са Туристичко-угиститељским илетиштем “Грза” код 
Параћина и самим Параћином.
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ОБЈАШЊЕЊЕ МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ И 
ПОЈМОВА

А
Апсида - полукружни део црквеног простора засведен 

полукуполом
Арабеска - украс у арапском стилу, заправо слике из 

биљног света; фантастичне линије у сликарству
Архиепископ - први владика, митрополит, првосвештеник 
Архиепископија - област која стоји под духовном управом 

архиепископа
Архијереј - владика, врховни свештеник код Јевреја
Архихијерарх - врховни свештеник, првосвештеник, 

епископ
Архимандрит - старешина манастира; највиши свештено- 

монашки чин до владике у православној цркви
Архиволта - профилисана трака на предњој страни лука; 

полукружни лук који спаја два стуба
Архитрав - главна греда која везује два стуба или више 

стубова и лежи на њима
В
Волуте - украс на стубовима у облику завојнице, спирале, 

шаре; у облику пужа, увојница
Вазал - клеветник, кнез (владар) који је био подређен 

неком другом кнезу (владару) или зависан од неког 
другог кнеза (владара); поданик

Варијанта - нешто што има различит облик од нечега, а 
што има са тим исто порекло или стоји у присној 
вези

Г
Голготски крст - тип крста који има степенасто постоље
Ђ
Ђакон - најнижи почетнички свештенички чин, помоћни 

свештеник (не може сам обављати богослужење)
Ђаконикон - кратка молитва коју чита или пева ђакон

Е
Епископ - владика
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Епископија - област која стоји под управом једног владике 
Ж
Живопис - сликање фресака на зидовима цркве
И
Икона - слика неког божанства или свеца
Иконографија (иконопис) - описивање, познавање слика и 

кипова, нарочито оних из средњег века
Иконостас - преграда између олтара и осталог дела цркве, 

украшена по нарочито утврђеном реду и распореду, 
иконама

Инок - монах, калуђер
К
Картон - цртеж на чврстој хартији који служи као модел 

при живопису
Кастел - град, тврђава
Колонете - стубићи
Колорит - вештина бојења, вештина давања и употребе 

боја, природни сјај боје, локална боја
Конзола - подупирач балкона, подгредњак; полица уза зид 

за кипове или вазе
Ктитор - оснивач и добротвор манастира, цркве
Л
Лавра - већи, главни православни манастир, нарочито који 

је седиште и епископа; првобитно ћелија
Легенда (предање) - прича из живота светаца, животопис 

светаца; измишљена прича, бајка, гатка, баснослов 
на прича: тумач знакова на некој карти и сл.

М
Манастир (моностир) - место где се живи самачким живо 

том, самостан
Метох - мали манастир (или имање) под управом неког 

већег манастира
Мисија - налог, задатак, посланство
Мисионар - свештеник или калуђер који је послат да 

обраћа иноверне у праву веру; проповедник
Монах (калуђер) - онај који живи самачким животом, тј. 

усамљеник
Монахиња (калуђерица) - опатица, часна сестра
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н
Наос - унутрашњост храма где је стајао кип божанства 

коме је храм посвећен
Нартекс (припрата)- претпростор храма на његовој запад 

ној страни
О
Олтар - део цркве у коме се обавља богослужење, који 
се увек налази на источној страни
Орнамент - украс, шара, накит, нарочито на грађевинама 

и посудама
П
Пандатиф - део лоптастог свода између великих лукова 

што држе кубе (куполу)
Парабола - стављање напоредо, упоређење, поучна прича 

у поређењима, тј. све што се прича треба узимати 
у пренесеном значењу, на пример Христове приче 
о семену и сејачу, о блудном сину, о виноградима 
и др.; крива линија другог степена

Пиластер - полустубац; четвртасти стуб једним делом своје 
дебљине уграђен у зид

Пирг - торањ, торањ тврђаве, кула саграђена уз манас- 
тир за одбрану од нападача, непријатеља

Припрата. (нартекс) - претпростор храма на његовој запад 
ној страни

Проскомидија - у православној цркви: припремање за 
литургију, тј. припремање часних дарова (хлеба и 
вина) за причешће

Порта - простор око цркве, црквено двориште код 
православних цркава; врата, капија, улаз

Портрет - слика, нарочито попрсје неке особе

Р
Рестаурација - поновно успостављање, обнова; поправка, 

на пример, уметничких дела, споменика и сл.
Рестаурирати - успоставити, поново подићи; обновити, 

поправити, освежити
Религија - учење које се тиче највишег бића (божанства, 

бога); вера, вероисповест; светиња, етичко начело 
којим је неки човек дубоко прожет
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Религиозан - који припада религији; побожан, богоугодан, 
богобојажљив, смеран; савестан, дубоко прожет 
осећањем дужности према себи и другима

Реликвија - оно што је остало од неког светитеља, свети 
ња; у црквеном језику: мошти светитеља, свете 
мошти

С
Сигнатура - знак који означава суштину нечега; потпис 

уметника - сликара, ознака стране и сл.
Сокла - подлога, подножје, постоље, стопа
Сакрофаг - мртвачки сандук од камена, нарочито од мер 

мера, луксузни ковчег, гроб у облику каменог 
ковчега

Секта - мања верска странка или мање удружење које се 
одвојило од неке веће, владајуће верске странке; 
јерес - учење које одступа од правог учења

Т
Триконхос - тип црквене грађевине која има апсиде

(конхе) и то на источној, северној и јужној страни 
Трон - престо, један од знакова владалачког достојанства 
Тропар - песма у славу неког светитеља; химна светитељу 
Ф
Фуге (фугна) - спој, саставак, жлеб
Фреска - слика на зиду цркве
X
Хрисовуља (повеља) - повеља са златним печатом

(владари су важне повеље којима се нешто дарова 
ло снабдевали златним печатом који је на перга- 
менту висио о свиленој траци)

Хришћанин - присталица хришћанства и припадник цркве 
Хришћанство - религија коју је основао Исус из Назарета, 

названи Христос, тј. помазаник, обећани Месија.
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“Параћинка”-Параћин, “Кока-кола”-Пословни центар Параћин, 
Предузеће “Марко-експорт” Параћин, “Нискоградња”-Параћин, 
“Новитет” - Параћин,  ЈП  “Водовод” - Параћин, “ Будућност”-
Параћин, “Занат-продукт”-Параћин.

Богомир М. Михајловић: СИСОЈЕВАЦ манастир Светог 
Преображења Господњег и насеље СИСЕВАЦ. Рецензент: 
Гаврила Игњатовић, игуманија ман. Раванице; уредник 
,технички уредник и коректура: Б. Михајловић, 
Издавачи: Манастир Раваница код Сења и
ДД ИП „Вук Караџић", Параћин
Штампа: ДДИП “Вук Караџић”, Параћин

Штампано у 3000 примерака, 1997.



Пут до Сисевца и манастира Сисојевца
До насеља Сисевац и манастира Сисојевца данас се 

може доћи асфалтним путем од Ћуприје /24 км/, односно 
после одвајања од аутопута Београ-Ниш / на 149 км идући 
од Београда/, поред познатог Пољопривредног добра 
“Добричево” /2,5 км/, села Сења /10 км/, манастира Раванице 
/11,5 км/, од које пут води кроз дивну раваничку клисуру. 
Додуше, у Сисојевац се може доћи и из Параћина, преко 
излетишта Грза и Извора /Св. Петка/, али је пут дужи /око 
35 км/ и од Грзе до Сисојевца много лошији /око 6 км/.

На 300 м од манастира налази се савремени рибњак за 
Гајење пастрмки /Рибарског Газбинства Београд/, а на око 900 
м је /у истом правцу/ излетничко и туристичко место 
Сисевац, које коб самог извора реке Црнице, располаже 
хотелом “Борје” са 60 лежајева и 40 бунгалова, затим базеном 
за купање олимпијских размера /50x25 м/ и другим објектима 
за рекреацију и обмор.

У повратку из Сисојевца и Сисевца може се ићи истом 
трасом назад према Ћуприји или Параћину, али може се ићи 
и асфалтним путем за Сењски Рудник, Равну Реку, Ресавско- 
моравски угљени басен “Рембас” у Ресавици, па прекрасном 
долином Ресаве успут посетити чувену Ресавску пећину, 
потом познати манастир Манасију, Деспотовачку бању 
/реуматска и женска обољења/ и Деспотовац, а затим се 
вратити у Ћуприју.

За посетиоце који долазе из БеоГраба још је погодни- 
је да се не враћају поново у Ћуприју, већ да из Деспотовца 
наставе пут за препорођени Свилајнац, познат по војводи 
Стевану Синђелићу, а затим изађу на аутопут и наставе за 
Београд.

Ако се иде из Параћина, може се посетити излетиште 
Грза, манастир Св. Петка у Извору, као и други манастири 
у овој области и упознати веома привалчна клисура реке 
Црнице.
Мрежа путева и места, као и локације појединих манастира 
могу се видети из карте на другој страни корица ове пуб- 
ликације.
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