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РУДНИЧКО-ТАКОВСКИ КРАЈ У УМЕТНОСТИ XIX ВЕКА
 

Назив рудничко-таковски крај новијег је датума и под њим се подразумева про-
стор који у својим границама данас обухвата општина Горњи Милановац. У његовом 
називу су два топонима по којима се овај простор препознаје. Рудник, као највиша и 
највећа по пространству планина у Шумадији, чијe се само име везује за рударство и 
има миленијумску традицију значајног рударског средишта. Таково, као место које је 
подизањем устанка против Турака, на Цвети 1815. године под Милошем Обреновићом, 
ушло у историју српског народа и постало темељац српске државности. 

 Када су питању уметнички токови онда се може уочити да је овај крај пратио суд-
бину читавог простора данашње Србије јужно од река Саве и Дунава. Континуитет 
траје од праисторијског периода.1 Мало је трагова уметничког стварања остало из 
периода Римљана, мада их је сигурно било, о чему сведочи камени натпис са храма 
подигнутог крајем II века на Руднику за владе цара Септимија Севера, остава сребр-
ног посуђа из Горњих Бранетића и недавно пронађена бронзана скулптура жене.2 Из 
средњовековног периода, у којем је Рудник био један од најзначајнијих економских 
центара српске државе, такође имамо само пабирке. Од више десетина цркава и ма-
настира до данас је остао само манастир Враћевшница, задужбина великог челника 
Радича, саграђена 1430. године.3 Од некада моћних утврђења остали су мало видљи-
ви трагови на терену, топономастици и литератури.4 Иако се на Руднику налазила 
ковница новца српских владара и велможа, ретки су налази новчића и накита из тог 
времена.5 Три и по века трајања турске државе на овом простору (1458–1804) обавијен 
је када је у питању свакодневни живот и уметничко стварање велом таме. О њему све-

1 Оставе рудничко-таковског краја 1. Праисторија, Горњи Милановац, 2009.
2 Оставе рудничко-таковског краја 2. Антика, Горњи Милановац, 2009.
3 Б. Челиковић, Светилишта рудничког краја, Крагујевац, 1998. 
4 Б. Јовановић, „Острвица код Рудника. Прилог проучавању средњовековних градова у Ср-

бији”, Уздарје Драгославу Срејовићу, Београд, 1997, стр. 511-531; М. Милинковић, „Средњовековно 
утврђење на Тријесци код Горњег Милановца”, Зборник радова Народног музеја у Чачку, XVIII, Ча-
чак, 1988, стр. 131-141; С. Ћирковић, „Неваде – непознати утврђени град у Србији”, Историјски 
гласник, 1-2, Београд, 1995, стр. 13-22.

5 Оставе рудничко-таковског краја 3. Средњи век , Горњи Милановац, 2009; Д. Мадас, „Сребрни 
прстен рудничког властелина Николе Косјера”, Саопштења, XXII-XXIII, Београд, 1991, стр. 177-181.
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доче рушевине турског утврђења и џамије која се налазила у склопу турског града на 
Руднику,6 али знатно више стваралаштво при овдашњим манастирима и црквама.7

 Преломни историјски догађаји који су одредили будућу историју српског народа, а 
самим тим и рудничко-таковског краја, започели су завршетком рата Аустрије и Турске 
1791. године, пошто је након Свиштовског мира Турска извршила значајне реформе и 
омогућила Србима у Београдском пашалуку значајан облик слободе. То није значило 
само кнежинску самоуправу и слободу трговине, која је омогућила да се међу Србима 
створи већи број имућнијих људи, какви су у овом крају били Милан Обреновић и 
Никола Милићевић Луњевица8, већ и слободу уметничког стварања, како је то добро 
уочио у својој синтези о уметности Србије у првој половини XIX века Бранко Вујовић.9 
У том периоду почиње интезивна обнова цркава и манастира, а отварају се и прве 
школе. Године 1795. саграђена је од брвана црква у Такову, којој ће будући догађаји 
дати изузетан значај. Деценија општег полета прекинута је завођењем дахијског ре-
жима у Београдском пашалуку, који је покушао да силом точак историје врати назад. 
Одузимање стечених права уз додатне дахијске репресалије према српском народу 
створили су погодно тле у широком слоју друштва за борбу против Турака. У овом 
крају започеле су војне акције у Првом српском устанку 1804. године и Рудник је био 
први ослобођени град од Турака у Србији. Важно место у току устанка има и манастир 
Враћевшница, у којем је одржана устаничка скупштина 1812. године. По пропасти 
устанка 1813. године значајан број угледних људи из овог краја, међу којима и Милош 

6 Д. Минић, „Џамија миса на Руднику”, Рашка баштина, 3, Краљево, 1988, стр. 227-233.
7 А. Боловић, „Љутовнички рукописни Триод из 1622. године”, Зборник радова Музеја рудничко-

таковског краја, 6, Горњи Милановац, 2011, стр. 21-37; Л. Мирковић, „Један рукописни апостол 
из 1626. године”, Гласник Скопског научног друштва, 15-16, Скопље, 1936, стр. 365-366; Д. Руварац, 
„Митрополија београдска око 1735. године”, Споменик, XLII, други разред, 37, СКА, Београд, 1905, 
стр. 101-204; Р. Станић, Манастир Враћевшница, Горњи Милановац, 1980. Исти, „Зограф Ставро – 
непознати сликар XVIII века”, Октобар, 60, Краљево, март 1971, стр. 16; исти, „Икона Богородица 
са Христом Елеуса”, у: „Непознате иконе у југозападној Србији”, Зборник за ликовне уметности, 11, 
Нови Сад, 1975, стр. 261-262.

8 Р. Љушић, Милан Обреновић – војвода, командант и саветник Рудничке нахије, Горњи Милановац, 
1995, 20062; Ђ. Врбавац, Никола Милићевић Луњевица, Пожаревац, 1902, фототипско издање, при-
редио Б. Челиковић, Горњи Милановац, 2009; И. С. Павловић, Никола Милићевић Луњевица, при-
редио Б. Радовановић, Крагујевац, 2003; Д. Милић, „О делатности једног истакнутог носиоца 
трговачког капитала Николе Милићевића Луњевице (1767–1842)”, Зборник Музеја Првог српског 
устанка, II, Београд, 1960, стр. 43-63.

9 Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије (1791–1848), Београд, 1986.
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Обреновић,10 Никола Луњевица, Арсеније Лома,11 Лазар Мутап12 и Милић Дринчић,13 
остао је са својим народом и није пребегао са Карађорђем у Аустрију. Они ће бити 
организатори Другог српског устанка који је Милош Обреновић подигао у Такову 1815. 
године.14 Поред Такова, значајно место има и Горња Црнућа, где се до 1818. године, у 
кући кнеза Милоша, налазила престоница Србије. Посебан значај има Враћевшница, 
манастир који је је кнез Милош несебично помагао и у коме је сахрањен већи број 
чланова његове породице, чији ће игуман Мелентије Павловић постати београдски ми-
трополит. Затим Брусница, родно место Обреновића и седиште Рудничке нахије, Лу-
њевица, у којој је Никола Милићевић у својој кући отворио прву световну школу у овом 
крају, па Савинац, у коме је кнез Милош саградио своју прву задужбину, Срезојевци, 
село у коме је живела породица Вукомановић, из које је потекла кнегиња Љубица, али и 
Алекса Вукомановић, супруг Мине Караџић. Тако су блиско окружење кнеза Милоша 
у значајној мери чинили људи из овог краја. Ситуација се значајно мења са његовим 
одласком са власти 1838. године, од када ова средина нема ранији значај. Оснивање 
Горњег Милановца 1853. године, ствара ново административно и културно средиште 
овог краја, са црквом, окружним начелством, школама, болницом, занатским и трго-
вачким радњама.15 Млади краљ, Александар Обреновић (1889–1903) враћа се својим 
коренима и родном крају својих предака, а посебно Такову, месту подизања Другог 
српског устанка поклања посебну пажњу. Додатни импулс представља и женидба са 
Драгом, унуком Николе Луњевице.16 Градња репрезентативног дворца у Такову, чији 
се завршетак подудара са Мајским превратом 1903. године, којим се угасила лоза Обре-
новића, а и потоња судбина дворца, опредељују нас да то буде гранична година, којом 
се завршава и епоха уметничког стваралаштва, устаничког и обреновићевског сензи-
билитета којим је рудничко-таковски крај обележен (1791–1903).

10  М. Гавриловић, Милош Обреновић, I-III, Београд, 1908, 1909,1912.
11  М. Јаћимовић, Арсеније Лома, Чачак, 1972. 
12  М. Јаћимовић, Лазар Мутап, Чачак, 1973.
13  Т. Вукосављевић, „Милић Дринчић – војвода подгорски”, Зборник радова Народног музеја, 

XVIII, Чачак, 1989, стр.143-180.
14  М. Стевановић, Други српски устанак, Горњи Милановац, 1990; Свечана академија поводом 175-

годишњице Другог српског устанка, САНУ, Београд, 1991; Рудничко-таковски крај. Одабране студије 1, 
приредио Б. Челиковић, Горњи Милановац, 2005.

15  Ж. М. Стевановић, Постанак и развитак Горњег Милановца, Чачак, 1968; М. Глишић, Д.Д. Илић, 
А. Лазаревић, Р. Мандић, М. Марковић, М. Ристић, Стари Милановац, Горњи Милановац, 2003. (тре-
ће допуњено издање).

16  А. Столић, Краљица Драга, Београд, 2000, 20092.



6

 Уметничка баштина рудничко-таковског краја овог периода до сада није на једин-
ствени начин разматрана и представљена, тако да ова изложба и публикација представ-
љају први покушај у том правцу. Ван нашег разматрања овом приликом остају пред-
мети ликовног и примењеног стваралаштва који су настали или се чувају у црквама 
и манастирима рудничко-таковског краја,17 а својим бројем дају могућност да се њима 
посвети посебна изложба у наредном периоду. Од расположивог материјала који се 
налази разасут по музејским, библиотечким, архивским и приватним збиркама, опре-
делили смо се за тематску поделу. Прво представљамо историјске композиције на те-
му Другог српског устанка, затим портрете историјских личности, па архитектонске 
објекте. Када су у питању портрети чланова породице Обреновића рођених у овој 
средини, којих има већи број, определили смо се за ређе репродуковане литографије 
Анастаса Јовановића, пошто је пре неколко година у нашем граду представљена реп-
резентативна збирка њихових портрета из Народног музеја у Београду и том прили-
ком објављен садржајан каталог.18 Слику допуњујемо импресијама Јоакима Вујића, Ми-
лана Ђ. Милићевића, Јована Мишковића и Феликса Каница који су у својим делима 
оставили значајне податке о уметничким делима овог краја.

Борисав Челиковић

17  Р. Станић, „Иконостас манастирске цркве у Враћевшници”, Зборник за ликовне уметности, 
7, Нови Сад, 1971, стр. 143-161; исти, „Непознато дело Павла Чортановића”, у: „Конзерваторска 
открића”, Зборник радова Народног музеја у Чачку, VIII, Чачак, 1977, стр. 61-63; A. Боловић, „Ризница 
манастира Враћевшница”, Зборник радова Музеја рудничко-таковског краја, 5, Горњи Милановац, 
2009, стр. 29-91; Р. Станић, „Рани радови Јеремије Михаиловића у Такову, Вујну и Горњој Трепчи”, 
у: „Конзерваторска открића”, Зборник радова Народног музеја у Чачку, VIII, Чачак, 1977, стр. 63-67; 
исти, „Градитељство и сликарство из краја XVIII и почетка XIX века у пределима око Чачка”, Збор-
ник радова Народног музеја у Чачку, Х, Чачак, 1979, стр. 5-49; исти, „Уметничка делатност у околини 
Горњег Милановца у првој половини XIX века”, Таковске новине, број 27, 27. фебруар 1969; исти, 
„Непозната дела Николе Апостоловића”, Повеља, 1, Краљево, 1971, стр. 140-157; исти, „Сликар 
Теодосије и његово дело на Савинцу”, Градац, 3-4, Чачак, 1969, стр. 11; исти, „Иконостас цркве у 
Савинцу”, Зборник радова Народног музеја у Чачку, IV, Чачак, 1973, стр. 5-24; исти, „Иконе Сретена 
Протића Молеровића”, у: „Конзерваторске белешке”, Зборник радова Народног музеја у Чачку, V, 
Чачак, 1974, стр. 23; исти, „Једна мало позната задужбина Господара Јована”, Чачански глас, год. 
XXXV, бр. 40, Чачак, 28. Х 1966; Б. Вујовић, „Брезна: скица за културно-историјску монографију 
сеоског насеља”, Зборник радова Народног музеја, XI, Чачак, 1989, стр. 5-29.

18  П. Петровић, Портрети Обреновића из збирке Народног музеја у Београду, Горњи Милановац, 
2005.
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Таковски крст
(крст Мелентија Павловића на коме су се заклели Милош Обреновић и устаници 1815. године)

Манастир Враћевшница
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Ђура Јакшић, Таковски устанак, 1876-1878. 

уље на платну, 120 х 93,6 cm 
Народни музеј у Београду, инв. бр. НМ 374

Епска визија Таковског устанка како га је својим романтичарским ликовним језиком предста-
вио Ђура Јакшић, једно је од његових позних, ако не и последњих дела. И док неки истраживачи 
сматрају да је уметник у духу славног Рубенса под чијим је снажним утицајем био, намерно оста-
вио слику недовршену, други закључују да то ипак није тачно. У каталогу прве поставке Народног 
музеја у Београду слика Таковски устанак пропраћена је коментаром: „За Кнезом Милошем, који 
носи тробојку, одушевљено поврвео народ” са напоменом: „Слика није довршена”, што указује 
да је сликар желео да заврши дело, али га је вероватно смрт спречила у томе. Попут осталих 
уметника свог времена, Ђура Јакшић приказује таковски барјак као црвено-плаво-белу тробојку, 
што не одговара његовом правом изгледу - барјак који је кнез Милош развио у Црнући био је његов 
војводски барјак из Првог српског устанка, дакле црвени крст на белој позадини. Могуће је да је 
рад на овој слици Ђура Јакшић започео још 1858. године када је написао песму Повратак кнеза срп-
ског Милоша Обреновића I на владу у Србији где се среће мотив окупљања „Под заставом вере и драге 
слободе...” или 1873. године када је објавио песму Две заставе од којих је једна управо таковска, она 
под којом је кнез Милош 1815. подигао народ на оружје против Турака, која се ту помиње заједно 
са Таковским грмом. Са друге стране, постоји претпоставка да је ова слика са призором славног 
догађаја из националне прошлости везана за ослобођење јужних крајева Србије – Ниша, Пирота 
и Врања.

Литература: Васић Павле, Записи о Ђури Јакшићу као сликару, Браничево, 2-3, Пожаревац 1971, 141; Глигорић 
Велибор, Коларић Миодраг, Ђура Јакшић, песник и сликар, Београд 1971; Јовановић Миодраг, Српско сликарство 
у доба романтизма, Нови Сад 1976, 226, 252, 253; Јовановић Миодраг, Међу јавом и мед сном, српско сликарство 
1830–1870, Београд 1992, 199; Коларић Миодраг, Ђура Јакшић, сликар, Београд 1971, 18; Кусовац Никола, Ђура 
Јакшић, Крагујевац 1974, 36; Кусовац Никола, Јовановић Миодраг, Петровић Градимир, Сабрана дела Ђуре 
Јакшића, сликарство, Београд 1978, 118-120, 173; Макуљевић Ненад, Уметност и национална идеја у XIX веку, си-
стем европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006, 99; Тимотијевић Мирослав, Престоничка 
урбана меморија и флексибилна национална географија, сађење младице Таковског грма у београдском дворском парку, 
Наслеђе, X, Београд 2009, 11-40; Трифуновић Лазар, Ђура Јакшић, Београд 1978, 180-185.
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Павле Паја Јовановић, Таковски устанак, 1895.
уље на платну, 160 х 256 cm 

Народни музеј у Београду, инв. бр. НМ 1207

Као ненадмашан мајстор историјског сликарства, Паја Јовановић је на платну овековечио и 
Таковски устанак. Слику је радио по наруџбини краља у абдикацији Милана Обреновића и Мини-
старства просвете, мада када ју је први пут изложио, почетком 1895. године у фотографском атељеу 
свог брата Милана (ради се о првој, већој верзији ове слике, друга је настала 1898. године), наведена 
је као дело „за приватну галерију Његовог величанства” краља Александра. Припремајући се за 
ово дело, Паја Јовановић је, стигавши из Беча, доста времена проводио у Такову и околини скици-
рајући физиономије људи, ношњу, оружје... Представио је призор пред Таковском црквом, моменат 
када под благословом крста архимандрита Мелентија Павловића војвода Милош Обреновић раз-
вија барјак и предаје га Сими Паштрмцу, док се народ заклиње подигнутим сабљама, пушкама 
или са три прста. Међутим, уметник је дао себи слободу да на једном месту обједини елементе 
три догађаја: предаје барјака Сими Паштрмцу испред Милошеве куће у Црнући, објаве о поди-
зању устанка испред таковске цркве и народног сабора испод столетног храста у долини Дичине. 
Mало даље од средишње групе приказан је и стари Милутин Гарашанин са испруженом сабљом, 
иза Симе Паштрмца лево су Вукомановићи а десно Никола Луњевица, до Луњевице је војвода Ми-
лић Дринчић. Испред Гарашанина је Вуле Глигоријевић озбиљног лица, док је иза Милутина, у 
„кошуљама” са широким рукавом, пиштољем за појасом и сабљом у руци Лука Вукомановић. У 
углу, са чалмом на глави и китњастом горњом хаљином је Јован Обреновић, а ту су и Лазар Мутап, 
кнез Василије из Бершића, Тома Вучић Перишић и многи други.

Литература: Б. Ж. Ђ., Таковски устанак (слика Паје Јовановића), Бранково коло, 39, Сремски Карловци 1898, 
1235-1246; Б. пл. Б., Таковски устанак, слика Паје Јовановића, Ново време, Земун 17. септембар 1898, 4; Зорић Све-
тозар, Таковски устанак, Српски преглед, год. 1, бр. 1, Београд 1895, 34; Коларић Миодраг, Изложбе у Београду, 
1880–1904, огласи, каталошки подаци, прикази, критике, Београд 1985, 71; Нова слика Паје Јовановића, Ново време, 
Земун 30. август 1898, 3; Симић Љиљана, Историјске композиције у Музеју Првог српског устанка, Зборник Музеја 
Првог српског устанка, II, Београд 1960, 69-87; Таковљанин, Таковски устанак (Уз слику Паје Јовановића), Србо-
бран, Народни српски календар, Загреб 1899, 72; Таковски устанак, Босанска вила, год. 13, бр. 18, Сарајево 1898, 
285; Таковски устанак, Застава, год. 33, бр. 126, Нови Сад 19. август 1898, 2-3; Таковски устанак, Мале новине, год. 
13, бр. 222, Београд 15. август 1898, 3; Таковски устанак, Народност, год. 2, бр. 92, Земун 1898, 1-2; Устанак Таков-
ски под кнезом Милошем Обреновићем I, Врач погађач, год. 3, бр. 18, Загреб 1898; Таковски устанак, Нова искра, 
год. 1, бр. 15-16, Београд 1899; Цвети 1815, Вечерње новости, Београд 26. март 1895.
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Фреска Таковски устанак, 1899.

Окружно здање у Пожаревцу

Окружно здање у Пожаревцу је изграђено по пројекту инжењера Милера, на месту где се 
некада налазио конак кнегиње Љубице. Окружна власт је пет година порезом скупљала новац 
за изградњу Здања, које је подигнуто за само две године, од 1898. до 1899. године. Грађевина је 
рађена у стилу бечког академизма, док њена фасада подсећа на палате италијанске ренесансе. За 
изградњу објекта набављани су најквалитетнији материјали, наручивани из Беча.

Испред Окружног здања у Пожаревцу налази се лепо уређен парк, настао 1894. године, са спо-
меником кнезу Милошу, који је израдио пожаревачки вајар Ђорђе Јовановић.

У унутрашњости су до данас остали очувани салони. На плафону једног од њих у кружном 
медаљону налази се фреска која приказује Таковски устанак. Њен аутор, који се инспирисао црте-
жом Стеве Тодоровића или литографијом Винценца Кацлера за своје дело, остао је непознат.

Литература: Манојловић Мирољуб, Окружно здање, Пожаревац 1998, 28.



15



16

Katzler Vinzenz (по Стеви Тодоровићу), Таковски устанак 1815, 1862.

штампано код Х. Герхарта 
литографија у боји, 83 х 67 cm

Галерија Матице српске, инв. бр. 210-002-438

Илустровани лист „Србадија” издао је литографију у боји Винценца Кацлера са темом Таков-
ског устанка, коју је штампао Хајнрих Герхарт. Кацлерова верзија Таковског устанка најближа је 
историјским подацима које су изнели Вук С. Караџић и др М. Гавриловић, а који сведоче да се 
сабор после договора у Такову разишао, да је затим Милош Обреновић са момцима отишао у своју 
кућу у Црнући, где је после колебања донео одлуку, затим је обукао своје свечано војводско одело и 
извадио скривени барјак. Сходно томе, Милош није био у сваченом оделу на сабору у Такову, што 
је Винценц Кацлер испоштовао, сликајући га у обичној српској ношњи тог времена. При томе се 
угледао на цртеж Стеве Тодоровића. По овом иконографском решењу вајар Енрико Паци је 1874-
1882. године извајао рељеф „Књаз Милош на Такову” за пијадестал коњаничког споменика кнеза 
Михаила у Београду, а и Паја Јовановић се инспирисао за своју истоимену слику Таковски устанак. 
Можда је то био случај зато што је Кацлерова композиција заиста имала карактер историјске 
реконструкције: исти распоред фигура налази се на једној Каницовој скици, која је највероват-
није и настала по исказима учесника овог историјског догађаја. На овој литографији Кацлер је 
потписан и као цртач и као литограф.

Литература: Васић Павле, Анастас Јовановић (1817–1899), каталог, Нови Сад 1964, 6; Група аутора, Галерија 
Матице српске, Нови Сад 2001, 197, 485; Јовановић Миодраг, Међу јавом и мед сном, српско сликарство 1830–1870, 
Београд 1992; Краут Вања, Историја српске графике од XV до XX века, Горњи Милановац-Београд 1985, 164-165; 
Макуљевић Ненад, Уметност и национална идеја у XIX веку, систем европске и српске визуелне културе у служби 
нације, Београд 2006, 99.
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Петар Убавкић, Таковски устанак, 1898/99.

висина 292 cm
Знаменито место „Таковски грм”

Таковски устанак представља прву српску скулптуру од две фигуре која се сачувала до данаш-
њих дана. Понесен патриотским духом свог времена, Петар Убавкић ју је правио за Светску изло-
жбу у Паризу 1900. године. Међутим, није успео да је заврши на време, а и њене димензије су 
биле превелике, тако да је уметникова амбиција да његово дело у Паризу изрази политичке и 
националне идеале наше земље, остала неостварена. Он сам је рекао да његова група представља 
„оца наше Отаџбине Великог Милоша и оца Мелентија најважније личности из друге наше револуције за 
ослобођење Србије. Обе су личности више од природне величине, рад је потпуно уметнички и може се упо-
требити за споменик на најугледнијем месту у нашој Отаџбини. Он је и историјско и патриотско дело, 
јер буди и оживљава у сваког посматрача: веру, наду и патриотизам на лепшу будућност Србинову. Такви 
су моменти историјски најјачи за буђење свести у народу о својој ексистенцији и величини, они најбоље ва-
спитавају.” При томе, поред монументалности и симболике коју представља, скулпторска целина 
Таковски устанак је изузетна и због Убавкићевог умећа да разуђеним масама оживи чврсту матери-
ју, а уједно да цизелирски прецизно обради детаље, орнаменте, посебно одеће кнеза Милоша.

С обзиром какву је судбину имало његово дело, таворећи у просторијама Палилулске школе, 
да би после његове смрти било исечено на комаде, спаковано и предато Народном музеју, Петар 
Убавкић није могао ни да претпостави да ће његов Таковски устанак бити постављен управо у Та-
кову, изливен 1990. године поводом прославе 175 година од Другог српског устанка. Још мање је 
могао очекивати да ће и умањена реплика Таковског устанка бити постављена у улици Кнеза Ми-
лоша у Београду, између зграде Владе Србије и Министарства финансија, што се догодило 2004. 
године.

Литература: Макуљевић Ненад, Уметност и национална идеја у XIX веку, систем европске и српске визуелне 
културе у служби нације, Београд 2006, 99, 326; Николајевић Божа С., Српска уметност на париској изложби, Бран-
ково коло, 9, Сремски Карловци 1900, 280-284; Симић Ненад, Петар Убавкић (1850-1910), живот и рад првог скулп-
тора обновљене Србије, Београд 1989, 292-296, 375, 389; Трифуновић Лазар, Петар Убавкић, Грађа за историју 
модерне српске уметности, 1, Београд 1973.
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Стева Тодоровић, Таковски устанак, 1853. 

оловка на хартији, 17,8 х 28,4 cm
Народни музеј у Београду, инв. бр. НМ 235/50

Шест припремних цртежа Таковског устанка Стеве Тодоровића представљају први пут обрађену 
тему Другог српског устанка у српској уметности. Зато и не чуди да се неки њени елементи могу 
наћи и на каснијим ликовним представама ове теме – делу Паје Јовановића, као и на литографији 
Винценца Кацлера. Приказани цртеж потиче из скиценблока Стеве Тодоровића, на чијој 47. стра-
ни уз десну ивицу стоји ауторова белешка: „Милош узима у Црнући барјак у руке и рече ево мене 
рат Турцима и после предаје барјак Паштрмцу...”. Претпоставља се да су ови цртежи настали као 
припрема за истоимену литографију штампану у Бечу, а непосредан подстицај за њихову израду 
био је један политички манифест који је 1853. године издао кнез Михајло а којим је гарантовао да, 
ако се врати на престо, неће гонити своје политичке противнике. То је могао бити мотив младом 
Стеви Тодоровићу да у романтичарском заносу скицира композицију Другог српског устанка и 
тиме покаже оданост династији Обреновић чији је био поштовалац, као и своју жељу и уверење 
да ће се они вратити у Србију. Његов цртеж је још увек прожет традицијом класицистичког шко-
ловања, што се нарочито осећа у ставовима фигура с десне стране, који подсећају на чувену слику 
„Заклетва Хорација” француског сликара Жака Луја Давида. 

Литература: Васић Павле, Анастас Јовановић (1817–1899), каталог, Нови Сад 1964, 6; Група аутора, Галерија 
Матице српске, Нови Сад 2001; Група аутора, Стеван Тодоровић, 1832–1925, Београд-Нови Сад 2002, 219, 228; 
Краут Вања, Скице Стеве Тодоровића за „Таковски устанак”, Зборник за ликовне уметности Матице српске, 7, Но-
ви Сад 355-363; Краут Вања, Цртежи 19. века у Србији, каталог збирке Кабинета графике Народног музеја – Београд, 
Београд 1992, 86; Симић-Миловановић Зора, Аутобиографија Стеве Тодоровића, Нови Сад 1951, 89.
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Стеван Стева Тодоровић, На Такову 1815. 

(литографисао Павле Чортановић) 
Штампарија Лантера у Пешти, 1865.
литографија на картону, 34 х 43 cm 

Музеј у Смедереву, инв. бр. 155

Претпоставља се да је литографија На Такову 1815 настала на основу припремних цртежа 
Стеве Тодоровића из 1853. године за композицију Таковски устанак, који се налазе у скиценблоку 
који се чува у Народном музеју. Уметник је у легенди у дну, испод чувених Милошевих речи: 
„ЕВО МЕНЕ, А ЕТО ВАМ РАТА С ТУРЦИМА”, набројао представљене личности: „Ломо воивода. 
Јован Обреновић. Кнез Милош. Милутин Гарашанин. Вуле слуга Кнеза Милоша. Мутап воивода. 
Паштрмац кои прима Барјак. Благоје из Кнића. Катић. Раић. Мелентије архимандрит. Димитрије 
секретар.” У овом делу примећује се један знатно другачији моменат у односу на друге познате 
представе Таковског устанка: архимандрит Мелентије Павловић се не налази поред Милоша 
Обреновића, већ скроз лево, у другом плану слике, како са балкона конака пружа руку са крстом 
у њој. Судећи по цркви са десне стране, највероватније да је уметник сцену Таковске скупштине 
ставио међу зидине манастира Враћевшнице. Представљен на овај начин, такав контекст није исто-
ријски веродостојан, иако је тачно да је у Враћевшници, у ноћи уочи народног збора у Такову, 
Мелентије Павловић одслужио свету литургију и причестио кнеза Милоша и устанике. Они су 
одатле у зору, кроз планину, отишли у Таково где их је народ чекао пред црквом и под столетним 
грмом.

Међу Тодоровићевим радовима из примењене уметности налази се пет слика (међу њима и 
Таковски устанак) које припадају нацрту за албум који је српски официрски хор даровао краљу 
Милану 1872. године.

Литература: Краут Вања, Скице Стеве Тодоровића за ”Таковски устанак”, Зборник за ликовне уметности 
Матице српске, 7, Нови Сад 355-363; Симић-Миловановић Зора, Аутобиографија Стеве Тодоровића, Нови Сад 
1951, 89; Цветковић Снежана, Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у Уметничком одељењу Музеја у 
Смедереву, Смедерево 2010, 74.
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Ђорђе Крстић, Алегорија на Први и Други српски устанак, 1905.

уље на платну, 47,5 x 63 cm 
Галерија Матице српске, инв. бр. ГМС/У 1271

Композицију Алегорија на Први и Други српски устанак поручио је књижар Јевта Павловић из 
Београда, с намером да је одштампа у зидном календару Павловић и Компанија за 1906. годину. 
Одмах пошто је Ђорђе Крстић насликао слику 1905. године, изложена је у излогу трговине браће 
Ђукановића у Кнез Михаиловој улици. При стварању овог дела, уметник се инспирисао обеле-
жавањем стогодишњице Првог устанка али и ослобађањем од Турака уопште, а сложени садржај 
је саопштен кроз низ симболичних призора који представљају српску историју од Косовског боја 
до краља Петра I Карађорђевића. 

Бочни стожери слике су Карађорђева црква у Тополи и Милошева Таковска црква са звона-
ром, док је у средини, у заласку сунца, манастир Раваница кнеза Лазара, над којом се надвила 
ноћ и тешки, крвави облаци. Међутим, зора се рађа у бљеску, један гениј (или анђео) оглашава 
трубом, док други осветљава бакљом очеве нове српске историје, Карађорђа и Милоша. Испод 
њих, млада жена у народној ношњи, персонификација Србије, са раскинутим ланцима крај ногу, 
одлучним покретом звони на узбуну. Стабло о које је окачено звоно обрасло је бршљаном у чијој 
бујној врежи су исписана имена оснивача и потомака династије Карађорђевић: Карађорђа, кнеза 
Александра, краља Петра I и Ђорђа, престолонаследника. Док са десне стране Таковска црква тоне 
у ноћ, светлост зоре обузима Карађорђеву цркву и алегоријску фигуру, што јасно говори о сме-
ни династија на српском престолу. У првом плану два загрљена Српчета задубљено посматрају 
минијатурни портрет краља Петра I, а дечачић испред њих исписује плакат који рекламира пону-
ду књижара Павловића. Алузија на просвету даље се развија у групи где наги дечак товари књиге 
и таблицу са натписом „календар” на леђа другог, обувеног у опанке. Ту је и детаљ са глобусом, 
који, поред тога што је један од артикала које књижара нуди, приказује полулопту испуњену зем-
љама са српским живљем што видимо из натписа: Србија, Босна, Далмација, Црна Гора, Стара 
Србија, Срем, Банат и Бачка. 

Литература: Кусовац Никола, Сликар Ђорђе Крстић 1851–1907., Београд 2001, 172, 189; Група аутора, Гале-
рија Матице српске, Нови Сад 2001, 202, 453; Макуљевић Ненад, Уметност и национална идеја у XIX веку, систем 
европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006, 100, 219; Милошевић Емица, Врбашки Милена, 
Карађорђевићи у збиркама Галерије Матице српске, Нови Сад 2004, 19, 36, 53; Професор, Најновији рад Ђоке Крстића, 
Политика, Београд 30. август 1905, 3. 
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Димитрије Аврамовић, Апотеоза кнеза Милоша, око 1835.

уље на платну, 23,5 х 31,5 cm
Народни музеј у Београду, инв. бр. НМ 1131

Стварајући композицију Апотеоза кнеза Милоша Обреновића, Димитрије Аврамовић се вероват-
но инспирисао неким непознатим узором будући да је она изведена по старим правилима ба-
рокног алегоријског језика. У централном делу је портрет кнеза Милоша у овалној форми (што 
је меморијални симбол астролошке соларне апотеозе), а постављен је на правоугаони мермерни 
постамент, „олтар отаџбине”. Његово владарско достојанство потврђује пурпурна драперија по-
стављена иза његовог попрсја, док поред њега стоје алегоријске персонификације политичке муд-
рости (у виду богиње Атине са шлемом на глави) и хришћанског милосрђа (женска фигура са 
двојним крстом у руци, поред ње је дете). Изнад портрета су алегоријске персонификације сла-
ве – Глорија, која у рукама држи венац и њиме овенчава кнежев портрет, и Фама, која носи пал-
мову грану и трумпету којом оглашава кнежеву славу. Изнад, у сфери неба, лебди алегоријска 
персонификација Србије, са бакљом у једној и српским хералдичким штитом у другој руци. Поред 
ње лебди друга фигура са кнежевском круном у рукама. 

Древни ритуал политичког патриотизма, заснован на уздизању одређене личности у сферу 
вечне славе, којом га овенчава благодаран народ, односно отаџбина, настао је у античко доба, али 
није заборављен ни у потоњим временима. Полагање венца победе, corona laurea, на главу бисте 
владара присутно је у пропагандним представама и јавним свечаностима хабзбуршког династич-
ког и државног патриотизма, одакле га преузима и српска политичка култура.

Литература: Борозан Игор, Репрезентативна култура и политичка пропаганда, Споменик кнезу Милошу у 
Неготину, Београд 2006, 26; Васић Павле, Димитрије Аврамовић, каталог, Београд 1970, 34, 80; Кусовац Никола, 
Класицизам код Срба, каталог сликарства, 7, Београд 1967, 13; Тимотијевић Мирослав, Јубилеј као колективна 
репрезентација, прослава 50-годишњице Таковског устанка у Топчидеру 1865. године, Наслеђе, IX, Београд 2008, 9-49.
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Анастас Јовановић, Портрет Милоша Обреновића, 1852.

литографија у боји на хартији, 41,8 х 29,7 cm
штампа Ј. Раух

Народни музеј у Београду, НМ инв. гр. 1244 

Милош Обреновић (Средња Добриња, 1783 – Београд, 1860) је рођен на Тодорову суботу 
(18. марта) 1783. године у Средњој Добрињи. Његов отац, Теодор Михајловић, и мајка Вишња 
(Урошевић) из Горње Трепче, оставши без супружника, ступили су у други брак. Милош је уз 
свога брата по мајци, војводу Милана Обреновића, код кога се после смрти оца око 1800. године, 
преселио у Брусницу и чије је презиме преузео, постао учесник, војвода и командант у Првом 
српском устанку 1804-1813. Вољом устаничких старешина и народа постао је вођа Другог српског 
устанка 1815. године. Као изузетно вешт стратег, дипломата и државник изборио се за добијање 
аутономије Кнежевине Србије, њено територијално проширење и добијање наследног кнежевског 
достојанства. Сахрањен је у Саборној цркви у Београду.

Ова литографија је рађена по фотографији репрезентативног портрета кнеза Милоша који је 
насликао Јоханес Бес по оригиналној слици аустријског сликара Антона Ајнзлеа. Наиме, Анастас 
је између 1845. и 1850. године фотографисао поменути портрет кнеза и у горњем десном углу 
фотографије забележио: „Књаз Милош на једној оригиналној уметничкој слици”. Касније, 1852. 
године, урадио је и литографију по том делу, где је кнез Милош одевен у дугачку атилу са извезе-
ним оковратником и широким гајтанима, преко ленте носи турско одликовање, у десној руци 
држи калпак са перјаницом, а леву је спустио на балчак сабље. Натпис у дну „Књаз Милош Обре-
новић” упоредо на српском и француском језику, као и српски грб, упућују да је литографија 
рађена за државна надлештва и за ширу употребу.

Литература: Антић Радмила, Анастас Јовановић, талботипије и фотографије, каталог, Београд 1986, 61; Васић 
Павле, Анастас Јовановић (1817–1899), каталог, Нови Сад 1964, 43, 103; Врбашки Милена, Литографије Анастаса 
Јовановића из збирке Срђана Стојанчева, каталог, Горњи Милановац 2008, 32; Гавриловић Михаило, Милош 
Обреновић, књ. I, Београд 1908, књ. II, Београд 1909, књ. III , Београд 1912; Љушић Радош, Милош Обреновић (1783-
1860), у: Сто најзнаменитијих Срба, Београд 2001, 154-160; Милићевић Милан Ђ., Поменик знаменитих људи у 
српског народа новијега доба, Београд 1979, 471-482; Тимотијевић Мирослав, Јубилеј као колективна репрезентација, 
прослава 50-годишњице Таковског устанка у Топчидеру 1865. године, Наслеђе, IX, Београд 2008, 9-49.
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Анастас Јовановић, Портрет Љубице Обреновић, 1851. 

литографија у боји на хартији, 42 х 29,9 cm
штампа Ј. Раух

Народни музеј у Београду, НМ инв. гр. 1242

Љубица Обреновић (Срезојевци, 1788 – Нови Сад, 1843) је била кћерка Марије и Радослава Ву-
комановића из Срезојеваца. Удала се за Милоша Обреновића око 1803. године. Кум им је био вожд 
Карађорђе а девер Никола Милићевић Луњевица. Имали су осморо деце, од којих су две кћерке 
(Ана и Марија) и два сина (Петар и Теодор) умрли рано, као деца, а остали су Милан, Михаило, Пе-
трија и Јелисавета. Од карактерних особина кнегиње Љубице посебно су биле изражене скромност 
и храброст. Због убиства које је починила над Петријом, једном од љубавница свога супруга, неко 
време живела је одвојено од њега, и чак је у време напада на кнеза Милоша отворено стајала на 
страни опозиције. Ипак, по Милошевом одласку из Србије 1839. године, учествовала је у покретима 
који су радили на његовом повратку у земљу. Од свих Обреновића који су били протерани из земље, 
Љубица се последња повукла покушавајући до последњег часа да спасе династију. Умрла је 14/26. 
маја 1843. на рукама свог сина Михаила у Новом Саду и сахрањена у манастиру Крушедолу.

Литографија Анастаса Јовановића која представља портрет кнегиње Љубице рађена је по 
изгубљеном портрету који је насликао Павел Ђурковић када је прешао у Србију и сликао кнеза 
Милоша, дакле 1824. године. Исти портрет је копирао и Урош Кнежевић 1852/53. године. Ради се 
о идентичним представама са разликом у боји одевних предмета кнегиње - њене либаде, појаса, 
доње хаљине, мараме око врата и груди и око главе. Такође, фотеља на којој она седи је идентична, 
са различитим варијантама њене боје. 

Литература: Васић Павле, Анастас Јовановић (1817–1899), каталог, Нови Сад 1964, 82, 105; Врбашки Милена, 
Литографије Анастаса Јовановића из збирке Срђана Стојанчева, каталог, Горњи Милановац 2008, 22, 32; Љушић 
Радош, Кнегиња Љубица, Горњи Милановац 1997; Милићевић Милан Ђ., Поменик знаменитих људи у српског 
народа новијега доба, Београд 1979, 463-466; Симић-Константиновић Љиљана, Историјски портрет у српском сли-
карству XIX века, каталог, Београд 1972, 33; Страњаковић Драгослав, Велика госпођа кнегиња Љубица, Београд 
2001.
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Анастас Јовановић, Јован Обреновић, 1852.

литографија на хартији, 26,8 х 20,8 cm
Илустрација за књигу „Обреновићи кратко начертање житија чланова ове књажевске породице”, Беч, 1852.

Породична библиотека Челиковић, бр. 5297
 
Јован Обреновић (Горња Добриња, око 1736 – Сремски Карловци, 1850), рођени брат кнеза 

Милоша и Јеврема Обреновића, познат под именом Господар Јован, био је гувернер округа руд-
ничког и пожешког. Оженио се 1814. Круном Михаиловић и са њом имао сина Обрена и кћерку 
Јелисавету - Савку. У други брак је ступио 1835. године са Аном Јоксић и са њом је имао две ћерке 
Анастасију - Стану и Ермилу.

Јован је учествовао је на састанку у Такову и бици на Љубићу 1815. године, као и на Пожарев-
цу и Дубљу. Године 1816. био је депутат у Цариграду, а 1825. је учествовао у гушењу Ђакове бу-
не. Првих година владе кнеза Милоша, Јован је био старешина рудничке нахије и столовао је у 
Брусници, где је 1837. подигао цркву светог Николе. Током Брусничке буне 1839. године, као њен 
вођа осуђен је на десет година заточења у Поречу, што је касније преиначено на три године кућ-
ног притвора у Београду. Преминуо је у изгнанству, у Сремским Карловцима.

На литографији Анастаса Јовановића која је послужила као илустрација за књигу „Обренови-
ћи кратко начертание житија чланова ове књажеске породице”, штампану у Бечу, 1852. године, 
Јован Обреновић је обучен у српску официрску униформу – дугачак мундир са еполетама и носи 
орден, вероватно турско одликовање.

Литература: Васић Павле, Анастас Јовановић (1817–1899), каталог, Нови Сад 1964, 105; Врбашки Милена, 
Литографије Анастаса Јовановића из збирке Срђана Стојанчева, каталог, Горњи Милановац 2008, 26, 32; Д. К. 
П., Обреновићи. Кратко начертање житија чланова ове књажевске породице, Беч 1852; Лазаревић Миодраг, Јован 
Обреновић у време борби за ослобођење и у периоду формирања власти кнеза Милоша, Зборник радова Народног 
музеја, I, Чачак 1969, 91-105; Милићевић Милан Ђ., Поменик знаменитих људи у српског народа новијега доба, 
Београд 1979, 462.  
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Анастас Јовановић, Јеврем Обреновић, 1852.

литографија на хартији, 26,8 х 20,8 cm
Илустрација за књигу „Обреновићи кратко начертање житија чланова ове књажевске породице”, Беч, 1852.

Породична библиотека Челиковић, бр. 5297

Јеврем Обреновић (Горња Добриња, 1790 – Мерешешти, Влашка, 1856) био је најмлађи брат 
кнеза Милоша кога је он 1816. године поставио за обор-кнеза Шабачке нахије. Тада му је било 
само 26 година. У Шапцу се оженио Томанијом, ћерком Анте Богићевића, с којом је имао осморо 
деце, седам кћери и једног сина, Милоша, који је био отац краља Милана Обреновића. Стекао је 
сразмерно солидно образовање, а важио је за једног од културно напреднијих људи свога доба. 
Учествовао је у гушењу Абулине (1821), Ђакове (1825) и Чарапићеве (1826) буне. У новембру 1831. 
године, кнез Милош га је поставио за губернатора вароши и Нахије београдске. Половином 1835. 
године унапређен је у чин генерал-мајора, а касније је заузимао многе значајне положаје: над-
зорник јавних грађевина, управник Војно-полицијске канцеларије, председник Државног савета, 
члан Намесничке владе. Умро је 1856. године на свом имању у Влашкој, близу Јашија (данашња 
Румунија), после дуже болести, а кости му данас почивају у манастиру Манасији.

Анастас Јовановић је урадио литографију са ликом Јеврема Обреновића као илустрацију за 
књигу „Обреновићи кратко начертание житија чланова ове књажеске породице”, у Бечу, 1852. 
године. На њој је Јеврем обучен у српски официрски мудир са еполетама, у десној руци држи 
генералски шешир са перјем, а на левој страни груди носи турски орден. Како је портрет Јеврема 
Обреновића који је насликао грчки сликар епохе бидермајерског класицизма, Аристид Економа, 
смештен у доба између 1850. и 1856. године, не можемо одредити да ли је он настао на основу Ана-
стасове литографије или је било обрнуто, али идентичност Јованове представе је сасвим извесна.

Литература: Васић Павле, Анастас Јовановић (1817–1899), каталог, Нови Сад 1964, 105; Врбашки Милена, 
Литографије Анастаса Јовановића из збирке Срђана Стојанчева, каталог, Горњи Милановац 2008, 26, 32; Д. К. 
П., Обреновићи. Кратко начертање житија чланова ове књажевске породице, Беч 1852; Јовановић Небојша, Јеврем 
Обреновић – скица једне политичке каријере, Историјски часопис, L (2003), Београд 2004, 99-130; Милићевић Ми-
лан Ђ., Поменик знаменитих људи у српског народа новијега доба, Београд 1979, 460-461. 
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Непознати аутор, Војвода Милан Обреновић, око 1810.

Репродукција из књиге: Андра Гавриловић, Знаменити Срби XIX века, I, Загреб, 1901.

Милан Обреновић је рођен у Брусници као син Обрена Мартиновића и Вишње, родом из До-
ње Трепче, који су поред њега од деце имали и сина Јакова и кћерку Стану. Када се после Обре-
нове смрти Вишња преудала за Теодора Михаиловића из Горње Добриње, Милан је добио полу-
браћу Милоша, Јована и Јеврема. До Првог српског устанка Јаков и Милан Обреновић су се бавили 
трговином стоком, а у тај посао су увели и свог полубрата Милоша. Братска љубав и поштовање 
између Милана и Милоша доводе до тога да Миланово презиме понесе будући кнез Србије, зачет-
ник владарске династије Обреновића. Као успешан трговац и виђен човек, Милан Обреновић од 
почетка учествује у Првом српском устанку уз Карађорђа. Године 1804. постаје командант и вој-
вода Рудничке, Пожешке и Ужичке нахије, а саветник у Правитељствујушћем совјету 1809. 

Од 1809. године Милан Обреновић био је српски депутат при руском посланству у Влашкој, 
данашњој Румунији. Главни задатак му је био да скупи добровољце за помоћ устаницима у Ср-
бији. Сакупио је око 4-5 хиљада људи, углавном Козака, који су са Србима ослободили многа места 
од Турака (Пореч, Брзу Паланку и друга). За свој рад је од врховног команданта руске војске у 
Молдавији, Влашкој и Бесарабији, пешадијског генерала кнеза Багратиона у име руског импера-
тора, награђен сабљом, о чему постоји указ од 21. децембра 1809. 

Војвода Милан Обреновић је умро у Румунији, и био је сахрањен у Херештију код Букурешта 
1810. године, одакле су његове кости 1995. пренете у Брусницу. Био је ожењен Стојом са којом је 
имао сина јединца Христифора – Ристу. Он је завршио Војну академију у Петрограду 1822. године, 
био је официр у руској војсци, разболео се и умро 1825. у Русији.

Указом кнеза Милоша 1859. године по војводи Милану Обреновићу варош Горњи Милано-
вац је добила име. Његов портрет за књигу Знаменити Срби XIX века израђен је „по доброј скици 
једнога Руса”.

Литература: Гавриловић Андра, Знаменити Срби XIX века, I, Загреб 1901, (репринт, Београд 1990, 45; Љушић 
Радош, Милан Обреновић, војвода, командант и саветник Рудничке нахије, Горњи Милановац 2006.
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Марко Мурат, Никола Милићевић Луњевица, око 1900.

Репродукција из књиге: Андра Гавриловић, Знаменити Срби XIX века, 
I, Загреб, 1901, урађена по изгубљеној слици Марка Мурата

Никола Милићевић (Луњевица, 1767– Београд, 1842) jе по родном селу касније добио надимак 
Луњевица. Његови родитељи, Милић и Ђурђија, имали су четворо деце, од којих је Никола био 
најмлађи. Када је почео Први српски устанак, био је широм Србије познати трговац стоком и мада 
је и активно учествовао у борбама са Турцима, много више је помагао својим финансијама. Као 
изузетно богат човек давао је новац за набавку оружја и муниције у Аустрији, као и за друге пот-
ребе. Приликом женидбе свог побратима Милоша Обреновића Љубицом Вукомановић, био је њен 
девер. Одмах по избијању Другог устанка послао је већу количину новца Милошу Обреновићу у 
Црнућу. У току 1839. године добио је мајорски чин и вршио дужност председника Окружног суда 
рудничког. Био је познат као умешан судија који је много праштао.

Никола Милићевић Луњевица је изградио цркву Светог Арханђела Михаила у манастиру Вуј-
ну који је обновио 1805. године, након чега је подигао и полудрвени конак са дрвеним чардаком до 
њега, као и спомен-чесму са водом за пиће и каменим коритом за појење стоке. Када је умро 1842. 
године, сахрањен је у својој задужбини, у самој цркви Арханђела Михаила поред „светог гроба” 
непознатог монаха, где је 1902. године „свом милом деди” спомен плочу подигла његова унука 
краљица Драга Обреновић.

Портрет у књизи Знаменити Срби XIX века настао је према живопису који је на јужној фасади 
цркве манастира Вујна обновио Марко Мурат према фотографији првобитног портрета Луњеви-
це који је ту насликан 1807. године заједно са портретима Лазара Мутапа и других учесника боја 
на Љубићу у медаљонима, а који су прекречени приликом једне обнове манастира. Међутим, и тај 
обновљени живопис је временом изгубљен, као и скице Марка Мурата.

 

Литература: Врбавац Ђура, Никола Милићевић Луњевица, са сликама, Пожаревац 1902; Милићевић Милан Ђ., 
Поменик знаменитих људи у српског народа новијега доба, Београд 1979, 309-310; Павловић Иван С., Никола Милићевић 
Луњевица (биографија), Крагујевац 2003; Радовић Анђелија, Знамените личности у борби за ослобођење и уједињење 
Србије и Црне Горе и њихови предмети из збирки Војног музеја, ратници, визионари, владари, Београд 2005.
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Георгије Лацковић, Мелентије Павловић, 1817.

Репродукција из књиге: Андра Гавриловић, Знаменити Срби XIX века, I, Загреб 1901.

Мелентије Павловић (Врбава, 1776 – Београд, 1833) је учио школу у манастиру Враћевшници, 
где га је замонашио игуман Јосиф, после чије смрти је 1810. године изабран за манастирског игума-
на. Одиграо је истакнуту улогу у тешким годинама Првог и Другог српског устанка. Поред тога 
што је пренео своју имовину на манастир, подигао је и своју задужбину, основну школу у близини 
манастира, а обновио је и конак из доба Радича Поступовића о свом трошку. У припрати цркве 
светог Ђорђа у манастиру Враћевшници, са леве стране, налази се гроб Мелентија Павловића, кога 
је ту 1833. године сахранио кнез Милош „за знак искреног с њим дружељубља”.

У књизи Знаменити Срби XIX века репродукован је Портрет архимандрита Мелентија Павловића 
који је 1817. године урадио Георгије Лацковић, а који је био део галерије слика Баба Вишњиног 
конака у манастиру Враћевшници. Конак је изгорео у ноћи између 25. и 26. новембра 1920. године, 
али изглед портрета нам је познат захваљујући копији коју је израдио Георгије Бакаловић 1838. 
године, док је код Јоакима Вујића у Путешествију по Сербији остао забележен запис са полеђине 
слике: „Мелетије Павловић, архимандрит враћевшчански, народољубац, трудни спутник, духовник, савет-
ник, храбри војник, неуморан у раду, који претрпе ради општег благостања народа српског; сликан је у 41. 
години старости, 1817. године маја 20. – Георгије Лацковић, живописац”.

Литература: Васић Павле, Бидермајер у Србији, Zbornik II kongresa Saveza društva istoričara umetnosti SFRJ, 
Celje 1978, 149-153, поново објављено у: Васић Павле, Доба уметности, студије и чланци, Ваљево 1990, 61-71; Ва-
сић Павле, Дела савременика, Мали прилог иконографији српске револуције, Зборник радова Народног музеја, XIV, 
Чачак 1984, 87-118; Вујић Јоаким, Путешествије по Србији, Горњи Милановац 1999, 187-188; Вујовић Бранко, 
Уметност обновљене Србије, 1791–1848, Београд 1986, 268, 325; Гавриловић, Андра, Знаменити Срби XIX века, 
год. II, Загреб 1903 (репринт, Београд 1990, 73-74); Каниц Феликс, Србија, земља и становништво од римског доба 
до краја XIX века, књига прва, Београд 1985, 328-334; Коларић Миодраг, Георгије Бакаловић (1786–1843). Живот 
и рад, Зборник радова Народног музеја, I, Београд 1958, 223-242; Коларић Миодраг, Класицизам код Срба, 1790-
1848, I, Београд 1965, 111; Пашић Сретен, Кроз руднички округ, Бранково коло, IX, Сремски Карловци 1903, 156; 
Стојановић Љуб., Стари српски записи и натписи, II, Београд 1983, 358, бр. 3968.
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Георгије Бакаловић, Митрополит Мелентије Павловић, 1839.

уље на платну, 71 х 57 cm
Народни музеј у Београду 

Мелентије Павловић (Врбава, 1776 – Београд, 1833) био је игуман (касније архимандрит) ма-
настира Враћевшнице од 1810. године, која је за време његовог старешиновања, заједно са Црну-
ћом, постала политички и културни центар Србије, нарочито у време Другог устанка, где су се 
народне старешине састајале да се договарају о свим важнијим питањима борбе против Турака. 
Због својих заслуга и личних способности 1831. у Цариграду је хиротонисан за митрополита као 
први Србин на том положају у обновљеној Србији. 

Његов портрет, који припада првим познатим портретима обновљене Србије, израдио је 
1817. сликар Георгије Лацковић за „Галерију слика” тада формирану у Баба-Вишњином конаку 
манастира Враћевшнице, који је изгорео 1920. године. На срећу, његов изглед нам је познат за-
хваљујући портрету који је израдио Георгије Бакаловић према Лацковићевом оригиналу, о чему је 
оставио траг на полеђини слике: „Окопира Георгији Бакаловић, живописац шабачки 1839”. 

 

Литература: Вујовић Бранко, Уметност обновљене Србије, 1791–1848, Београд 1986, 279; Коларић Миодраг, 
Георгије Бакаловић (1786–1843). Живот и рад, Зборник радова Народног музеја, I, Београд 1958, 223-242; Кусовац 
Никола, Класицизам код Срба, каталог сликарства, 7, Београд 1967, 41; Симић-Константиновић Љиљана, Исто-
ријски портрет у српском сликарству XIX века, каталог, Београд 1972, 35; Цветковић Бранислав, Герасим Георги-
јевић у Каленићу, Саопштења, XL, Београд 2008, 237-256.
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Добош Мелентија Павловића

дрво и кожа, висина 27,5 cm, пречник 37 cm
Историјски музеј Србије, инв. бр. 111/3213

Остало је забележено у историји нашег народа да су у боју код Љубића 1815. године Турци 
били потиснули Србе тако да је изгледало да је њихов пораз неизбежан. У том трагичном тренут-
ку Милош Обреновић приметио је архимандрита Мелентија Павловића како се моли Богу клече-
ћи на коленима. Повукао га је за рукав и рекао му да узме добош од погинулог војника добошара 
и да лупа, а да ће он викати на људе да се зауставе и врате у борбу. Архимандрит Мелентије узео 
је добош и ударао у њега док се устаници нису прибрали и поново ударили на Турке. Након тога 
Турци су почели да беже преко Мораве и њихов командант Ћаја-Паша погинуо је удавивши се у 
реци.

Добош Мелентија Павловића са боја на Љубићу је до 1955. године био у Историјској збирци 
Народног музеја, затим у Музеју Првог српског устанка до 1966. а данас се чува у Историјском му-
зеју Србије. Кожа је накнадно стављена на добош, док је дрвени део аутентичан. По целој површи-
ни добоша насликани су пламенови што је уобичајен мотив на добошима тога доба. На предњем 
делу је грб Србије са круном изнад и малтешким крстом преко штита, у чија четири поља се налазе 
оцила. Испод крунe, око и иза грба, види се разноврсно асиметрично распоређено оружје, војни 
амблеми и иницијали М. О. (који упућују на Милоша Обреновића). Овај добош даје представу о 
добошима израђеним у Србији трудом мајстора Симеона и његових помоћника Јована и Јоксима 
у Тополи. 

Литература: Васић Павле, Дела савременика, Мали прилог иконографији српске револуције, Зборник радова 
Народног музеја, XIV, Чачак 1984, 87-118; Васић Павле, Униформе српске војске за време Првог устанка, Зборник 
Историјског музеја Србије, 5, Београд 1968, 47-78; Милићевић Милан Ђ., Поменик знаменитих људи у српског 
народа новијега доба, Београд 1979, 492; Симић Љиљана, Историјска збирка о Првом и Другом српском устанку, 
Зборник Музеја Првог српског устанка, III-IV, Београд 1964-1965, 88-105.
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Урош Кнежевић, Војвода Милић Дринчић, око 1855. 

уље на платну, 96 х 74 cm
Народни музеј, инв. бр. НМ 702

Милић Дринчић (Теочин, око 1775–1815, Дубље) био је учесник и јунак и Првог и Другог 
српског устанка. О његовом пореклу постоји више предања, од чега можемо издвојити да су му 
преци из Васојевића, из Црне Горе, а родитељи су му били Милоје и Дринка, позната по својој 
отмености и речитости, због чега је по овој изузетној жени цео њен род добио име Дринчићи.

Милић је био буљубаша код војводе Милана Обреновића са којим се заједно борио против 
Турака на Руднику 1804, а истакао се и на Љубићу, Чачку, Карановцу, Дрини, Делиграду и у 
борбама за коначно ослобођење Ужица 1807. године. Када није био на бојном пољу, боравио је 
у Теочину са браћом Јованом и Стеваном, који су били сестрићи браће Вукомановића из Срезоје-
ваца. Званично је проглашен за војводу црногорске кнежине 1811. године. Након пропасти Првог 
српског устанка, Милић Дринчић се, као и Милош Обреновић, у Такову предао Али-аги Серче-
сми. Већ почетком 1814. одметнуо се у шуму и остао у вези са рудничким првацима, тако да је с про-
лећа 1815. године био у пуној мери ангажован у припреми другог устанка. Храбро се борио у свим 
бојевима до 14. јула 1815. године када је погинуо у бици на Дубљу. Више извора описује његову 
смрт на исти начин - да је, када је погођен куршумом, скривао своју рану да његови другови не 
би били деморалисани и чим су они пошли напред, пао је мртав. Његово јунаштво је опевано у 
народној песми Спомен од боја на Кукутници. 

За портрет војводе Милића Дринчића дуго је сматрано да представља Радована Белопољца. 
Овај портрет је Урош Кнежевић радио за галерију портрета „најпознатији ликова из новије срб-
ске историје” коју је иницирао кнез Александар Карађорђевић. Јован Мишковић каже за Милића 
Дринчића да је био „сув, плав, дугих образа, подугачак, широк у плећима, средњих бркова”, што 
потпуно одговара лику на Кнежевићевој слици.

Литература: Васић Павле, Историски портрети Уроша Кнежевића, Зборник Музеја Првог српског устанка, 
II, Београд 1960, 33-43; Секулић Јован, Урош Кнежевић на портретима из збирке Народног музеја у Београду, Зборник 
радова Народног музеја, I, Београд 1958, 243-260; Србске новине, Београд 4. децембар 1855; Марковић Живота, 
Народне старешине ужичког краја у доба Првог и Другог устанка, Ужице 2007, 109; Милићевић Милан Ђ., Поменик 
знаменитих људи у српског народа новијега доба, Београд 1979, 145-147; Мишковић Јован, Опис Рудничког округа, 
Горњи Милановац 2007, 69. 
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Непознати аутор, Војвода Арсеније Лома

Репродукција из књиге: Андра Гавриловић, Знаменити Срби XIX века, I, Загреб, 1901.

Војвода Арсеније Лома (Драгољ, око 1770 – Рудник, 1815) рођен је у Драгољу у породици Јок-
сима Кнежевића, чији су преци дошли из Гојне Горе, а можда раније и из Пиве. Лома је био оже-
њен Божаном из рода Чарапића са којом је имао две кћери, Мирославу и млађу Перунику, која је 
примила Таковски крст од кнеза Михаила у Топчидеру 1865. године. Био је високог стаса и велике 
снаге, зато је и добио надимак „Лома” од „ломан”, што значи кршан, крупан.

Када је букнуо Карађорђев устанак Арсеније Лома је већ био буљубаша и водио је борбе против 
Турака у Сибници са својих 80 Качераца. Са Карађорђем је опсео Рудник и освојио га 1804. године 
после седам дана борби. После тога по вождовом наређењу Лома и Лазар Мутап дижу на оружје 
чачанску нахију и уз помоћ Милића Дринчића и његових 300 коњаника први пут ослобађају Чачак. 
И 1805. године учествује у поновном ослобађању Чачка, Ужица и Карановца, а од 1806. стално је 
на фронту према Дрини и Старом Влаху, све до 1809. Арсеније Лома је званично постао војвода 
1811. године. Са својим Качерцима највише ратничких дана је провео на Делиграду. По предању, 
у последњој бици Првог српског устанка на Делиграду, из тешке опсаде извукао је устанике међу 
којима су били Рудничани. Тада је испалио последњу устаничку пушку Првог српског устанка. 

Био је међу најактивнијим организаторима Другог српског устанка, чак је највероватније водио 
и главну реч. У чекању Милошеве одлуке, војвода Лома почиње са оружаном акцијом у Јасеници, 
прелази у своју качерску кнежину, опкољава Рудник и осваја га на Цветни четвртак 1815. године, 
дакле пре Таковског сабора. Пошто је испалио прву устаничку пушку наступајућег устанка, када је 
ударио на Турке аге Токалића, овај знаменити Рудничанин проглашен је човеком који је завршио 
Први и започео Други српски устанак. У другом сукобу, ослобађајући Рудник по невремену, по-
гођен куршумом, Лома гине. 

Литература: Гавриловић Андра, Знаменити Срби XIX века, I, Загреб, 1901 (репринт, Београд 1990, 80-81); Ја-
ћимовић Миодраг, Арсеније Лома, Чачак 1972; Јаћимовић Миодраг, Знаменити Рудничани, Београд 1990, 25-39. 
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Непознати аутор, Игумани српских манастира, око 1860.

уље на платну, 38 х 51 cm
Народни музеј у Београду, НМ инв. бр. 1711

Израду ове необичне слике наручио је око 1856. године тадашњи епископ жички Јоаникије 
Нешковић, да би је већ 1861. године завештао Друштву српске словесности. Већина личности са 
слике била је повезана заједничким животом у манастиру Каленићу у коме су се од 1815. до 1839. 
чувале мошти Светог краља Стефана Првовенчаног након њиховог склањања пред турском одмаз-
дом из Студенице и боравка у манастиру Враћевшници и Срему. Тако да се у доњем делу слике 
срећемо са портретима студеничког архимандрита Василија Никшића (сахрањеног у манастиру 
Каленићу), затим тројице шабачких епископа: Герасима Георгијевића, Мелентија Никшића и Мак-
сима Савића, као и самог Јоаникија Нешковића. Изнад њих су ведуте: манастира Каленића (нај-
старија позната сликана представа манастирског комплекса), две представе манастира Жиче (пре 
и после неизведене обнове по замисли Јоаникија Нешковића), и црквице Светог Саве у Миланџи, 
селу из кога потичу Јоаникије Нешковић, архимандрит Василије и Мелентије Никшић. 

За нас је занимљив лик Герасима Георгијевића, студеничког јеромонаха и каснијег епископа 
шабачког, који је боравио у манастиру Враћевшници где је повезао већи број књига и у њима оста-
вио стиховне записе, а који је овде представљен као човек средњих година са дужом смеђом брадом 
и позлаћеним крстом око врата. Као један од малобројних писмених људи у Србији свога доба 
оставио је иза себе писано сведочанство о своме времену, књигу „Знаменити догађаи новıє србске 
исторıє”, штампану у Београду 1838. године.

Литература: Кусовац Никола, Класицизам код Срба, каталог сликарства, 7, Београд 1967, 111; Кусовац Ни-
кола, Српско сликарство XVIII и XIX века. Каталог збирке Народног музеја, Београд 1987, 192-193; Цветковић Бра-
нислав, Манастир Каленић, каталог, Јагодина 2007, 15, 19-20; Цветковић Бранислав, Герасим Георгијевић у Кале-
нићу, Саопштења, XL, Београд 2008, 237-256.
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Георгије Бакаловић, Герасим Георгијевић, 1838.
уље на платну, 20,3 х 14,3 cm 

Народни музеј у Београду, инв. бр. НМ. 1130 

Герасим Георгијевић (Видин, око 1779 – Шабац, 1839) је рођен на територији данашње Бугар-
 ске, у Видину, а његови родитељи Георгије и Ануца били су влашког порекла. У родном месту 
учио је школу код образованог „даскала” Цеке. Средина у којој је Герасим растао, један од значај-
нијих економских и духовних центара на Балкану, где су своје метохе имали многи манастири, 
међу њима и Студеница, свакако је утицала на његов животни пут јер се он још као петнаестого-
дишњак обрео у студеничком манастиру где се и замонашио. Митрополит рашко-призренски Јоа-
никије рукоположио га је 1799. за јерођакона а следеће године за јеромонаха. 

Будући да се братство манастира Студенице са својим архимандритом Мелентијем Никши-
ћем активно укључило у организацију устанка у области Старог Влаха и Рашке, морало је да се 
суочи са турском одмаздом. Стога су монаси на Цвети 1806. године, носећи са собом мошти Светог 
краља Стефана Првовенчаног напустили Студеницу, коју су Турци потом спалили. На Велики 
петак те године обрели су се у манастиру Враћевшници где су остали до пропасти Првог српског 
устанка, и Герасим заједно с њима. У Враћевшници је боравио до јесени 1813. године, када се, 
измичући пред турском одмаздом са монасима и моштима, обрео у манастиру Фенек, одакле је 
упућен у фрушкогорски манастир Гргетег. Када су Турци прогласили амнестију, вратио се у Ср-
бију, у манастир Вољавчу код Страгара, и активно учествовао у новом устанку. Након успешног 
окончања Другог српског устанка јеромонах Герасим борави у манастирима Каленић, Вољавча и 
Благовештење рудничко, чији је игуман био од 1826. године. А када је хатишерифом и бератом 
из 1830. године Србија добила право да самостално бира свог митрополита и епископе, Герасим 
Георгијевић је хиротонисан за шабачког епископа, октобра 1831. Преминуо је 1839. а сахрањен је у 
Саборној цркви у Шапцу.

Литература: Васић Вера, Портрет као илустрација српске књиге 1830–1850, Библиотекар, 3-4, Београд 1965,  
175-189; Васић Павле, Бидермајер у Србији, Zbornik II kongresa Saveza društva istoričara umetnosti SFRJ, Celje 1978, 
149-153, поново објављено у: Васић Павле, Доба уметности, студије и чланви, Ваљево 1990, 61-71.; Васић Павле, 
Дела савременика, Мали прилог иконографији српске револуције, Зборник радова Народног музеја, XIV, Чачак 
1984, 87-118; Кусовац Никола, Српско сликарство XVIII и XIX века. Каталог збирке Народног музеја, Београд 1987, 
29; Православна српска црква у Краљевини Србији, Београд 1895, 219; Цветковић Бранислав, Герасим Георгијевић 
у Каленићу, Саопштења, XL, Београд 2008, 237-256; Челиковић Борисав, Герасим Георгијевић (1779–1839), у: 
Знаменити догађаи новıє србске исторıє, Београд-Горњи Милановац 2010, 263-267.
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Урош Кнежевић, Тома Вучић Перишић, око 1855.

уље на платну, 111,5 х 91,5 cm 
Народни музеј, инв. бр. НМ 549

Тома Вучић Перишић (Барич, 1787/1788 – Београд, 1859) био је учесник и Првог и Другог срп-
ског устанка, војвода, уставобранитељ. Родитељи су му били из Горње Врбаве, мајка Стана а отац 
Периша, који је живео у заједници, у истој кући, са рођеним братом Павлом, оцем митрополита 
Мелентија Павловића. Међутим, Тома је рођен у Баричу, у време када је његова породица била на 
путу за Срем, склањајући се из Србије где су се водиле борбе аустријско-турског рата. Породица 
је једно време живела у Срему, одакле се вратила у Србију и трајно населила у месту Вучковица 
код Кнића. Тома Вучић Перишић је први хтео да поведе буну против Турака, али га је Милош 
Обреновић спречио, сматрајући да је превише рано за то. Био је први српски полицајац и чувар 
Милошевог режима за време Ђакове буне 1825. и Милетине буне 1835, а потом жестоки противник 
кнеза и уставобранитељ. Био је један од најбогатијих Срба свог времена. Отрован уз знање Кнеза 
Милоша 1859. године, сахрањен је на Палилулском гробљу на Ташмајдану, међутим његове кости 
су 1904. пренете у Гружу, у гробницу цркве закутске, његове задужбине. 

Осетивши да му се ближи крај, Тома Вучић Перишић је 1858. године поклонио три хиљаде 
цесарских дуката за изградњу цркве у новој вароши Деспотовици. Међутим, како је и кнез Милош 
по повратку у Србију желео да подигне цркву у свом завичају, у граду који ће назвати по свом 
брату Милану, испоштована је кнежева воља, а Вучићев новац је утрошен за друге потребе града. 

Портрет Томе Вучић Перишић Урош Кнежевић је сликао у Београду, највероватније око 1857. 
по фотографији Анастаса Јовановића која је смештена у године 1850-56. а тај закључак се, између 
осталог, намеће и због идентичне одеће – на оба портрета Тома је одевен у исто народно одело, са 
ћурком који је опшивен крзном и са фесом на глави.

 

Литература: Антић Радмила, Анастас Јовановић, талботипије и фотографије, каталог, Београд 1986, 67, кат. 
бр. Н 45; Поповић Радомир Ј., Тома Вучић Перишић, Београд 2003, 15-18; Христић Коста Н., Записи старог Бео-
грађанина, Београд 1989, 517.
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Никола Милојевић, Портрет Петра Радојловића, 1900.

уље на платну
Народни музеј

Петар Радојловић (Мајдан, 1820 - Београд, 1899) је био син Радојла Вукотића (Високог Радојла) 
из села Мајдана код кога је Вожд Карађорђе са својом породицом одсео када се по пропасти Првог 
српског устанка 1813. године повлачио према Аустрији. Младог Петра Радојловића „усинили” су 
Илија Чарапић и његова жена Стаменка (Карађорђева ћерка) који нису имали деце. Више година 
је службовао као полицијски официр у Крупњу и околини, а по одласку Турака 1862. године сру-
шио је тврђаву Соко Град. Када је био помоћник Начелства округа ужичког, нарочито се истакао 
око херцеговачког устанка против Турака. Био је ожењен Јелисаветом Величковић са којом је имао 
дванаесторо деце. 

Његов портрет у природној величини који се чува у Народном музеју у Београду наручио 
је његов син Ђорђе П. Радојловић, након очеве смрти, од сликара Николе Милојевића који га је 
израдио према фотографији.

Литература: Кусовац Никола, Живот и дело сликара Николе Милојевића (1865–1942), Зборник Народног му-
зеја, VII, Београд 1973, 74-87; Петар Петровић, О једном портрету Уроша Кнежевића, Зборник Народног музеја 
ХVII/2, историја уметности, Београд 2004, 323-329; Рајчевић Угљеша, Сликар Никола Милојевић 1865–1942, Бео-
град 1999, 134.
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Урош Кнежевић, Портрет Смиљане Милосављевић, 1836.

уље на платну, 70 х 50 cm
приватно власништво

Један је од најранијих познатих женских портрета, можда и најранији, сликан у Србији. На 
самој слици је и белешка Уроша Кнежевића: „Сие изображеније представља Смиљану Симе Ми-
лосављевића из села Бешића. У Чачку, 26. декембра 1836”. Те године је Кнежевић боравио у овом 
граду и насликао два портрета господара Јована Обреновића и грб на његовом конаку. 

Смиљана Милосављевић је потицала из породице Вукомановић из села Срезојевци, тазбине 
кнеза Милоша, или из куће Васе Поповића из Бершића, кнеза црногорске нахије, тачније сматра 
се да је била снаха кнегиње Љубице. Била је блиска династији Обреновић, живела је у Чачку као 
удовица из горњег слоја ондашњег друштва, била је једна од ретко образованих жена тога време-
на – утврђено је да је била пренумерант више тада објављиваних књига. Очито је живела у мате-
ријалном изобиљу, што сведочи и огрлица са два реда густо нанизаних дуката, а уметник је следио 
тада владајућу концепцију женских портрета од којих се очекивало да делују декоративно, тиме 
што је истакао ћурак у боји цигле са белим минтаном протканим црвеним и зеленим шарама, као 
и тепелук на глави.

Литература: Васић Павле, Урош Кнежевић, портретист, Опово, 1975, 28, 94; Вујовић Бранко, Уметност обнов-
љене Србије, 1791–1848, Београд 1986, 275; Кусовац Никола, Класицизам код Срба, каталог сликарства, 7, Београд 
1967, 89; Ломовић Бошко, Откривена слика Уроша Кнежевића, Политика, Београд 8. децембар 2009, 20; Станић 
Радомир, Прилог проучавању сликарске делатности Уроша Кнежевића у Чачку, Зборник радова Народног музеја, 
III, Чачак, 1972, 11-26.
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Мина Вукомановић Караџић, Аутопортрет

уље на платну, 53 x 42 cm
Народни музеј, инв. бр. НМ 70

Мина Вукомановић Караџић (Беч, 1828 – Беч, 1894) рођена је у бечком предграђу Ландштрасе 
као седмо од тринаесторо деце Бечлијке Ане Марије Краус и Вука Стефановића Караџића. Пре-
шавши у православну веру, године 1858. у Саборној цркви у Београду удала се за Алексу Вукомано-
вића, професора београдске Високе школе, члана Друштва српске словесности и братанца кнеги-
ње Љубице са којим је имала сина Јанка. Доживела је трагедију да врло рано остане без обојице, 
супруг јој је преминуо 1859. године, а син 1878. Последњих једанаест година живота провела је сама 
у свом дому у Бечу. Када је умрла, њени посмртни остаци су пренети у Београд и сахрањени на 
старом Ташмајданском гробљу, поред мужа и сина. Приликом прекопавања овог гробља, њихове 
кости су заједно пренете на Савинац и похрањене у породичној крипти Вукомановића у цркви 
Светог Саве. 

Као кћерка Вука Караџића, Мина се од детињства налазила у друштву уметника и књижевни-
ка, што је свакако појачало њену постојећу склоност ка уметности. А као жена у времену у коме је 
живела, Вилхемина-Мина Вукомановић Караџић, стекла је изванредно образовање кроз приватне 
часове музике и сликарства, страних језика (поред немачког и српског, научила је француски и 
италијански), док се писањем бавила још од ране младости. Преводила је и објављивала српске 
народне умотворине и приповетке на немачки језик, али ипак јој је највећа љубав била сликар-
ство. Њен први учитељ на том пољу био је Јосиф Пфајфер. Потом је наставила усавршавање у 
атељеу Фридриха Шилхера, а затим код живописца Грубера. Поред живота у Бечу, њен укус су 
формирале и посете Венецији, Берлину, Дрездену и Милану. Сликарско дело Мине Вукомановић 
чини педесетак радова (од којих је сачувано двадесетак) и то су углавном портрети у уљу, акварели 
и цртежи кредом који припадају поетици бидермајерског класицизма (као што је њен недатирани 
Аутопортрет) и романтизма. После Катарине Ивановић, она је друга жена сликарка у српској 
историји уметности.

Литература: Добрашиновић Голуб, Мина Караџић Вукомановић, каталог, Београд 1974; Добрашиновић Го-
луб, Сликарска дела Мине Караџић Вукомановић, каталог, Београд б.г.; Добрашиновић Голуб, Мина Караџић Вуко-
мановић, живот и дело, Београд 1995, 116, 185; Јовановић Миодраг, Српско сликарство у доба романтизма 1848–1878, 
Нови Сад 1976, 105; Јовановић Миодраг, Међу јавом и мед сном, српско сликарство 1830–1870, Београд 1992, 201; 
Чубрић Љиљана, Вилхелмина-Мина Караџић Вукомановић, 1828-1894, каталог, Београд 2003, 7, 30, 55.
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Габријел Декер, Мина Вукомановић Караџић, 1847.

литографија на хартији, 34 х 22,2 cm
штампано код Ј. Рауха (Johan Rauh)

Галерија Матице српске, инв. бр. ГМС/У 571

О лепоти Мине Вукомановић Караџић сведочило је са одушевљењем више њених савре-
меника. Литограф Габријел Декер је сачинио Минин портрет у српској ношњи у којој је она 
за ту прилику позирала по савету свог пријатеља, песника Аугуста Лудвига Франкла, коме је и 
препустила да под својим именом објави њене немачке преводе српских песама. Заправо, године 
1846. на словенском балу у Бечу, у сали Софијиног купатила, коло је водила Мина Караџић, обу-
чена управо у овакву народну ношњу и при томе је била главна сензација, са којом су сви желели 
да играју. 

Поред Габријела Декера, Мину је литографисао и Едуард Кајзер, а постоји и њен портрет од 
Јована Исајловића Млађег, као и један непознатог аутора у Музеју Вука и Доситеја. Портрет, рад 
Уроша Кнежевића, изгубљен је тј. претпоставља се да је остао код њеног некадашњег вереника 
Флора И. Огњева. 

Литографија Мине Вукомановић Караџић из збирке Галерије Матице српске некада је би-
ла власништво Милице Стојадиновић Српкиње, о чему сведочи и Минина ћирилична посвета 
испод њеног потписа, која гласи: „Госпођици Милици Стојадиновића за спомен”.

Литература: Вујовић Бранко, Уметност обновљене Србије, 1791–1848, Београд 1986, 391; Грујичић Ненад, 
Бранко, Београд 1991, 52; Група аутора, Галерија Матице српске, Нови Сад 2001, 173, 483; Добрашиновић Голуб, 
Мина Караџић Вукомановић, живот и дело, Београд 1995, 44, 116; Класицизам код Срба, сликарство и графика, III, 
Београд 1966, 19; Краут Вања, Историја српске графике од ХV до ХХ века, Горњи Милановац – Београд 1985, 128; 
Чубрић Љиљана, Вилхелмина-Мина Караџић Вукомановић, 1828-1894, каталог, Београд 2003, 57.
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Урош Кнежевић, Милева Вукомановић, 1843.

уље на платну, 67 х 50 cm
Музеј града Београда, МГБ У_516

Милева Вукомановић (Срезојевци, 1833 – Београд, 1914) била је кћерка Василије и Петра Вуко-
мановића, брата кнегиње Љубице Обреновић. Будући да је отац Петар умро два месеца по Миле-
вином рођењу, бригу о њој је преузела кнегиња Љубица, на чијем је двору и васпитавана, а након 
прогонства породице Обреновић остала је да живи у Београду. За генерала Ранка Алимпића уда-
ла се 1852. године, али деце нису имали. За време владавине кнеза Александра Карађорђевића у 
њиховом стану се налазио клуб обреновићеваца. Милева је остала удовица новембра 1882. а наред-
не године је започела рад на сређивању посмртне грађе свога супруга коју је објавила 1892. под 
називом „Живот и рад генерала Ранка Алимпића у свези с догађајима из новије српске историје”. Поред 
тога написала је биографски текст о кнегињи Љубици објављен у „Српска црква, календар за ре-
довну 1910. годину”, као и рад о Петријином убиству који се чува у Архиву САНУ. Сарађивала 
је и у „Малим новинама”, „Вечерњим новостима” и „Штампи”. Милева Алимпић је 1904. године 
подигла нову, зидану припрату цркве светог Саве на Савинцу у коју су смештени земни остаци 
чланова породице Вукомановић.

Литература: Београд у XIX веку, Загреб 1968, 225; Васић Павле, Урош Кнежевић, портретист, Опо-
во, 1975, 36, 101; Вујовић Бранко, Уметност обновљене Србије, 1791–1848, Београд 1986, 277; Кусовац 
Никола, Каталог слика Уроша Кнежевића, Опово 1972.
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Полексија Тодоровић, Ђурђија Луњевица, 1899. 

уље на платну
Народни музеј у Београду

Ђурђија Луњевица (Бели Поток, 1804–1881) била је кћерка грочанског војводе Атанасија Чара-
пића, млађег брата Васе Чарапића, и његове жене Иване. Супруга (четврта по реду) војводе Николе 
Милићевића Луњевице, са којим је имала сина Пантелију, оца краљице Драге Обреновић и кћер-
 ку Јелену-Лену. До брака са Николом Луњевицом дошло је уз посредовање кнеза Милоша и кнеги-
ње Љубице. Ђурђија Луњевица, баба краљице Драге, сахрањена је у порти манастира Вујна.

Полексија Тодоровић је насликала њен портрет по оригиналу свог супруга, Стеве Тодоровића 
који је 1874. године урадио два портрета Ђурђије Луњевице, како је и забележио у допуни своје 
Аутобиографије: „Стара мајка Њеног Величанства Краљице, у две копије”. Док се један од њих 
чува у Историјском музеју Србије где се водио и као Жена у српском, други је у приватном вла-
сништву. Полексијина копија оригинала је готово идентична, што се посебно одражава у одећи 
госпође Луњевице. Једино је њено лице „добило на годинама”, што је и логично будући да је слика 
копирана после две и по деценије, у доба када Ђурђија већ одавно није била међу живима, али 
уметница је свакако желела да је прикаже у реалном светлу, као да је портретисана непосредно 
пред смрт.

Литература: Годишњак СКА, ХV за 1901, Београд 1902, 283-285; Група аутора, Стеван Тодоровић, 1832–1925, Бео-
град – Нови Сад 2002, 160, 253; Симић Миловановић Зора, Аутобиографија Стеве Тодоровића, Нови Сад 1951, 80.
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Павле Паја Јовановић, Краљица Драга, око 1900. 

уље на платну, 110 х 130 cm 
инв. бр. НМ 1092

Краљица Драга Обреновић (Горњи Милановац, 1866 – Београд, 1903) била је кћерка Панте Лу-
њевице а унука Николе Милићевића Луњевице, чија је породица била врло блиска са Обрено-
вићима и несебично помагала борбу против Турака. У својој седамнаестој години удала се за ин-
жењера Светозара Машина, управника крупањског рудника, али је убрзо остала удовица. Њено 
високо образовање, отмено понашање и лепота су је одвеле на двор краљице Наталије, где је пуних 
шест година била дворска дама. Љубав која ће се родити између Драге и десет година млађег пре-
столонаследника Александра скривана је све до 1900. године, када је објављено венчање које ће 
узбуркати духове у Србији. Немогућност Драге да роди и њена лажна трудноћа још више су окре-
нуле српску јавност против ње. Краљевски пар је убијен у завери 1903. године, а том приликом су 
убијена Драгина браћа, председник владе и министар војни. Гроб јој се налази поред гроба краља 
Александра у цркви светог Марка у Београду.

Портрет краљице Драге који је насликао Паја Јовановић настао је у години када је она постала 
краљица Србије, тако да се ова слика може сматрати репрезентативним портретом владарке са 
дијадемом на глави, у раскошној тоалети са плавом лентом и са династичким грбом у горњем де-
сном углу.

Литература: Група аутора, Између естетике и живота, представа жене у сликарству Паје Јовановића, Нови 
Сад 2010, 41; Група аутора, Паја Јовановић, Београд 2009, 240; Петровић Петар, Портрети Обреновића из збирке 
Народног музеја у Београду, каталог, Горњи Милановац 2005; Станојевић Љиљана, Изложба династија Обреновића 
из заостваштине, Београд 1996, 68; Столић Ана, Краљица Драга, Београд 2000. 



69



70

Ђорђе Крстић, Таковска црква, 1881-1883.

уље на платну кашираном на картон, 37,9 х 30,3 cm
Народни музеј, инв. бр. НМ 665

Од 1881. године сликар Ђорђе Крстић је, по налогу и уз потпору владарског пара, краља Ми-
лана и краљице Наталије Обреновић, од којих је и добио стипендију за студије сликарства у Мин-
хену, путовао и боравио по Србији скицирајући значајне историјске и уметничке споменике, 
крајеве, обичаје и народне ношње. Његови, тада настали, призори српских цркава – међу њима 
и Таковска црква – и предела, представљају „нешто сасвим ново и дотада неслућено у српском 
сликарству”. Нашавши се усред природе, Крстић је заборавио на све што је готово деценију учио 
на минхенској Академији – као да је у трену нестало свако реалистичко, рационално описивање 
виђеног а уметникова личност и његово расположење избили су у први план. Јер, поступак 
којим је тада утицао на форму, подређујући вредности тачног и чврстог цртежа изазовима чисте 
пиктуралности, истичући стога у први план улогу светлости, много је ближи уметности ХХ века 
него захтевима реализма. По томе се он намеће као „претеча, темељ и зачетник модерног српског 
сликарства”. 

Слику Таковска црква, која садржи сву симболику асоцијација на Други српски устанак, ње-
гове последице и значај за Србију, први пут је изложио на изложби коју је у Грађанској касини 
организовало Друштво за уметност 3-12. априла 1884. године, а коју је посетила и краљица Наталија 
и похвално се о њој изразила.

Литература: Кусовац Никола, Ђорђе Крстић (1851–1907), каталог, Крагујевац 1978, 47; Кусовац Никола, Сли-
кар Ђорђе Крстић 1851–1907., Београд 2001, 122, 188; Преодница, бр. 6, Београд 25. април 1884, 95-96.
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Ђорђе Крстић, Кућа кнеза Милоша у Црнући, 1881-1883.

оловка и акварел, 12,1 х 19,7 cm 
Народни музеј, инв. бр. НМ 643

Дело Кућа кнеза Милоша у Црнући Ђорђе Крстић је изложио 5. септембра 1904. године на Првој 
југословенској изложби у просторијама Велике школе. Иако је представљен у години прославе 
стогодишњице Првог српског устанка, овај акварел је настао најкасније у 1883. години, на терену 
приликом уметникових обилазака српских крајева и бележења знаменитих места по жељи краља 
Милана и краљице Наталије, или на основу теренских забелешки. Сам избор теме је, највероватни-
је сасвим свесно, имао улогу да подсети на славне претке владајуће породице Обреновић, тако да је 
за уметника посебно био привлачан управо рудничко-таковски крај. Тако је Крстић, представљају-
ћи Кућу кнеза Милоша у Црнући, која се може сматрати и првом српском нововековном престони-
цом, заправо слао поруку о заслугама кнеза Милоша за српску државу и народ а тиме и о легитим-
ности власти Обреновића у датом тренутку на државном престолу.

Литература: Кусовац Никола, Ђорђе Крстић (1851–1907), каталог, Крагујевац 1978, 44; Кусовац Никола, Сли-
кар Ђорђе Крстић 1851–1907., Београд 2001, 150, 184.
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Ђорђе Крстић, Кућа митрополита Милентија и Вучића, 1881-1883.

оловка и акварел, 12,3 х 19,7 cm
Народни музеј, инв. бр. НМ 645

Пратећи упутства својих мецена, краља Милана и краљице Наталије, да на терену бележи 
историјски значајна места, Ђорђе Крстић је насликао и акварел Кућа митрополита Милентија и 
Вучића, који је изложио заједно са Кућом кнеза Милоша у Црнући на Првој југословенској изложби у 
просторијама Велике школе 5. септембра 1904. године. Тиме је истакао и улогу верног пријатеља 
кнеза Милоша, враћевшничког архимандрита, потом и митрополита, Мелентија Павловића, као и 
некадашњег пријатеља а касније изразитог противника Томе Вучића Перишића, у догађајима који 
су довели до стварања нововековне српске државе. Сама кућа из које су потекле две тако значајне 
личности за Србију, налазила се у Горњој Врбави. Отац Томин, Периша, и отац Мелентијев, Павле, 
били су рођена браћа која су живела у истој кући, у заједници. Мелентије је рођен у Горњој Врба-
ви, док је Тома рођен у Баричу, јер је тада његова породица била на путу за Срем, склањајући се из 
Србије у доба аустријско-турског рата. 

Литература: Кусовац Никола, Ђорђе Крстић (1851–1907), каталог, Крагујевац 1978, 44; Кусовац Никола, 
Сликар Ђорђе Крстић 1851–1907., Београд 2001, 151, 184; Поповић Радомир Ј., Тома Вучић Перишић, Београд 2003; 
Страњаковић Драгослав, Мелентије Павловић, први српски митрополит обновљене Србије (1831–1833), Црква, ка-
лендар Српске православне патријаршије за просту 1947. годину, Београд 1947, 49-51. 
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Ђорђе Крстић, На студенцу (Гружанка), 1882.

уље на платну, 138,5 х 85 cm
Народни музеј, инв. бр. НМ 192

Монументалне композиције Ђорђа Крстића које припадају поетици реализма а представљају 
српске девојке и младиће у народној ношњи, иако с једне стране садрже значајне елементе које су 
резултат његових теренских забелешки, нису настајале спонтано, лако, већ су плод брижљивог, 
наменског рада. При томе, етнографски мотив у Крстићевим делима често је доминантан али и 
подређен вредностима ликовног обликовања – за њега етнографски мотив и јесте и није документ. 
Јесте, зато што везује настало дело за земљу, за одређену средину и време, а није, зато што је он 
спајао и сажимао елементе ношњи из различитих крајева, бирајући оно што му се допада, што 
се најбоље уклапа у доживљај који је хтео да створи. И тај поступак, који једном етнографу може 
изгледати немогућ, за уметника је сасвим природан и могућ, јер ни девојка На студенцу, ни Под 
јабуком, не би имале то значење у нашој уметности које имају да нису обучене у народну ношњу, и 
то онако како је уметник желео: сваки део ношње потиче из другог краја Србије. Слика На студен-
цу (Гружанка) настала је у Минхену, а у Србији је представљена 1901. године (од 4. до 11. марта) у 
Народном музеју у Београду, када је отворена и Галерија слика Народног музеја.

Литература: Кусовац Никола, Ђорђе Крстић (1851–1907), каталог, Крагујевац 1978, 16, 21, 46; Кусовац 
Никола, Сликар Ђорђе Крстић 1851–1907, Београд 2001, 117, 185; Медаковић Дејан, Српски сликари XVIII–XX века, 
Београд 1994, 195, 200; Симић-Миловановић Зорица, Поводом етнографског мотива у сликарству Ђорђа Крстића, 
Зборник Етнографског музеја у Београду, 1901–1951, Београд 1953, 379-388.
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Ђорђе Крстић, Под јабуком (Гружанка са дететом), 1883.

уље на платну, 138 х 85 cm
Народни музеј, инв. бр. НМ 1186

Након свог недугог боравка у Риму од 1881. године, Ђорђе Крстић је летње месеце 1882. провео 
у Србији, где је наставио раније започети теренски рад када је по жељи краљевског пара „снимао” 
српске старине, места, народне ношње и ликове који су требало да буду окупљени у посебном 
албуму у краљевској збирци. Након тога, вратио се у Минхен да тамо доврши започете компози-
ције из „српског живота” које су крунисале његове студије и које представљају монументална дела 
обојена поетиком реализма. За једну од њих је добио значајно међународно признање: његова 
управо завршена композиција под називом Под јабуком или Гружанка са дететом прошла је строгу 
селекцију и укључена је у Међународну изложбу отворену крајем јуна у Минхену. На тој изложби, 
поред Ђорђа Крстића и Николе Машића који су излагали у немачком, учествовао је и Паја Јова-
новић у угарском одељењу (пошто Србија није имала своје).

Литература: Јавор, год. Х, бр. 31, Нови Сад 31. јул 1883, 990; Кусовац Никола, Ђорђе Крстић (1851–1907), 
каталог, Крагујевац 1978, 16, 21, 46; Кусовац Никола, Сликар Ђорђе Крстић 1851–1907., Београд 2001, 119, 185; 
Макуљевић Ненад, Уметност и национална идеја у XIX веку, систем европске и српске визуелне културе у служби 
нације, Београд 2006, 133; Медаковић Дејан, Српски сликари XVIII–XX века, Београд 1994, 195, 200; Петровић Вељ-
ко, Кашанин Милан, Српска уметност у Војводини, Нови Сад 1927, 126; Српске илустроване новине, св. 30, Нови 
Сад 30. септембар 1882, 286.
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Владислав Тителбах, Кућа кнеза Милоша у Шаранима, 1881.

акварел, 22 х 27 cm
Музеј рудничко-таковског краја, МРТК Л-259

Кућу кнеза Милоша у Шаранима Владислав Тителбах је насликао у истој, 1881. години, у којој се 
укључио у научни пројекат Српског ученог друштва везан за израду Етнографског атласа, тако 
што је путовао и цртао етнографске предмете, пределе, људе из народа и споменике културе, због 
чега је 1885. изабран за њиховог редовног члана. 

Ради се о кући Марка Матковића из Шарана за кога је била удата Марта (рођена Вукомано-
вић), тетка по оцу Љубице Обреновић. Будући кнез Србије, Милош, био је приморан да се са поро-
дицом сакрије од Турака баш у овој кући. Наиме, после пропасти Првог српског устанка 1813. годи-
не, тада војвода, Милош Обреновић се са неуспелих бојева на Засавици вратио у Рудничку нахију. 
Тада му је било најбитније да склони своју породицу од турске освете. Из своје куће у Брусници, у 
коју ће се убрзо уселити нови руднички муселим Ашим-бег, Милош је фамилију одвео у манастир 
Никоље, код игумана Хаџи-Атанасија, свог кума. Након неуспелог покушаја да запоседне Ужице, 
морао је даље да се скрива, тако да је са својом породицом јесен и зиму 1813. године провео у збегу, 
у једној пећини изнад Шарана. На Никољдан 1813. дошли су код Ђорђа Љубичића у Рошце под 
Кабларом, а одатле су прешли у поменуту кућу Марка Матковића. Ту је Љубица, уз помоћ своје 
тетке Марте, родила кћерку Јелисавету-Савку 16. марта 1814. године, дакле били су у њеној кући и 
у време Хаџи Проданове буне. Крајем марта или почетком априла 1815. године, оборкнез Милош 
Обреновић преселио је своју породицу из Шарана „дубље у планину”, у Црнућу.

Литературе: Љушић Радош, Кнегиња Љубица, Горњи Милановац 1997, 46-47; Миловановић Михаило Ка-
ле, Савинац у таковском крају, Београд 1990, 413; Станојевић Љиљана, Изложба династија Обреновића из заостав-
штине, Београд 1996, 47; Шелмић Лепосава, Сликар Владислав Тителбах, Свеске, 19, Београд 1988, 69-70.
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Владислав Тителбах, Рудничанин и Рудничанка, по фотографији 
 

Репродукција из књиге: Владимир Карић, Србија, опис земље, народа и државе, Београд 1888.

Уз редовне професорске дужности предавача цртања и краснописа Владислав Тителбах је 
често путовао по Србији цртајући и описујући делове старих ношњи, накита, оружја, намештаја 
и народног покућства, архитектонске пластике, средњовековних фресака или сликајући ведуте 
српских градова. Прикупљену грађу почео је да објављује 1887. када је приступио илустровању 
великог списа Владимира Карића „Србија”, објављеног 1888. у Београду. 

Тако је и настао цртеж Рудничанин и Рудничанка, цртан по фотографији. Он приказује човека и 
жену из рудничког краја у њиховој свакодневној одећи. Рудничанка је одевена у кошуљу и јелек, 
носи обичну кецељу и обичне опанке који су се најчешће правили од свињске коже, а на глави јој 
је марама везана испод браде. Рудничанин је у дугачкој кошуљи до колена са појасом од платна 
око струка, прслуком ђемаданом и антеријом преко. Да се ради о одећи за сваки дан, говори нам 
одсуство богатог, особеног веза који би красио њихову свечану ношњу. Сеоско становништво овога 
краја у XIX веку носило је одећу створену у домаћој радиности, од природних материјала, ручно 
израђену прерадом конопље и вуне, ткањем и плетењем.

Литература: Макуљевић Ненад, Уметност и национална идеја у XIX веку, систем европске и српске визуелне 
културе у служби нације, Београд 2006, 126; Карић Владимир, Србија, опис земље, народа и државе, Београд 1888, 
706.
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Јоаким Вујић, Путешествије по Сербији*

Будим 1828. године

Враћевшница. Овај манастир лежи у крагујевачкој нахији, на реки Враћевшници, 
измежду високи горошумни планина, недалеко от планине рудничке. Храм церкве 
јест Свјати великомученик Георгиј. – Унутри у церкви стоји све по начину христољу-
биве церкве намештено, како што је олтар с чeсном трпезом, на којој два евангелија 
сребром окована и позлаћена леже, која је Јего Књажеско Сијатељство, Г. Милош, бла-
гоусердствовао церкви из усердија даровати; потом следује процена кленодија цер-
ковна, то јест сребрене и позлаћене путире, звездице, дискосе и пр., равним начином 
и неколико пари скупоцени округа, сребрени кадилница итд., содержи олтар. – После 
олтара следује темпло, које горе с распјатијем Христовим, а доле с царским дверими, 
престолними иконами и другими свјатитеља и богоугодника Божји изображенијама, 
к тому и са шест сребрни кандила украшено и намештено стоји. – Даље следују пев-
нице, које цели округ књижевни содерже и на среди церкве два прекрасна стаклена 
полијелеја можно је видити. Ова је церква свуда изнутри с изображенијама светитеља 
измолована, које су Турци, када су церкву палили а келије равно попалили и до осно-
ванија порушили били, све с ножеви, копјама и наџаци изгребали и покварили. – На-
последок с церквом спојено јест и једно лепо измоловано предверије, над којим јест и 
један мали торањ, у којему за време владенија серпскаго вожда Г. Петровича била су два 
звона, која су Турци по паденију његовом однели у Београд, када су манастир најпре 
попалили и оштетили били. Сада следују окресна манастирска зданија, и убо перво 
спрам западни церковни врати находи се једна трокатна кула, под којом доле јест јед-
на тавница, а у трећем спрату ове куле находи се библиотека манастирска с множајши-
ми различитим церковними књигама. Овде видио сам и један барјак, на којим се једне 
стране изображен види се Свјати великомученик Георгиј, а с друге опет Свјати Михаил 
Ахрангел. После од северне стране јесу нове трокатне келије, које је благоусердствовао 
Јего Књажевско Сијатељство, Г. Милош, сопственим својим иждивенијем за вечни спо-
мен своје прељубезне госпоже матере Вишње водрузити, како што и натпис у трећем 
спрату више врата гласи овим речима: (,,За вечни спомен својој матери Вишњи, која 

*  Делови који се односе на рудничко-таковски крај по преводу објављеном у редовном колу 
Српске књижевне задруге 1901-1902.
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се представи 1817. године, подиже о своме трошку и приложи манастиру Враћевшни-
ци овај дом српски кнез и Господар Милош Обреновић, 1825. године.”) – У предрече-
ном трећем тракту овог нововодруженог зданија има Јего Високопреподобије, г. Ми-
летиј Павлович, овога манастира ахримандрит, своје прекрасно обиталиште с четири 
украшене собе и једним особито лепим диван-чардаком. У овом трећем спрату от 
јужне стране у конгу стоји изображеније Јего Високопревосходитељства, г. Стефана 
Стратимировича, архиепископа и митрополита карловачкаго; близу код њега стоји 
и изображеније манастира са свима келијама, под којим стоји следујушчи потпис: 
(,,Слика општежитељнога манастира словено-српске очитељи, која се зове Враћевш-
ница, храма Светог славног великомученика Ђорђа, са околним градом и славним ће-
лијама, у пределу београдске државе, под крилом рудничке планине, међу славним 
го-рама и рекама и различним плодоносним дрвећем; исписана је у време благовер-
нога врховног и великог кнеза српског, Господара Милоша Обреновића, по жељи го-
сподина архимандрита Мелетија Павловића, јеромонаха Гаврила, јеромонаха Гераси-
ма и осталога братства. Ктитор је Господар млади Милан Обреновић. 1820., месеца 
јуна, 25. дана.”) – Потом у истом трећем тракту, у нови келија от јужне стране, у једној 
соби стоји изображенија г. Мелетија Никшића, архиепископа и митрополита ужич-
каго, ваљевскаго и шабачкаго, за њим следује контрафа г. архимандрита Василија 
студеничкога Никшића; после овог иду изображенија г. Гаврила Теодоровича, наме-
сника и г. Герасима Георгијевича, јеромонаха; напоследок закључава галерију изобра-
женије г. Мелетија Павловича, архимандрита здешње обитељи, кога потпис с друге 
стране овим речима говори: (,,Мелетије Павловић, архимандрит враћевшчански, на-
родољубац, трудни спутник, духовнник, саветник, храбри војник, неуморан у раду, 
који претрпе ради општег благостања народа српског; сликан је у 41. години старости, 
1817. године, маја 20. – Георгије Лацковић, живописац”.) – И полно засведочавам и ја 
предсказани потпис овога духовнаго ревнитеља христољубиваго стада, и веројатно 
доказујем, да је он искрени народољубац и да је опшчаго ради благополучија и шчасти-
ја получава венец мојего теплесердечнаго благодаренија и високопочитанија. – Далше 
следују друга окрсна зданија манастирска, како ти келије намесника, трапезарије, кујна, 
ракиџиница и прочаја; потом једна капија јест от северне стране, а друга от јужне.

У порти церковној с леве стране, спрам мужеске препрате, јест гроб блаженопочив-
ше госпоже старице Вишње, а премиле родитељнице Јего Књажескаго Сијатељства, Г. 
Милоша, у којему њене блажене отпочивају кости. На гробу јест једна велика црвена 
мраморна плоча, на којој исписан стоји следујушчи епитафијум: (,,Ова тврда стена 
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Посешченије и благодареније Вујича у Пожаревцу
цртеж, Јоаким Вујић,

Путешествије по Сербији, Будим, 1828.
Библиотека Матице српске, Нови Сад
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покрива кости старице Вишње, која се представи 18. јуна 1817. године; она је имала 
из првог брака сина Милана, који је био српски посланик у руској војски у Влашкој, 
и тамо умро 1810. године, и из другог брака: врховнога кнеза српског, Милоша Обре-
новића, који срећно управља српским народом; Јована, кнеза рудничке и ужичке 
нахије, и Јефрема, кнеза шабачке и ваљевске нахије. Писано 1820.”) – По прочитанију 
овога надгробнаго натписа и сам прекрстим се, очитам ,,Оче наш”, после три пута 
рекнем: ,,О вечна ти буди памјат, предрага и премила мати наша, која си нам Божјим 
благопроизволнијем даровала твога премилога сина Милоша, избавитеља народа 
серпскаго, и к њему јоште два помагача, и твоја такожде премила сина, Јована и Јеф-
рема”. После опет прекрстим се и пођем от гроба даље. Обаче када се ја на десну 
страну окренем, то опазим јоште један мали гроб с белом малом плочом, на којој бје-
ше овај надгробни натпис: (у натпису се казује, да је ту сахрањена Ана, ћерчица Ми-
лоша Обреновића, која је преминула месеца маја 1818. год.) – Овде равним начином 
прекрстим се, очитам ,,Оче наш” и рекнем: ,,Бог да ти дарује вечну радост, незлобиво 
дете наше”, пак после с високопреподобним г. Милетијем, архимандритом, отидем 
у његово обиталиште, где мене овај честњејши серпски муж прекрасно угости. По со-
вершенију обеда изиђем из обграде манастирске и недалеко от манастира видим и 
једну лепу уреждену манастирску школу, коју је високопреподобни г. Мелетије Павло-
вич, архимандрит, сопственим својим иждивенијем и трудом благоизволио основати, 
у којој до 12 ученика и један учитељ, именом г. Симеон Зорич, из Цесарије, находе се. 
Учитељ ове школе от више сказанаго г. Архимандрита Мелетија јежегодну своју плату 
прима, а препитаније своје у манастиру безмезнополучава. Овај манастир притјажава и 
земљу, за коју једном Турчину спахији даје от сваког плодородија десетак, а други опет 
спахија узима от церкве сваке године главнице по 25 гроша. – Јеремонаси ове обитељи 
јесу: Јего Високопреподобије, г. Мелетиј Павлович, архимандрит; потом преподобни 
отац Мелетиј Гаврилович, намесник; преп. от. Неофит Попович, јеромонах; преп. от. 
Пајсиј, монах, и преп. отеац Герасим Николајевич, јерођакон. – Ја овде у овом манастиру 
преношчије учиним, пак други дан, то јест 20. ноемв., по описанију овога манастира 
и по пријатију ручка, благодарим мојему великодушному странопримцу домаћину, г. 
архимандриту, на његовој чесности и усердију, после даде ми његовог коња и момка, 
пак кренем се из манастира и покрај једне реке путујући дођем у село зовомо

Црнућа. – У овом селу јесте Јего Књажескаго Сијатељства, Г. Милоша, стари двор, 
који из многи мали зданија состоји се, и када је ибо с Турчином заратио, онда је његову 
фамилију у овом двору страха ради турскаго обдержавао. Одавде после кренем се, про-
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Г. Милош књаз издаје народу своме Закон граждански а њему опет
народ одаје његову присјагу верности и повиновенија 

бакропис, илуминиран акварелом, Јоаким Вујић, Путешествије по Сербији, Будим, 1828.
Историјскои музеј Србије, Београд
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ђем покрај села Срачковаца, затим кроз село Неваде, и овде на десно остане ми једна 
стара, порушена на једној планини градина, зовома Острвица. После пређем реку 
Деспотовицу, дођем у село Брусницу, напоследок на преношчије приспем у варош, 
такожде зовому

Брусница. По пришествију, мојему овамо отидем на квартир к Јего Високородију, 
г. Јохану Обреновичу, Јего Књажескаго Сијатељства, Г. Милоша, рожденому млађему 
брату и оберкнезу рудничке и ужичке нахије; обаче да он није био дома нсго с његови 
поданици у лову, то високородна госпожа Круна, оберкнегиња, с учтивостију и по-
читанијем прими ме у двор и определи ми у канцелирији квартир. – И тако сутра дан, 
то јест 21. ноемврија, освану празник Воведеније пресвјатија Богородици, а понеже 
да у Брусници церкве нема, него је само капела, која јоште није била довршена, то 
принуждена је била висикородна госпожа Круна у најближњи онде манастир, зовоми 
Вујан или Обровим, отходити. Тако она с њеним прељубезним сином, младим серп-
ским бегом Обреном, с целом њеном придворном свитом и са мном кренемо се онај 
дан, пак у содружеству путујући пређемо преко реке Деспотовице, после (преко) малог 
потока Бање, а одавде преко високе планине, именуеме Вујан, пак напоследок дођемо 
у општожитељни манастир, зовоми

Обровим или Вујан. Овај манастир лежи на једном потоку, именуемом Црвена 
Вода, измежду високи шумни планина, Церква је доста мала, а храм је Свјати Михаил 
Ахрангел. Унутри у церкви све по начину благочестиве церкве намештено види се, а 
у предворју горе над западни врати стоју два изображенија Свјатаго Михаила Ахран-
гела и под долњим изображенијем види се овај потпис: (у њему се вели, да је манастир 
Вујан, храм Светога архистратига Михаила, подигнут трудом и настојањем смирено-
га јереја Радисава Радисављевића из села Прислонице, 1805. године; а иконостас да је 
израђен 1808. године, и да су га радили сликари Јеремија и Стојан). – Такожде нашао 
сам у женској препрати, с леве стране у буџаку, код врата, један стари камен, на којим 
стоји овај натпис: (у натпису се оставља спомен о томе , да је манастир Обровин, храм 
Светог Ахрангела Михаила, опустео 1597. године). – Овај манастир держи и грунт. за 
који спахијама Турком сваке године главницу плаћа по 10 гроша и от сваког плода даје 
десетак. По совершенију божествене службе високородна госпожа Круна, оберкнегиња, 
с њеном свитом и са мном обедујемо код оца игумана, г. Јосифа Милошевича, потом 
после обеда вратимо се опет натраг у Брусницу.

Ова варошица лежи на једном потоку, зовомом Мауковац, и није тако велика, 
највише да има до 30 домова, измежду који понајвише јесу дућани. У овој варошици 
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јест Јего Књажеско Сијатељство, Г. Милош, воспитан; овде је он радосно младе ње-
гове године провео код љубезнога брата свога Милана, обаче от другог оца, које из 
Жизни и подвига његовог, на росиским језику списаног, видити је можно. – Овде је и 
резиденција Јего Високородија, г. Јохана Обреновича, оберкнеза и магната серпскаго, 
која состоји се из једног горе спрата, који содержи неколико парадни и намештени 
соба све по восточностраном вкусу, доле пак има различите собе и канцеларију, која 
је добро уреждена и добро расположена с писмама и протоколи; равно у њој находе 
се и неке књиге, измежду који и моје Новејше Земљеописаније нашао јесам. Писар 
канцеларије именује се г. Миљца Трифунович. – Даље, више ове резиденције, к востоку 
јест и једна ново направљена от дрва и платина капела, коју је Јего Високородије, г. 
Јохан, сопственим својим иждивенијем дао направити. У њој јоште не служи се, јербо 
јоште није сасвим довршена. Измежду резиденције и капеле јест један веома лепи 
исотчник с прекрасном здравом водом. Потом находи се овде и једна школа у једном 
дому високородног господара Јоана, у којој до 26 ученика находе се и један учитељ, 
који се зове г. Филип Еуфимијевич, кога Јего Високородије, г. Јоан, из сопствене своје 
касе плаћа, и у његовом дому препитаније туне получава. Обаче разумети јесам могао, 
да ће он нову школу код нове капеле сопственим својим трошком дати правити. – Даље 
у овој варошици јест и магистрат от целе рудничке нахије, који состоји се из два кнеза 
и једног писара. У овом магистрату пресуђују се вешчи мале важности, а што су веће, 
а наипаче криминалне, то такове шиљу се у Крагујевац к Суду Народном. – Равним 
образом и један турски муселим, који Турком суди, има његов дом у овом месту.

Ја у резиденцији Јего Високородија, г. Јоана, овај дан преданим, пак следујушчи 
дан, то јест 22. ноем., по пријатију ручка, благодарим великодушној госпожи дому 
владичици Круни на њеном чесном угошченију; после нареди она мени другог 
момка и коња, пак одавде из Бруснице кренем се и пређем планину Семедраж, ту се 
и село Семедраж. После дођем на реку Савинац. Недалеко от ове реке јест једна нова 
от камена сазидана церква с једним трулом. Основатељ ове нове церкве јест Јего Кња-
жеско Сијатељство, Г. Милош. – Храм церкве јест Свјати Сава, архиепископ серпски, 
кога торжество 14. јануарија бива. – После от ове церкве преко једне дугачке ћуприје 
пређем реку Савинац, пак пређем планину Рожањ, после дођемо у село Милићевце и 
Горевницу, а одавде пређем преко реке Чемернице, пак дођем у село Миоковце. 
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Дрворезни клише са представом манастира Враћевшнице, 1820. 
дрворез, 58 х 40 cm

Ризница манастира Враћевшница

Дрворезни клише са представом манастира Враћевшнице настао је 1820. године, као прилож-
нички дар најстаријег сина кнеза Милоша, Милана Обреновића. Поред тога што дочарава изглед 
манастира почетком XIX века, истиче се и несумњивим ликовним вредностима а дело је непозна-
тог аутора. 

Манастир је представљен на доњој половини клишеа. Запажа се да је црква имала нешто дру-
гачије кубе које је било без кубичног постоља, без фриза аркада и фронтона који има данас, и 
била је покривена ћерамидом. Манастирска порта је била опасана зидом уз који је, са унутрашње 
стране, било више објеката за боравак монаха и друге потребе. Испред западног улаза биле су 
две куле, а у склопу манастира приказани су монаси како литијом дочекују групу коњаника. У 
горњој половини плоче приказана је Св. Тројица окружена облацима са главама анђела. У првом 
реду су Св. Сава архиепископ, арханђел Михајло, арханђел Гаврило и Св. Симеон Мироточиви. У 
другом реду, јеванђелист Лука са волом, Богородица, Св. Јован Крститељ и јеванђелист Марко. У 
следећем реду је Св. Ђорђе на коњу како убија аждају. Иза њега је утврђени град, краљ који пружа 
кључеве Св. Ђорђу и краљица, док испред замка стоји принцеза. Лево од Св. Ђорђа су Св. Никола 
и Св. Симеон Столпник, а десно Св. Јона. У дну дрвореза је дугачак запис, делимично уништен, 
који гласи: 

„Слика општежителнога манастира словено-српске обитељи, која се зове Враћевшница, храм 
светог славног великомученика победоносца и чудотворца Ђорђа, са околним градом и славним 
ћелијама у пределу Београдске државе, под крилом Рудничке планине, међу славним горама и 
рекама и различитим плодоносним дрвећем; живописа се у време благоверног врховног и вели-
ког кнеза српског господара Милоша Обреновића, по жељи господара архимандрита Миле(н)тија 
Павловића, јеромонаха господина Гаврила, јеромонаха Герасима... (и осталог братства)... (ктитор) 
је био млади господар Милан Обреновић 1820. месеца јуна (25-ог)...”

Литература: Боловић Ана, Ризница манастира Враћевшнице, Зборник радова Музеја рудничко-таковског 
краја, 5, Горњи Милановац 2009, 29-91; Васић Павле, Дела савременика, Мали прилог иконографији српске револу-
ције, Зборник радова Народног музеја, XIV, Чачак 1984, 87-118; Медаковић Дејан, Стари српски дрворез, 
Београд 1964, бр. 63; Панић Суреп Милорад, Сачуване плоче старог српског дрвореза, Зограф, 2, Београд 1967, 
39-49; Петровић Петар Ж., Манастир Враћевшница, Крагујевац 1967, 35; Ранковић Душанка, Вуловић Милован, 
Манастир Враћевшница, Београд 1969, 30-31; Станић Радомир, Манастир Враћевшница, Краљево 1980, 41.
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Манастир Враћевшница, Конак кнеза Милоша, 1825. 

дописна карта, 9 х 14,3 cm 
издање Радоице Јоксића 

Музеј рудничко-таковског краја, МРТК И-738

У спомен својој мајци Вишњи, која је умрла 18. јула 1814. године, Милош Обреновић је поди-
гао леп двоспратни конак северно од враћевшничке цркве, 1825. године. Свечани чин освећења 
конака и постављања плоче извршен је месеца јула у присуству кнеза Милоша. Управо у овом 
конаку била је Галерија слика, у том смислу речи, можда најстарија код нас, будући да је била офор-
мљена још 1826. године, а садржавала је малу збирку портрета црквених лица, и ведуту манастира 
Враћевшнице. Његов изглед познат нам је са разгледница из година пре његовог страдања буду-
ћи да је он изгорео до темеља у пожару у ноћи између 25. и 26. новембра 1920. године. Међутим, 
Јоаким Милошевић на истом месту већ следеће године подиже нови конак, а на основу података 
из литературе и сачуваних фотографија првобитног објекта, конак Баба Вишње је рестаурисан 
1966. године. 

Литература: Боловић Ана, Ризница манастира Враћевшнице, Зборник радова Музеја рудничко-таковског 
краја, 5, Горњи Милановац 2009, 29-91; Вујовић Бранко, Ликовна култура Србије у време проте Матије Ненадови-
ћа (1777–1854), у: Прота Матија Ненадовић и његово доба, каталог, Београд 1978; Вујовић Бранко, Профана 
архитектура у Србији у доба кнеза Милоша, Зборник радова Народног музеја, XV, Чачак 1985, 39-66; Каниц Фе-
ликс, Србија, земља и становништво од римског доба до краја XIX века, књига прва, Београд 1985, 330; Кречковић 
прота Рад., Манастир Враћевшница, Сремски Карловци 1932, 22; Петровић Петар Ж., Манастир Враћевшница, 
Крагујевац 1967, 32; Ранковић Душанка, Вуловић Милован, Манастир Враћевшница, Београд 1969, 10-11; Станић 
Радомир, Манастир Враћевшница, Краљево 1980, 20.
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Манастир Враћевшница, Споменик баба Вишњи, 1901.

дописна карта, 9 х 14,3 cm
издање Радоице Јоксића

Музеј рудничко-таковског краја, МРТК И-738

У порти манастира Враћевшнице, поред цркве, сахрањена је мајка кнеза Милоша Обренови- 
 ћа – Вишња. Када је пренео њене кости у Враћевшницу, кнез Милош је на гробу поставио плочу 
са натписом: „Ова тврда стена покрива кости старице Вишње, која се престави 18. јуна 1817. године; она 
је имала из првог брака сина Милана, који је био српски посланик у руској војсци у Влашкој, и тамо умро 
1810. године, и из другог брака врховнога кнеза српског, Милоша Обреновића, који срећно управља српским 
народом; Јована, кнеза рудничке нахије, и Јефрема, кнеза шабачке и ваљевске нахије. Писано 1820”. Кнез 
Милош је, приликом обнове манастирског комплекса и цркве (за време друге владавине), подигао 
споменик својој мајци, која је у народу била позната као баба-Вишња. 

Успомену на њу поштовали су и њени потомци: краљ Александар и краљица Драга Обрено-
вић 1901. подигли су нови споменик на Вишњином гробу и присуствовали су његовом освећењу. 
На источној страни овог споменика и данас стоји запис: „За владе Његовог величанства Александра I у 
знак захвалности матери Милоша Великог ослободиоца Србије +1817. год. подиже овај надгробни споменик 
благородни народ”, док је на западној страни чувени одговор кнеза Милоша војводама у Забрежју 
који су га након пропасти Првог српског устанка позивали да пређе у Аустрију: „Шта ми је вајде од 
живота у Аустрији кад ће ми овамо Турци стару мајку и децу у робље одвести. Ја одох у народ па како буде 
њему нека буде и мени. Милош Обреновић/Забреж 1813”.

Литература: Каниц Феликс, Србија, земља и становништво од римског доба до краја XIX века, књига прва, 
Београд 1985, 330; Кречковић прота Рад., Манастир Враћевшница, Сремски Карловци 1932, 22; Миловановић 
Михаило Кале, Брусница под Рудником, Београд – Горњи Милановац 2000, 91-92; Петровић Петар Ж., Манастир 
Враћевшница, Крагујевац 1967, 23; Ранковић Душанка, Вуловић Милован, Манастир Враћевшница, Београд 1969, 
11; Станић Радомир, Манастир Враћевшница, Краљево 1980, 11, 22. 
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Манастир Враћевшница, Конак са звоником, 1868–1870.

дописна карта, 14 х 9 cm
издање Радоице Јоксића

Музеј рудничко-таковског краја, МРТК И-738

Године 1859. игуман манастира Враћевшнице постаје Вићентије Красојевић (1824-1882, архи-
мандрит од 1870, епископ жички од 1873). Захваљујући њему је, између 1868. и 1870. године, до 
старог конака југозападно од цркве, саграђен конак на спрат са високим звоником. Кроз луч-
ну капију под њим и данас се улази у манастирску порту. Из очуваног натписа види се да „ова 
звонара и зданије отпочето је зидати се при благовјерном књазу српском Михаилу М. Обрено-
вићу погинувшем у Топчидеру 29. маја 1868. године, а довршено при благовјерном књазу срп-
ском Милану М. Обреновићу IV са његовом штедром помоћу и народа округа крагујевачког и 
парохијана манастирских 1870. год. при архијепископу Београдском и митрополиту српском Го-
сподину Михаилу трудом игумана Вићентија манастира Враћевшнице храм В. Георгија”.

Литература: Кречковић прота Рад., Манастир Враћевшница, Сремски Карловци 1932, 24-25; Петровић Пе-
тар Ж., Манастир Враћевшница, Крагујевац 1967, 32-33; Ранковић Душанка, Вуловић Милован, Манастир Вра-
ћевшница, Београд 1969, 5, 10; Станић Радомир, Манастир Враћевшница, Краљево 1980, 20-21.
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Анастас Јовановић, Кућа кнеза Милоша у Црнући, око 1865.

фотографија (стереоскопски снимак), 7,7 х 13,7 cm
Историјски музеј Србије, инв. бр. 1652

У Горњој Црнући је живела породица Маринковић која је тврдила да води директно порекло 
од великог челника Радича Поступовића, ктитора манастира Враћевшнице. Милован Маринковић 
је понудио Милошу Обреновићу уточиште након пропасти Првог српског устанка на свом има-
њу под условом да манастиру даје одређену надокнаду, што је 
будући кнез и прихватио. У кући, типичној брвнари „осаћан-
ки”, кнез Милош је живео од 1814. до 1818. године. У Другом 
српском устанку у његовој кући у Горњој Црнући био је главни 
стан српске војске, и када је Милош Обреновић прихватио да 
стане на чело устанка ту је развио свој војводски барјак. После 
завршених ратних операција, збивања у Црнући добијају еле-
менте престоничког живота. Народна скупштина заседала је 
19. децембра 1815. године и изабрала Милоша Обреновића за 
„врховног кнеза и правитеља народа српског”, поставила нахиј-
ске кнезове, чланове народне канцеларије и донела први буџет 
Србије. У том смислу се Горња Црнућа може сматрати првом 
српском нововековном престоницом. 

Анастас Јовановић је направио стереоскопски снимак куће кнеза Милоша у Горњој Црнући у 
години обележавања 50 година од Другог српског устанка. Снимак је занимљив и због присуства 
три сељанке и једне грађанке (у кринолини и либадету) испред куће. 

Литература: Антић Радмила, Анастас Јовановић, талботипије и фотографије, каталог, Београд 1986, 184; Гру-
па аутора, Анастас Јовановић – први српски фотограф, каталог, Београд 1977, 185; Кнеза Милоша вајат, Атлас, 
Насеља српских земаља, књ. II, СКА, Српски етнографски зборник, књ. пета, уредио Ј. Цвијић, Београд 1903, 
XXXVIII; Станојевић Љиљана, Изложба династија Обреновића из заостваштине, Београд 1996, 48; Тимотијевић 
Мирослав, Престоничка урбана меморија и флексибилна национална географија: сађење младице Таковског грма у 
београдском дворском парку, Наслеђе, X, Београд 2009, 11-40.

Вајат кнеза Милоша у Горњој Црнући
фотографија, око 1900.
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Анастас Јовановић, У спомен Таковског устанка, 1865.

фотографија, 15,9 х 20,3 cm
Војни музеј, Београд, инв. бр. б.б.

Историјски јубилеј, који је 1865. године уз династију Обреновића славила и цела Србија – Пе-
десетогодишњица Таковског устанка – била је повод за настанак првих познатих фотографија 
„таковског места сећања”. По свему судећи, реч је о званичној, или бар полузваничној наруџбини 
упућеној Анастасу Јовановићу да сними масовне сцене, грађанство, српску коњицу у строју, свеча-
ни павиљон и остале призоре са велике прославе у Топчидеру, али и да фотографише обележава-
ње овог значајног догађаја на његовом изворишту – у самом Такову. 

Претпоставља се да је Анастас боравио у Такову око Цвети 1865. године, које су те године па-
дале у недељу, 28. марта. Тада је настао и снимак У спомен Таковског устанка који приказује таков-
ску цркву брвнару са звоником и споменицима у првом плану, док се око цркве види окупљена 
група људи у српском сељачком као и грађанском оделу. У средини групе је један човек који сто-
ји и говори присутнима, док други поред њега држи заставу, што нам говори да се ради о ре-
конструкцији збивања из 1815. године на овом месту. Анастас Јовановић је поводом годишњице 
Таковског устанка објавио и новински оглас којим позива публику на претплату за православни 
календар за 1866. годину, који ће, поред фотографија кнеза Михаила и светковине у Топчидеру, 
садржавати и „Таковачку цркву”.

Литература: Антић Радмила, Анастас Јовановић, талботипије и фотографије, каталог, Београд 1986, 37-39, 
185; Вила, год. I, бр. 44, Београд 31. октобар 1865; Група аутора, Анастас Јовановић – први српски фотограф, каталог, 
Београд 1977, 185, Тимотијевић Мирослав, Престоничка урбана меморија и флексибилна национална географија, са-
ђење младице Таковског грма у београдском дворском парку, Наслеђе, X, Београд 2009, 11-40.
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Таковска црква

фотографија, дим. 17,5 х 22 cm
Музеј рудничко-таковског краја, МРТК И-900

Црква брвнара у Такову посвећена је Св. Ђорђу и једна је од најстаријих грађевина црквене 
архитектуре овога типа у Србији. Истовремено је и једна од најпознатијих јер је директно везана 
за подизање Другог српског устанка будући да је Милош Обреновић на Цвети 1815. године управо 
испред ове цркве, пошто је изабран за вођу, званично прогласио устанак. У цркви су се окупљени 
устаници причестили и заклели на верност Милошу, и он њима.

Црква у Такову је саграђена 1795. године на месту старије грађевине из 1724. и, као и све цркве 
брвнаре, једнобродна је грађевина. Правоугаоне је основе, са полукружном апсидом а унутраш-
њост цркве је подељена на олтарски и главни простор. Градили су је мајстори Осаћани, познати 
градитељи из Осата у Источној Босни. Иако је израда таковске цркве једноставна, њихова умешност 
се огледа у изузетној прецизности. Тесане талпе постављене су на темеље од тесаног камена. Кров 
је стрм, двоводан, покривен ситним клисом, храстовим дашчицама, и заобљен са чеоних страна. 
На угловима крова су два велика дрвена крста. У унутрашњости је црква засведена бачвастим сво-
дом, даскама од врбовог дрвета и право је ремек дело таквог начина градње. Мајстори Осаћани 
су вероватно извели и декорацију цркве - црквена врата са довратним и надвратним гредама су 
богато обрађена дуборезом у чијој орнаментици се примећују и исламски утицаји. 

У цркви је до данас очуван иконостас са великим крстом, рад самоуких дрводеља, чије је де-
лове даривао господар Јован Обреновић, брат кнеза Милоша. Запис декоративним словима на две 
даске говори да је „темпло” и откупио Јован Обреновић. Иконостас сачињавају иконе различитих 
мајстора и различите старости. Чине га престоне иконе Богородице са малим Христом и Исуса 
Христа, изнад њих Деизис са апостолима, на врху су два крста са Распећем, лево од њих је Вазнесе-
ње Христово, а десно икона Св. Ђорђа. Царске двери са представом Благовести и јеванђелистима 
насликао је Јеремија Михајловић 1808. године. 

Литература: Гачић Радош, Цркве брвнаре таковског краја, Зборник Музеја рудничко-таковског краја, 1, 
Горњи Милановац 2001, 51-80; Николић Слободан Д., Црква у Такову, Жички весник, година I, број 2, Краљево 
април 1965, 4; Павићевић Поповић Радмила, Павловић Доброслав Ст., Станић Радомир, Молитва у гори, Цркве 
брвнаре у Србији, Београд 1994; Станић Радомир, Конзерваторска открића, једно непознато дело Павла Чортановића, 
Зборник радова Народног музеја, VIII, Чачак 1977.



105



106

Владислав Тителбах, Таковска црква, по слици Ђорђа Крстића

Репродукција из књиге: Владимир Карић, Србија. Опис земље, народа и државе, Београд 1888.

Предање о таковској цркви брвнари

Миленко С. Филиповић је приликом проучавања таковског краја у периоду 1950 – 1955. године, 
забележио и предање о таковској цркви. Наиме, по казивању мештана, у селу је био један чобанин 
звани Порча који је чувао овце на месту где се налазила црква, која је касније спаљена. Када су 
наишли Турци са Рудника терајући стоку, угледавши Порчу поведу и њега да им помогне стоку 
гонити. С њима Порча стигне до Босне и тамо остане у служби код неког Турчина. Покаже се 
добар те га овај посини, а кад Турчин умре, Порчи остане велико имање и богатство у наслеђе. 
Живео је у Сарајеву. Тамо се и потурчио. Као богат човек, сетио се села у коме је одрастао и овце 
чувао. Дође у њега и подигне цркву на месту где је она раније била и код које је некад давно овце 
чувао. Затим ту насели своју фамилију Василијевиће, који су се по њему после звали Порчићи, а 
који су касније изумрли.

За причу о Порчи везан је и неки Цветко. Сматра се да је он био од Поповића и да су га Тур-
ци, због тога што је бунио народ против њих, убили и ставили на точак. Место његове погибије и 
извор у близини прозвали су Цветковац. Народ га је сахранио на црквеном згаришту јер је црква 
у то време била спаљена. Прича се да је Порча цркву изнова подигао за душу Цветкову и да је због 
његовог јатаковања са хајдуцима и Порча био осуђен на велике батине.

Порчића је било у селу Клатичеву. Тако је, када је краљ Александар Обреновић долазио у Та-
ково 1891. године, један Порчић из Клатичева „предао” му је таковску цркву као своју. 

Литература: Карић Владимир, Србија, опис земље, народа и државе, Београд 1888, 709; Гачић Радош, Зидане 
цркве на подручју општине Горњи Милановац, Зборник Музеја рудничко-таковског краја, 3-4, Горњи Милановац 
2006, 64; Тимотијевић Мирослав, Престоничка урбана меморија и флексибилна национална географија: сађење мла-
дице Таковског грма у београдском дворском парку, Наслеђе, X, Београд 2009, 11-40; Филиповић Миленко С., Таково, 
насеља и порекло становништва, Српски етнографски зборник, 75, Београд 1960, 194.
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Анастас Јовановић, Таковски грм, 1865.

фотографија, 15,5 х 20,5 cm
Музеј у Смедереву, инв. бр. 134

Током друге владавине династије Обреновића долази до најинтензивнијег популарисања та-
ковског меморијског топоса и појаве „патриотског ходочашћа”, које је подразумевало како званич-
не посете владара, тако и организовање екскурзија или индивидуалних посећивања Такова – ње-
гове цркве и Таковског грма. Посебно је 1865. година као година јубилеја пружила прилику да 
се кроз поштовање националне прошлости, потврде садашњост и лични владарски ауторитет. 
У том контексту, у групи фотографија које је Анастас Јовановић снимио поводом прославе педе-
стогодишњице Таковског устанка у 1865. години, настала је и фотографија Таковскиг грм. Као што 
је случај са његовом фотографијом У спомен Таковског устанка и овде се ради о реконструкцији 
подизања Другог српског устанка, тј. приказан је наставак дешавања са претходног снимка које се 
сада одвија код Таковског грма. 

Фотографија се чувала у летњиковцу кнеза Михаила у Иванки, а потом ју је кнегиња Јулија 
поклонила грофици Бос-Балбек, својој даљој рођаци. Касније је доспела у Музеј у Смедереву и на 
њену полеђину је накнадно записано да се на фотографији налазе Смедеревци који су поводом 
прославе 50-годишњице устанка посетили Таково. Аутограф кнегиње Јулије Обреновић, из чије 
заоставштине потиче ова фотографија, налази се у њеном доњем делу, на немачком језику и не-
читак је.

Литература: Тимотијевић Мирослав, Престоничка урбана меморија и флексибилна национална географија, са-
ђење младице Таковског грма у београдском дворском парку, Наслеђе, X, Београд 2009, 11-40; Цветковић, Снежана, 
Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у Уметничком одељењу Музеја у Смедереву, каталог, Смедерево 
2010, 65.
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Владислав Тителбах, Таковски грм, по фотографији

Репродукција из књиге: Владимир Карић, Србија. Опис земље, народа и државе, Београд 1888.

Генерал Јован Мишковић у свом „Опису рудничког округа” објављеном 1875. године пренео је 
занимљиву историју Таковског грма:

„Таковачки грм. Дебло му има у периферији 7,5 метра; у круни је још и дебљи. Некада је имао 
5 великих главних грана, а сада је остала још само једна. Причају људи, да се један велики стуб 
одломио оне године кад је кнез Милош умро, а други (мањи) 1868. године, када нам и кнез Михајла 
нестаде. То народ доводи у свезу надмоћном силом са породичним стањем онога човека, који је 
први српски барјак за слободу развио после 1813. год. Грму су даскама затворили све оне отворе 
где су гране оченуте, да неби трулио. Некада је овај грм у дну имао отвор, да дијете може ући, и 
могло је унутра стати око 20 свиња; али је сада тај отвор зарастао. Около грма обележена је земља са 
каменим квадратно отесаним белегама. Простор који захвата ово камење квадратног је вида. Једна 
страна има 27 хвати. Свега има 12 белега. Камење је побијено у растојању од 8 хвати. Ово је учинио 
пок. Кнез Михајло, који је одплатио и ту земљу обележену на којој је Грм, и те белеге, те тако већу 
важност даде оном месту, где се је први Српски збор за слободу држао. Сад се то зове Књажева 
ливада. На овом грму је и запис Таковачки, и кад Таковци крста носе увек са литијама посете и ово 
свето место.”

Прича о грму под којим су извршени договори за подизање Другог српског устанка имала је 
свој епилог на самом почетку ХХ века. Чувени Таковски грм 1901. године ударио је гром, а народ 
је то повезао са скоријим падом династије Обреновић. И заиста, то се и догодило 1903. године, уби-
ством краља Александра и краљице Драге.

Литература: Карић Владимир, Србија, опис земље, народа и државе, Београд 1888, 711; Мишковић Јован, 
Опис Рудничког округа, Горњи Милановац 2007, 131-132; Тимотијевић Мирослав, Престоничка урбана меморија и 
флексибилна национална географија, сађење младице Таковског грма у београдском дворском парку, Наслеђе, X, Београд 
2009, 11-40. 



111



112

Михаило М. Чебинац, Споменик под Таковским грмом

фотографија, 16,9 х 22,5 cm
Музеј рудничко-таковског краја, МРТК И-901

Споменик под чувеним Таковским грмом подигао је народ округа рудничког 1887. године у 
знак захвалности кнезу Милошу и сећања на устанак 1815. године. Споменик од црвеног поли-
раног мермера у непосредној близини Таковског грма израдио је Михаило М. Чебинац, вајар из 
Краљева, према скици инжењера Јозефа Манока. На једној страни четвоространог обелиска је на-
тпис „Цвети 1815”, на другој кнежевски грб и испод њега венац од ловоровог и храстовог лишћа, 
на трећој страни је запис: „Под славном владавином Њ. В. краља Милана I овај споменик је подигао 
народ рудничког округа 1887.” а на четвртој су урезани чувени стихови Љубомира Ненадовића: 

„Овај грм ће време да осуши,
и камени стуб ће да поруши,
ал Србија вечито стајаће
и Милоша име помињаће”.

Литература: Гачић Радош, Четири сведока бурне прошлости, II део, Таковске новине, Горњи Милановац 10. 
септембар 1992, 8; Каниц Феликс, Србија. Земља и становништво од римског доба до краја XIX века, књига прва, 
Београд 1985, 479-481, 484; Макуљевић Ненад, Уметност и национална идеја у XIX веку, систем европске и српске 
визуелне културе у служби нације, Београд 2006, 298; Њихова величанства у Такову, Старе мале новине, Београд 
13. септембар 1901; Тимотијевић Мирослав, Престоничка урбана меморија и флексибилна национална географија, 
сађење младице Таковског грма у београдском дворском парку, Наслеђе, X, Београд 2009, 11-40.
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Основн школа у Такову – задужбина краља Александра Обреновића, 1891.

Године 1883. после посете Такову на Цвети, краљ Милан Обреновић пише Министарству про-
свете: „Није потребно доказивати од коликог је значаја да се у Такову, историјски важном месту, 
одржи историјска свест у живој и трајној успомени, јер је Таково израз свих народних жеља до 
1815. и врело свих народних преображаја који су се десили након 1815. године. Зато обећавам да 
ћу о свом трошку подићи овде школу, у којој ће учити потомци оних који су први прихватили 
велику мисао српске државе”. И поред тога, школа је саграђена тек 1891. године као задужбина 
краља Александра Обреновића, будући да до тада мештани Такова, Синошевића и Лочеваца ни-
како нису могли да се договоре о месту на коме ће се школа налазити. Тако је почетком лета 1891. 
године предузимач Никола Настасијевић завршио градњу школске зграде, која је била изграђена 
по најсавременијим нормама ондашњег времена. Имала је две простране учионице, два учитељ-
ска стана, стан за послужитеља, собу за ноћивање ђака, ђачку кухињу, књижницу и учитељску 
канцеларију.

Отварањем школе у Такову црногорски школски срез променио је име у таковски. Са краћим 
прекидима у ратно доба, школа је радила до 1981. године, када је страдала у пожару. Од априла 
1994. у реновираној згради смештена је стална поставка Музеја Другог српског устанка под називом 
„Други српски устанак и српска револуција 1804 – 1839”.

Литература: Летић Ковиљка, Основне школе у рудничком крају, 1804–1914, Горњи Милановац 1997, 59-61
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Дворац у Такову, 1902.

дописна карта, дим. 9,1 х 14,2 cm
издање Фр. Падовића, Чачак 

Музеј рудничко-таковског краја, МРТК И-279

У долини реке Дичине коју је Феликс Каниц упоредио са „прекрасном долином Сулц код 
Беча” 1901. године за време владе краља Александра, а по жељи његове супруге Драге, саграђен 
је двор у њеном завичају. Пошто краљ није био вољан да гради дворац, то је учинио „обесни и 
свемоћни” окружни начелник Шурдиловић, тако што је са окружним одбором и скупштином до-
нео решење да руднички округ подигне двор у Такову о свом трошку, терајући народ на кулук. 
Воловским запрегама довлачен је песак са Мораве, креч из Драгачева и трупци са Златибора. Са-
грађено је здање на три спрата са 36 одаја, са великим салоном, билијар-салом и собом за картање, 
чија је спољашњост подсећала на виле аустријских и швајцарских аристократа тога доба, док је 
унутрашњост одисала српским, шумадијским амбијентом. 

На Малу Госпојину, 8. септембра 1901. године, краљ Александар и краљица Драга присуство-
вали су освећењу двора у Такову и литургији у цркви брвнари, али се претпоставља да овде нијед-
ном нису преноћили. Дворац је страдао у пожару 1917. године под недовољно познатим околно-
стима, а време је потпуно сакрило његове темеље.

Након мајског преврата направљен је инвентар ствари у дворцу: намештај, посуће, постељи-
на, кандила, чираци, лустери, теписи, завесе, слике - укупно 2187 предмета. Сребрнина је углав-
ном завршила у Старом двору у Београду, нешто је краљица Наталија продала на лицитацији у 
Бечу, нешто је стигло до њене виле у Бијарицу, а један број предмета је завршио у кућама околних 
сељана. 

Литература: Гачић Радош, Четири сведока бурне прошлости, II део, Таковске новине, Горњи Милановац 10. 
септембар 1992, 8; Митровић Ђорђе, Инвентар двора Обреновића у Такову према попису државне комисије из 1903. 
године, Зборник Музеја рудничко-таковског краја, 1, Горњи Милановац 2001, 215-234; Никитовић Мирослав, Из-
градња дворца Обреновића у Такову 1902. године (према ”Дневнику и забелешкама” попа Станојла Ковачевића), Извор-
ник, Грађа Међуопштинског историјског архива, 6, Чачак 1989, 157-161. 
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„Опис Рудничког округа” Јована Мишковића 

Јован Мишковић је безмало прву деценију свог службовања провео у рудничком 
крају. Као свршени питомац Војне академије са чином артиљеријског потпоручника 
упућен је у Страгаре, где је у барутани водио материјалне и манипулационе књиге 
о изради барута, а потом вршио дужност рачуновође. У својим џепним свешчицама 
Бележницама водио је разне забелешке, од војничких обавеза, преко временских при-
лика, запажања о рељефу, хидрографији, путевима, народним обичајима, а бележио 
је и народне песме, загонетке и пословице, цртајући значајније објекте. Већ на почетку 
његовог рада може се уочити да је Јован Мишковић у службу ступио пун националног 
заноса, крећући се Вуковим стопама, са жељом за општим напретком свога народа и 
његове културе.

Априла 1868. године Мишковић је унапређен у чин штабног потпоручника и упу-
ћен у Горњи Милановац, где ће се бавити штабним пословима, вежбањем и регрутова-

Воденица код Јелића хана у Брђанима из Бележнице Јована Мишковића, Архив САНУ, бр. 7242/3
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Литографије Јована Мишковића објављене у Гласнику Српског ученог друштва, књ. XXXIV, Београд 1872.
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Литографије Јована Мишковића објављене у Гласнику Српског ученог друштва, књ. XLI, Београд 1875.
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њем војске у Рудничком округу. Идући војничким послом, поред крокирања и беле-
жења геостратешких тачака, наставља започети рад на прикупљању народног блага 
са истим одушевљењем као и у Страгарима. Активно се укључује у јавни и културни 
живот мале вароши. Прикупља претплату за ноове књиге и имена претплатника за-
писује у Бележницу. Био је и један од организатора дочека и испраћаја младог кнеза 
Милана Обреновића приликом његове посете Горњем Милановцу 30. маја 1869. године 
и у Бележницу је записао читав синопсис испраћаја са песмама које се рецитују и укра-
шеним капијама које су за ту прилику постављене. Колико су дела Путничка писма Ми-
лана Ђ. Милићевића (основ за његову књигу Кнежевина Србија, I-II) и Србија, I-II Феликса 
Каница незаобилазна када је у питању проучавање Србије, толико је незаобилазно и 
Мишковићево дело за проучавање Рудничког округа. 

Његов озбиљан научни рад и започиње објављивањем „Описа Рудничког округа” у 
Гласнику српског ученог друштва, књ. XXXIV, Београд, 1872, међутим започето дело није 
завршио онако као је то желео. Наредне, 1873. године одлази из Горњег Милановца 
и добија нове радне задатке са честим прекомандама, што је условило да је наставак, 
четврто и пето поглавље, штампан тек 1875. у Гласнику српског ученог друштва, књ. XLI. 
Након тога избио је српско-турски рат (1876-1878), што је Мишковића потпуно одво-
јило од рада на делу. У његовој заоставштини у Архиву САНУ налази се доста грађе 
из које се може реконструисати његова замисао, а покушај реконструкције је учињен 
објављивањем „Описа Рудничког округа” 2007. године у Горњем Милановцу (приредио 
и поговор написао Б. Челиковић). Углавном, по првобитној замисли аутора, у шестом 
поглављу, уз етнографију, требало је да иде и историја, од чега је одустао и за ту област 
је одредио наредно поглавље. Остатак грађе је несређен, али се на основу писаног 
концепта види да је осмо поглавље требало да буде статистика, девето картографија и 
десето додатак. Данас дело Јована Мишковића можемо сматрати не само литературом 
већ извором првог реда за проучавање рудничког краја. Иако је до данас написано 
више студија које новим сазнањима ревидирају ауторове закључке, ово дело је једин-
ствено по простору који описује, свом садржају и приступу. Тако свеобухватну студију 
руднички крај до данас није добио.

Литература: Мишковић Јован, Опис Рудничког округа, Гласник Српског ученог друштва, књ. 
XXXIV, Београд 1872, књ. XLI, Београд 1875; Челиковић Борисав, Јован Мишковић и његов Опис Руд-
ничког округа, у: Јован Мишковић, Опис рудничког округа, Горњи Милановац 2007, 01-019; исти, 
Брђани у Белешкама Јована Мишковића, Брђански годишњак, бр. 7, Брђани, 2007, 45-46.
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Црква брвнара Светог Николе у Љутовници, 1809.

У непосредној близини школе, на брежуљку који је некада био под шумом а на 1 км од не-
кадашње железничке станице, налази се црква брвнара, данас посвећена летњем светом Николи 
(Пренос моштију светог Николе), а некада арханђелу Михаилу. Црква је грађена 1809. године, како 
је било записано светлом бојом изнад главног портала. По Летопису љутовничке цркве, за њену 
градњу заслужан је био јереј Јован Вулиновић Томић, чији се гроб налази у црквеној порти. 

Грађевина под стрмим кровом обухвата полукружни олтарски простор и главни део цркве, 
сада јединствен, а раније подељен на наос и припрату. Црква је на каменим темељима, зидана 
масивним талпама које су на северозападном и југозападном углу састављене „на ластин реп”, без 
препуста, док је источни, полукружни део храма решен везом брвана „на зуб”. Сличан градитељ-
ски образац, приближне мере као и унутрашња и спољашња обрада, упућују да су се неимари 
угледали на таковску богомољу, која им је свакако била узор. Није искључено да су неки од мај-
стора, који су већ градили у таковском крају, подигли и храм у Љутовници. Надстрешница која 
лежи на два стуба на западној страни још једном доказује да су талентовани градитељи имали 
унапред задат посао, да понове цркву која је у традицији народа овог краја имала велики утицај. 
Понављање је изведено и у декоративној обради детаља, надвратника, довратника као и северних 
и западних врата. Градитељски и декоративни елементи јасно упућују на осаћанско порекло неи-
мара, али њихова имена су остала непозната. Записано је, међутим, да је „клинце за ову цркву 
исковао Петроније Милић, циганин с Мекота у Такову”. 

Иконостас из времена градње цркве, тачније израђен годину дана касније, дело је Николе Апо-
столовића, живописца из Земуна. У горњем медаљону царских двери исписано је име господара 
Николе Музикравића, који је царске двери приложио 1810. године. У љутовничкој цркви се чува 
изузетно вредна богослужбена књига, Триод посни из 1622. године, написан у Студеници.

Литература: Вујовић Бранко, Никола Апостоловић – живописац земунски и белиградски, Зборник Народног 
музеја XI-2, историја уметности, Београд 1982, 69-91; Гачић Радош, Цркве брвнаре таковског краја, Зборник Музеја 
рудничко-таковског краја, 1, Горњи Милановац 2001, 51-80; Група аутора, Археолошки споменици и налазишта 
у Србији, II, Централна Србија, Београд 1956, 2208, 221; Кесић Ристић Сања, О категоризацији цркве брвнаре у 
Љутовници, Гласник Друштва конзерватора Србије, 25, Београд 2001, 128-130; Милосављевић Драгиша, Оса-
ћански неимари, Прибој – Београд 2000, 93; Павићевић Поповић Радмила, Павловић Доброслав Ст., Станић 
Радомир, Молитва у гори, Цркве брвнаре у Србији, Београд 1994, 77-78, 88; Павловић Доброслав Ст., Цркве брвнаре 
у Србији, Саопштења V, Београд 1962, 145, 147; Станић Радомир, Градитељство и сликарство из краја XVIII и 
почетка XIX века у пределима око Чачка, Зборник радова Народног музеја, X, Чачак 1979, 5-50.
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Црква брвнара у Брезни, 1817.

Једна од најлепших цркава Брвнара у Србији налазила се у селу Брезни. Од ње данас имамо 
само фрагменте који се чувају у зиданој цркви Светог Димитрија, часну трпезу у порти цркве и 
дрвена врата у Музеју Другог српског устанка у Такову. У надвратном орнаменту налазили су се 
трагови натписа са годином градње цркве, али нечитка задња цифра довела је истраживаче у ди-
лему да ли је то 1814. или 1817, али је ипак прихваћена 1817 година. 

По величини, брезанска црква је била средњег типа, са издуженом основом у облику лађе и 
отвореним правоугаоним тремом на четири стуба. Грађена је на уобичајен начин тако што су 
на камени темељ прво постављане греде, а онда вертикални ступци са жљебовима у које су ре-
ђане талпе. Цела конструкција је била од квалитетне тесане храстовине, са високим и стрмим 
кровом, покривеним крупном шиндром. У унутрашњости храма није било преграда, али се знат-
но разликовао женски део цркве са галеријом и стрмим степеништем. Црква је унутра била засве-
дена коритастим сводом над мушким делом и изнад олтара, док је западни део под хором и над 
тремом био раван. Олтарска преграда је делила олтарски простор од главног дела цркве и била је 
знатне висине. Међутим, никаквих трагова иконописа није остало. Са спољашње стране апсида се 
завршавала полукружно, системом четири прелома, значи била је вишеугаона. 

Богата орнаментика у дрворезу посебно се истицала на вратима, на олтарској прегради изнад 
царских двери и на унутрашњем венцу испод свода. Углавном су то били геометријски и биљни 
преплети и други орнаменти са уметнутим дрвеним профилима, а било је и бојених површина. 
Двоја масивна врата, од којих су једна потпуно а друга само делимично очувана, благо су засведена 
и имају резбу у облику розета каква готово нигде на такав начин није поновљена. Тако успешну 
дрворезбу могао је извести само изузетно вешт и изузетно надарен мајстор, или више њих, нај-
вероватније из круга осаћанских неимара.

Предање каже да се брезанска црква брвнара прво налазила под Висом или Рујевином, одакле 
је преко ноћи пренета у село Теочин, а затим у Лозањ, да би касније била поново враћена у Брезну 
на место звано Ломин поток, поред данашњег брезанског потока, где њена часна трпеза и нешто 
остатака стоје и данас.

Литература: Вујовић Бранко, Брезна, скица за културно-историјску монографију насеља, Зборник радова На-
родног музеја, XI, Чачак, 1981, 5-30; Гачић Радош, Цркве брвнаре таковског краја, Зборник Музеја рудничко-та-
ковског краја, 1, Горњи Милановац 2001, 51-80; Група аутора, Археолошки споменици и налазишта у Србији, II, 
Централна Србија, Београд 1956, 215-219; Нестала грађа брезанске цркве брвнаре, Таковске новине, Горњи Ми-
лановац 23. септембар 1971, 6; Павловић Доброслав Ст., Цркве брвнаре у Србији, Саопштења V, Београд 1962, 
121, 122. 
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Црква брвнара Христовог Вазнесења у Прањанима, 1827.

 
Данашња црква брвнара, посвећена Вазнесењу Господњем, саграђена је 1827. године, на теме-

љима старије цркве брвнаре Светог Николе, освећене 1724. године. Непознато је зашто је том при-
ликом промењен патрон храма, али се зна да је старија црква била доста већа од садашње. 

Мајстори „осаћани” су на каменим темељима саградили храм правоугаоне основе са четворо-
страном апсидом и доминантним стрмим кровом, покривеним крупном шиндром. Унутрашњи 
простор чине олтар, наос и припрата, чији горњи део запрема хор. Црква је засведена полуобли-
частим сводом који је изведен системом шашоваца. Истиче се лепа резбарена декорација врата, са 
стилизованом биљном и геометријском орнаменатиком, комбинованом са крстићима и розетама 
у касетираним пољима, што је уобичајено за рад осаћанских мајстора. 

Олтарска преграда прањанске брвнаре својевремено је уклоњена и пренета у нову зидану 
цркву. Сликар иконостаса и царских двери био је Сретен Протић, син познатог иконописца XIX 
века, Јанка Михаиловића Молера. У цркви су се очувале престоне иконе Исуса Христа и Богоро-
дице са малим Христом, као и царске двери, које су једине сачуване у аутентичном облику са из-
ванредно прецизним дуборезом у духу барока. 

Иза цркве се налази гробље са надгробним споменицима из XIX века, а посебну пажњу при-
влачи надгробник Григорија Ђоговића из Прањана из 1892. године. Претпоставља се да је он био 
један од потомака осаћанских мајстора будући да су на његовом споменику са једне стране укле-
сани тестера и брадва, а са друге остале алатке, симболи његове мајсторске струке.

Литература: Гачић Радош, Цркве брвнаре таковског краја, Зборник Музеја рудничко-таковског краја, 1, Гор-
њи Милановац 2001, 51-80; Група аутора, Археолошки споменици и налазишта у Србији, II, Централна Србија, Бео-
град 1956, 221-223; Павићевић-Поповић Радмила, Павловић Доброслав Ст., Станић Радомир, Молитва у гори, 
Цркве брвнаре у Србији, Београд 1994; Павловић Доброслав Ст., Цркве брвнаре у Србији, Саопштења V, Београд 
1962, 160, 162; Станић Радомир, Иконе Сретена Протића Молеровића, у: Конзерваторске белешке, Зборник радо-
ва Народног музеја V, Чачак 1974, 17-23.
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Црква брвнара Свете Петке у Коштунићима, ХIХ век

Црква брвнара свете Петке у Коштунићима налази се на избрешку изнад варошице, на сео-
ском гробљу. Пре њене градње народ овога краја се окупљао код записа, великог храста који се 
налазио недалеко од цркве. Сматра се да је подигнута у првој половини ХIХ века, али није утврђена 
тачна година њене градње.

По типу, она је једна од најмањих цркава брвнара у Србији, укупне површине око 40 квад-
ратних метара. Правоугаоне је основе, а постављена је на класичан начин, тако што су на темеље 
од ломљеног камена положене талпе од граничевине, а онда формиран зид од брвана системом 
уклапања на ластин реп и помоћу зидних стубаца. Источни део грађевине је решен тако што је 
олтарски полукруг преломљен у четири дела тј. добија се споља вишеугаона апсида. Кров цркве је 
низак, покривен црепом, над апсидом је заобљен, а изнад западног, улазног дела, раван.

Црква је архитектонски једноставно изведена и без нарочите декоративне обраде. Нешто мало 
орнаментике јавља се једино на главном порталу. У унутрашњости храма налази се само олтарска 
преграда од дасака. На иконостасу се уздиже дрвени осликани крст са једва видљивим траговима 
представе Распећа, која ипак сведочи да је аутор био неко од бољих мајстора свог времена. 

По траговима у унутрашњости може се закључити да је у цркви постојала и припрата. Западни 
део цркве има равну таваницу, а нема трагова да је црква била засведена.

Литература: Гачић Радош, Цркве брвнаре таковског краја, Зборник Музеја рудничко-таковског краја, 1, 
Горњи Милановац 2001, 51-80; Група аутора, Археолошки споменици и налазишта у Србији, II, Централна Србија, 
Београд 1956, 219, 221; Павићевић Поповић Радмила, Павловић Доброслав Ст., Станић Радомир, Молитва у 
гори, Цркве брвнаре у Србији, Београд 1994, 88; Павловић Доброслав Ст., Цркве брвнаре у Србији, Саопштења V, 
Београд 1962, 141.
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Манастир Вујан, црква Арханђела Михаила, 1805.

Манастир Вујан основан је у средњем веку као „Хујанско калуђерско обиталиште” и тада 
је носио назив „Обровин”. Подигли су га монаси овчарско-кабларских манастира као свој ме-
тох. Ово светилиште је било срушено и опљачкано у једном турском походу након чега су ка-
луђери подигли камену црквицу на његовим рушевинама, али су Турци 1597. године поново 
опустошили вујанску богомољу. 

Никола Милићевић Луњевица је 1805. године на месту порушене црквице подигао цркву 
Арханђела Михаила и тако обновио манастир Вујан, на основу тога што су, приликом рашчиш-
ћавања рушевина, неимари наишли на камену плочу са уклесаним натписом из кога се сазна-
ло да је храм био посвећен Архистратигу Михаилу, да је опустео и да се у њему, у припрати се 
десне стране налази „Светиња”. Та плоча је унета у цркву као реликвија. У обнови и градњи 
манастира као ктитори су учествовали и војвода Милан Обреновић као и Радисав Милошевић, 
свештеник из Прислонице, који је постављен за првог старешину Вујна. 

Манастирска црква је једнобродна, са три травеја засведена сегментисаним сводовима са 
бочним прислоњеним луцима, полукружном олтарском апсидом, припратом и високом осмо-
страном кулом-звоником изнад западног дела грађевине. Црква је одмах по градњи, тачније до 
1807. године, добила и живопис који је извео Јеремија Михаиловић, али он је касније замењен 
другим који је 1851. сликао молер Андрија Дијаковић. Ни стари иконостас, који је осликао Је-
ремија Михаиловић са својим помоћником Стојаном, није остао на свом месту. Како је конак 
временом страдао, у доба владе кнеза Александра Карађорђевића 1853. године саграђен је нови 
који је реконструисан и освећен 1990. године.

У самој цркви Арханђела Михаила поред „Светог гроба” непознатог монаха тзв. „Вујанског 
светитеља”, сахрањени су ктитор Никола Милићевић Луњевица, изнад чијег гроба стоји спо-
мен плоча коју је 1902. године „свом милом деди” подигла његова унука Драга, краљица Србије, 
затим његова супруга Ђурђија, војвода Лазар Мутап, као и угледни старешина манастира Хаџи 
Јосиф (Јован) Милошевић.

Литература: Вујовић Бранко, Уметност обновљене Србије, 1791–1848, Београд 1986, 92, 220; Глишић Ми-
ломир В., Манастир Вујан, Горњи Милановац 1994; Коларић Миодраг, Ликовна култура Карађорђевог време-
на, Историјски гласник, 1-2, Београд 1951, 59-70; Мано-Зиси Ђорђе, Неколико старих српских цркава, Стари-
нар, III серија, VIII-IX, 1933–1934, Београд 1934, 231-244; Мишковић Јован, Опис Рудничког округа, Горњи 
Милановац 2007, 201-206; Станић Радомир, Градитељство и сликарство из краја XVIII и почетка XIX века у 
пределима око Чачка, Зборник радова Народног музеја, X, Београд 1979, 5-51.
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Црква Светог Саве на Савинцу, 1819/21.

Према народном предању Милош Обреновић је после сабора у Такову кренуо са устаници-
ма ка Љубићу и зауставио се на изворима лековите воде, тзв. „Светињи”, у кориту реке Дичине 
на Савинцу, да се умије и одмори. На овом месту се заклео да ће саградити цркву ако победи 
Турке. И заиста 1819. године започео је градњу своје прве зидане задужбине посветивши је Светом 
Сави. Њен градитељ био је Милутин Гођевац, један од најбољих неимара тог доба. Како градња 
храма није била довршена ни до средине 1820, кнез Милош је послао искусног мајстора Теодора 
Петровића да помогне, тако да је на Младу недељу 1821. црква освећена. 

Црква је конципирана као једнобродна грађевина са полуобличастим сводом, са споља сед-
мостраном а изнутра полукружном олтарском апсидом и са осмостраном куполом. Изведена је 
од тесаног ружичастог пешчара, са фасадном декорацијом у виду камених прозорских оквира и 
довратника. Иконостас, из времена изградње, богато је изрезбарен и позлаћен, царске двери из 
1822. године су дело Јање Молера, док је иконостасну преграду осликао непознати аутор. Натпис 
изнад јужне певнице сведочи да је грађевина посвећена „успомени на кнегињу Љубицу”, а 1860. 
године кнез Милош је „за покој душе своје блаженопочивше супруге, благоверне кнегиње српске 
Љубице” и обновио овај храм. Поправке и изградњу новог звоника обавио је Настас Ђорђевић. 
После 1903. године на иницијативу Милеве Алимпић, изграђена је нова припрата са криптом.

Као гробна црква чланова породица Обреновић и Вукомановић, црква Светог Саве чува ко-
сти Обрена Мартиновића, оца војводе Милана Обреновића, које су 1818. године премештене из 
брусничког гробља и похрањене с десне стране црквених врата. Ту су и гробови петоро деце 
господара Јована Обреновића. Испред цркве, према североистоку, кнегиња Љубица је подигла 
надгробну плочу од црвеног мермера својој браћи Луки, Петру и Тодору, а овде су 1905. године 
свој мир нашле и кости Мине Вукомановић-Караџић, њеног супруга Алексе и сина Јанка.

Литература: Вујовић Бранко, Уметност у Србији крајем XVIII и у првим деценијама XIX века, Свеске, 16, Бео-
град 1985, 23-31; Вујовић Бранко, Други српски устанак и препород српске културе, Свечана академија поводом 
175-годишњице Другог српског устанка, Београд 1991, 33-47; Гачић Радош, Зидане цркве на подручју општине 
Горњи Милановац, Зборник Музеја рудничко-таковског краја, 3-4, Горњи Милановац 2006, 143-173; Ковачевић 
Станоје Р, Још једна задужбина Св. Саве, Хришћански весник XXVII, Београд 1910, 658-660; Николић Слободан Д., 
Црква у Такову, Жички весник, година I, број 2, Краљево април 1965, 4; Станић Радомир, Савинац – задужбина 
Обреновића, Наша прошлост 1-2, Краљево 1967, 78-88.
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Црква Светог Николе у Брусници, 1837.

На месту данашње цркве Светог Николе у Брусници почетком XIX века налазила се капела коју 
је за верске потребе места саградио Јован Обреновић. Верује се да је капела била саграђена на месту 
цркве брвнаре из ранијег периода. Када је Брусница постала варош и средиште рудничког округа, 
кнез Милош је дао налог да се на темељима капеле сагради нова црква. Поред њега, о припремама 
и градњи храма старао се и Јован Обреновић, тадашњи обор кнез рудничке нахије, тако да се црк-
ва сматра његовом задужбином. Градња је започета 1836. а црква је освећена већ 1837. године. Једну 
од најлепших сакралних грађевина оног доба у нашем крају саградио је познати мајстор Настас 
Стефановић. Она је и једино што је до данас остало од некадашње вароши Бруснице.

Црква Светог Николе је једнобродна грађевина правоугаоне основе са израженом полукруж-
ном апсидом. Њена особеност је архитеконски занимљиво решена импозантна троспратна кула 
звонара на западном делу грађевине, испред главног портала. Поред главног, западног улаза, црква 
има и северни, бочни улаз, као и пет лепо обликованих прозора. У унутрашњости је једноставна, 
засведена полуобличастим сводом тако да доминирају распонски лукови са хором и певницом 
изнад улазног дела. Њени зидови су од неотесаног камена и првобитно су били омалтерисани и 
окречени, али су приликом конзерваторско-рестаураторских радова ти слојеви скинути и задржан 
је рустичан изглед фасаде који цркви даје посебну драж. На њеној спољашњости истиче се добро 
очувана камена декорација фине израде, у виду стилизоване биљне орнаментике на довратници-
ма и надвратницима врата (заједно са два грифона на надвратнику западног), камених розета из-
над портала и профилисаних капитела.

Црква није била живописана, чак дуго времена није имала ни иконостас. Иконостас из 1851. го-
дине је небригом неповратно уништен, о његовом вредном иконопису данас сведоче само снимци.

Литература: Вујовић Бранко, Уметност обновљене Србије, 1791-1848, Београд 1986, 110, 168; Гачић Радош, 
Зидане цркве на подручју општине Горњи Милановац, Зборник Музеја рудничко-таковског краја, 3-4, Горњи Мила-
новац 2006, 143-173; Кашић Душан, Рад кнеза Милоша на подизању и обнови цркава и манастира, Гласник, службе-
ни лист Српске православне цркве, број 10, октобар 1960, Београд 1960, 267-271; Станић Радомир, Задужбина 
господара Јована Обреновића, Таковске новине, Горњи Милановац 13. април 1967, 5.
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Црква Светог Димитрија у Брезни, 1837.

 
Црква Светог Димитрија у Брезни је задужбина кнеза Милоша Обреновића а саграђена је по-

ред места на коме се налазила црква брвнара из 1817. године. Почетком августа 1836. године кнез је 
послао писмо старешинама тадашњег црногорског среза, нахије рудничке, у коме их обавештава 
да има намеру да идућег пролећа започне градњу нове цркве, па стога захтева да се припреми 
потребан материјал. Градња цркве је започета по кнежевој жељи, у пролеће 1837. године. Главни 
мајстор је био Димитрије Сотировић, али је због неких неугласица кнез Милош убрзо наредио 
да радове преузме познати неимар Настас Стефановић који је градњу цркве привео крају у 1839. 
години. Црква је освећена и предата народу на употребу 1840. године.

Црква Светог Димитрија је једноставна једнобродна грађевина, грађена у традиционалном ду-
ху, као и друге сеоске цркве Милошевог времена. У унутрашњости има типичан полуобличасти 
свод без куполе који је изнад наоса ојачан потпорним луцима ослоњеним на пиластре са профи-
лисаним капителима. На источном делу је велика полукружна апсида са бочним певницама, што 
цркви у основи даје облик триконхоса. Црква је зидана каменом из оближњих каменолома, а креч-
ним малтером је прекривена и споља и унутра. Двосливни кров који је некада био покривен цре-
пом, сада је замењен лимом. Декорација прозора и портала везана је за јужњачку градитељску 
традицију и исламске утицаје, а има и елемената преузетих из декоративног репертоара цркава 
брвнара. Испред главног улаза у цркву је висока кула – звоник, дозидана у новије време. 

Иконостас је рађен нешто касније од градње цркве, током 1850–1851. године, у духу класицизма, 
са скромном резбом. Иконе, сликану декорацију иконостаса и две зидне слике поред њега, радили 
су живописци јужњачког порекла, браћа Константин и Димитрије Анастасијевић. Поред тога, у 
брезанској цркви се налазе три иконе и дарохранилица, рад познатог сликара XIX века, Димитрија 
Посниковића.

За цркву у Брезни везано је и име Васе Поповића из Бершића, брата од ујака кнегиње Љубице, 
кога је кнез Милош именовао за обор-кнеза пожешке нахије 1819. године. Он је умро 1832. и сахра-
њен је код брезанске цркве о чему сведочи спомен плоча на њеном јужном зиду.

Литература: Вујовић Бранко, Брезна, скица за културно-историјску монографију насеља, Зборник радова На-
родног музеја, XI, Чачак, 1981, 5-30; Гачић Радош, Зидане цркве на подручју општине Горњи Милановац, Зборник 
Музеја рудничко-таковског краја, 3-4, Горњи Милановац 2006, 143-173.
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Црква Светог Николе у Бољковцима, 1838.

 
Грађена од 1838. до 1843. године, црква светог Николе у Бољковцима једна је од најстаријих 

парохијских цркава на подручју општине. Посвећена је празнику Преноса моштију светог оца 
Николаја. Будући да садржи елементе романике у архитектури, вешто комбиноване са барокним 
торњем-звоником из каснијег периода, архитектонски готово потпуно одудара од осталих цркава 
рудничко-таковског краја. Њен градитељ је непознат, а саграђена је прилозима парохијана на 
месту раније цркве брвнаре.

Храм је у основи једнобродан, али две бочне певнице, које се налазе симетрично са северне 
и јужне стране, чине да он споља изгледа као црква у облику слободног крста. Са друге стране, 
велика полукружна апсида на истоку, која уз себе има у спољашњем изгледу две мање, бочне 
апсиде, одаје утисак да је црква троапсидална. У унутрашњости би требало да то буду просторије 
ђаконикона и проскомидије, али уместо тога, то су две физички једва приметне просторије лево и 
десно од олтара. Црква је засведена полуобличастим сводом који је ослоњен на пиластре и ојачан 
потпорним луцима, а занимљива је појава крстастог свода у основи звоника. 

Зидана је притесаним каменом, од темеља до крова и зидови су изузетно масивни, достижу је-
дан и по метар дебљине. Звоник са барокном куполом, дозидан 1864. године доминира грађевином 
и истиче њен вертикализам, а чеона фасада има занимљиво решење. Изнад улазног дела налази 
се мања розета тј. округли прозор изнад кога је лунета са ликом Светог Николе, заштитника хра-
ма. Изнад ње је необична композиција на каменој плочи: два лава окренута један према другом, 
између њих је један непознат знак, а на крајевима камене плоче су две људске главе, попут маски. 
Над овом занимљивом композицијом у камену је урезан један слепи прозор са лучним завршетком 
и једноставном профилацијом. Поред главног, црква има и бочни, северни улаз са обрађеним 
довратницима, а у лунети у камену обраду у виду цветног орнамента.

Дрвени иконостас, лепо обрађен у дрворезби, затвара скоро цео олтарски простор и има тра-
диционалан распоред икона. Није првобитан већ је замењен 1907. године, а иконе су рад мало 
познатог сликара М. Марковића, рађене по узору на Уроша Предића. 

 

Литература: Гачић Радош, Зидане цркве на подручју општине Горњи Милановац, Зборник Музеја рудничко-та-
ковског краја, 3-4, Горњи Милановац 2006, 143-173.
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Црква Рођења Богородице у Горњим Бањанима, 1862.

Црква посвећена празнику Рођења Пресвете Богородице (Мала Госпојина) у Горњим Бањани-
ма једна је од најстаријих зиданих цркава у рудничко-таковском крају. Саграђена је 1862. годи-
не, први пут обновљена 1899. а њен данашњи изглед потиче из обнове 1903. Када је 1943. године 
запаљена бањанска варошица, страдала је и црква са комплетном архивом, тако да нема пуно са-
чуваних података о њој. Међутим, подаци о градњи и обнови остали су записани на две камене 
плоче. На плочи новијег датума, која се налази изнад главних врата, на зиду споља, забележено је 
да: „Овај храм рожденства пресвете Богородице Дјеве Марије подиже 1862. године Атанасије Симић парох 
бањански са својим братом Јованом и синовцем Аксентијем Симићем парохом бањанским уз помоћ својих 
парохијана”. Натпис на старијој плочи која се налази у цркви, на јужном зиду припрате, одмах до 
улаза, гласи: „Овај храм рождество пресв. Богородици започе Танасије Симић парох овд. 1862. г. Обнови 
се под управом Ранисава Нешовића пароха и Ђорђа Петровића предс. Општ. Са добровољним прилогом па-
рохијана и страни прилагача у 1899. г.”

 Бањанска црква је једноставна једнобродна грађевина средње величине. Изнад улазног 
дела издиже се кула-звоник, међутим она нема функцију звоника, зазидана је и има чисто деко-
ративан карактер. Служећи звоник цркве налази се у порти, дрвене је конструкције и из новијег 
времена. Црква је покривена црепом, а чеона кула лимом. У унутрашњости је засведена полуо-
бличастим сводом који се ослања на прислоњене стубове-пиластре који се као профилисани испу-
сти јављају и на своду рашчлањујући га на неколико целина. Светлост улази у храм кроз три олтар-
ска прозора и шест прозорских отвора на главном броду. Поред главног портала, постоји и јужни 
са скромном профилацијом и орнаментиком. 

Иконостас цркве је једноставне израде, састоји се од спојених дасака на којима стоје иконе од 
којих већина потиче из XIX века, али о њима нема готово никаквих података. Црква нема сликану 
декорацију на зидовима, осим што је изнад главног улаза насликана сцена из Богородичиног живота 
– Покров Пресвете Богородице – рад Радоша Стевановића из 1994. године. Иако је уобичајено 
правило да се на том месту слика светац коме је црква посвећена или сцена из његовог живота, овде 
је реч о изузетку јер је Богородичин покров празник када је главни сабор у селу – традиционални 
горњобањански вашар.

Литература: Гачић Радош, Зидане цркве на подручју општине Горњи Милановац, Зборник Музеја рудничко-та-
ковског краја, 3-4, Горњи Милановац 2006, 143-173.
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Црква Свете Тројице у Мајдану, 1891.

У близини садашње мајданске цркве постојала је црква брвнара, срушена око 1813. године, 
вероватно после пропасти Првог српског устанка. Убрзо после тога, јереј Сава Поповић подигао 
је нови храм, о чему сведочи запис његовог потомка, ктитора данашње цркве, који се налази на 
југозападној фасади. Током Другог српског устанка, идући ка Чачку, Ћаја-Паша је, уочи битке на 
Љубићу 1815. године, прошао кроз Мајдан и спалио брвнару, па се претпоставља да је то била црк-
ва коју је саградио Сава Поповић.

Црква Свете Тројице налази се у средишту насеља, на потесу званом Ријека, у чијој близини 
су данас школа и задружни дом. Сазидана је залагањем парохијана и свештеника Сретена По-
повића, родом из истог села, док је значајан приложник био краљ Александар Обреновић. Изнад 
улазних врата о његовом дару говори натпис: „На зидање храма св. Тројице приложи Његово 
величанство Краљ Александар I 600. динара за вечити спомен своје владавине 1891. године.” По 
податку преузетом из црквеног летописа, цркву је 1893. године осветио епископ Сава Бараћ Де-
чанац. Саграђена је у српско-византијском стилу са основом у облику слободног крста, а на пре-
секу бродова је велика елегантна купола која храму даје монументалан изглед. Комплетна архива 
мајданске цркве је спаљена у Првом светском рату, тако да су остала непозната имена њених про-
јектаната и градитеља, који су судећи по изведеним радовима били школовани, док је познато да је 
аутор мајданског иконописа био Настас Томић (1845-1900), сликар из Македоније.

Сменом династија, доласком Карађорђевића на власт 1903. године, северно од цркве сазидана 
је масивна, једноставна звонара, са натписом који је из непознатих разлога остао незавршен: „Ова 
Звонара Зидана 1903. г. При ПЕТРУ I Српском КРАЉУ Карађорђевићу и Епископу Жичком Сави 
Дечанцу и Свештенику Сретену Поповићу. А...”

Литература: Гачић Радош, Зидане цркве на подручју општине Горњи Милановац, Зборник Музеја рудничко-
таковског краја, 3-4, Горњи Милановац 2006, 143-173; Лукић Цветић Марина, Црква Свете Тројице у Мајдану, 
Зборник Музеја рудничко-таковског краја, 6, Горњи Милановац 2011, 63-86.
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Црква Христовог Вазнесења у Прањанима, 1903.

Недалеко од цркве брвнаре из 1827. године, трудом свештеника Светозара Јеремића и њего-
вих парохијана 1903. је подигнута зидана црква такође посвећена Вазнесењу Христовом. Година 
градње је изведена у малтеру изнад главног улаза у храм.

Прањанска црква по типу припада храмовима у облику слободног крста без куполе, док стил-
ски припада српско-византијским тенденцијама у архитектури. Средње је величине, грађена ком-
бинацијом камена и цигле, а затим је омалтерисана. Унутрашњост цркве је једноставна, без при-
прате, а хорски простор се налази изнад улазног дела. На пресеку два брода је слепа купола, бојена 
имитација неба, док је црква засведена полуобличастим сводовима. Црква има главни, западни и 
бочни, северни улаз, а чеону фасаду краси велика розета у камену са шестокраком звездом у сре-
дини. Главни, уздужни брод цркве нема прозорске отворе, али зато попречни има по две трифоре 
изванредно урађене у камену тако да изгледају као засебна скулпторска целина. Тространа апсида 
на истоку има три узана прозора са обрађеним луцима. 

Посебну декоративност фасади даје то што је по целој својој површини испресецана хоризон-
тално-уздужним жљебовима изведеним у малтеру. Испод крова је профилисан испуст, испод њега 
је фриз слепих аркада које опасују целу цркву пратећи линију крова, а на његовим угловима су 
камени крстови.

Олтарски простор затвара дрвени иконостас. Натпис у доњем делу једне парапетне плоче го-
вори да га је израдио Божо Митровић из Косјерића, а са друге стране је податак да је иконе цркви 
даривала Милева Алимпић, рођена Вукомановић, супруга ђенерала Алимпића, за вечити спомен 
својих родитеља. Иконе су постављене у неколико зона, рађене су на платну у стилу реализма са 
призвуцима романтизма, али је њихов аутор непознат.

У порти цркве Христовог Вазнесења налази се и дрвени звоник, обновљен 1934. године, трудом 
парохијана и свештеника Драгутина Булића.

Литература: Гачић Радош, Зидане цркве на подручју општине Горњи Милановац, Зборник Музеја рудничко-та-
ковског краја, 3-4, Горњи Милановац 2006, 143-173.
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Felix Kanitz, Das Königreich Serbien und das Serbenvolk, Leipzeg, 1904.*

Породична библиотека Челиковић, бр. 3252

Преко Црног врха, Крагујевца, Враћевшнице, Тополе и Међулужја у Београд

Један од вазала цара Лазара, можда господар оближњег града Остружнице који 
лежи на једном купастом брду, пошао је, кажу, са својим потчињенима да се придружи 
српској војсци, која је против султана Мурата кренула у пресудни бој између Крста и 
Полумесеца. Витез је на челу својих ратника хитао да се одазове позиву свога владара; 
међутим, удаљивши се свега неколико сати од свога двора, сетио се да, у превеликој 
журби, тога дана није нашао времена да одслуша службу божју. Како да се нада по-
моћи свога свеца ако не поправи то што је пропустио? Он се стога вратио, скрушено 
се помолио господару битака за себе и за своју земљу коју су угрозили неверници. С 
повраћеном вером, поново полази на пут; али тек што је кренуо, срео је разбијене срп-
ске коњанике, којима су турски гониоци били за петама. Битка на Косову била је већ 
изгубљена, судбина Српског Царства за неколико векова унапред запечаћена. Витез 
са својим људима још једном окреће назад, провиђење га је спасло сигурне смрти. Кад 
су се вихори битке смирили, он се сетио завета који је дао у невољи. На месту на коме 
се сетио пропуштене службе божје подигао је из захвалности манастир и назвао га 
Враћевшница, јер се одатле и вратио. Један натпис који је 1737. обновљен по налогу 
карловачког патријарха Арсенија IV наводи као ктитора цркве великог челника Радича 
Поступовића, који јој је истовремено (1431) доделио села Горњу и Доњу Враћевшницу, 
Брестово, Куковље код Рудника и Белућу са својим тамошњим двором и виноградима. 

Али слава Враћевшнице се не заснива само на предању већ и на значајној улози коју 
је од 1806. играла у устанку, тесно повезаном с њеном новијом историјом. Кад су калуђе-
ри Царске лавре Студенице у суботу уочи Духова 1806. побегли пред насиљем турских 
дахија, они су мошти св. краља Стефана Немање пренели оданде у Враћевшницу, где су 
и остале све док им 1813. није нађено сигурније скровиште у Срему. На Калипољу, пола 
часа јужније од Враћевшнице, Карађорђе је 28. маја 1812. на свечаном скупу саопштио 

*  Делове о рудничко-таковском крају доносимо по преводу објављеном у: Феликс Каниц, 
Србија. Земља и становништво од римског доба до краја XIX века, Прва књига, Београд 1985. Цртеже 
доносимо из горе наведеног немачког издања.
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најистакнутијим српским војводама одговарајући члан Букурешког уговора о миру и 
у присуству руског изасланика грофа Ивелића прикачио им на груди ордење којим 
их је одликовао цар. У исто време послао је у Цариград прваке Ражањског, Протића 
и Јевтића, да упознају султана с народним жељама. Али кад је следећа година уместо 
испуњења тих жеља донела поновно ропство, у Враћевшници је јавно речено да је и 
судбина свештенства нераскидиво повезана са слободом нације.

И заиста је 1815. године, године двоструког пролећа за Србију, архимандрит враћев-
шнички Мелентије, рођен 1776. у суседном селу Врбави, одушевљено, са крстом и ма-
чем у руци, појахао на челу устаничких чета, које је кнез Милош на Цвети у Такову 
позвао у борбу за ослобођење од турског јарма. Отаџбина је ослобођена, косовски по-
раз освећен ватром патриотског одушевљења, запаљеног и гајеног на светом месту, чи-
ји настанак предање повезује с битком на Косову.

Као већина српских манастира, и Враћевшница лежи у једном планинском усеку, 
испуњеном бујним воћкама и старим орасима. Ја сам је угледао тек кад смо стали 
пред манастирску капију. Црква, једноставна базилика од брижљиво тесаних блокова 
на богато профилисаној високој сокли, са петостраном олтарском апсидом, својим 
стилом одговара отприлике времену које се наводи у предању. Бочне стране њеног 
брода прекривају лезене, које испод кровне опшивнице повезују непрекидни лучни 
фриз. Фреске у унутрашњости цркве спадају у оне малобројне које је мимоишло бесно 
турско разарање. Наспрам северне стране цркве диже се једноспратна зграда коју је 
1825. изградио Милош у стилу крагујевачког конака. Он је често боравио у тишини 
међу манастирским зидовима. Осим успомена на најславнија дела његове младости, 
они су крили и њему драге реликвије – посмртне остатке његове мајке Вишње, која 
је овде покопана 1819, и његове деце Гаврила и Марије. Кад се седи Милош вратио из 
двадесетогодишњег изгнанства, одмах је почео да води бригу о својој црквици. Он ју је 
одредио за вечну кућу себи и својој породици. Напаћени кнез је хтео да почива поред 
своје мајке, поред Мелентија – свога духовничког брата по оружју, у срцу своје вољене 
Шумадије. Западни портални зид нашао сам у мају 1860. разваљен и грађевински 
материјал припремљен за доградњу једног додатка према пројекту окружног инжењера 
Петровића. 

У игумановом конаку ме је посебно интересовао животно верни портрет Мелен-
тијев. Маркантне црте су одавале велику енергију и племениту мужевност; у сјајним 
очима и на фино оцртаним уснама као да се чита чврста одлука: „Ја нећу више да 
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будем свештеник раје, ропског стада!” Кнез Милош је често умео сурово да кажњава 
кривце и противнике; али знао је и да награди. Тридесетог априла 1831. дао је да се 
Мелентије у Цариграду рукоположи за првог аутокефалног митрополита Србије; али 
већ 1833. овај патриотски црквени кнез сахрањен је у Враћевшници.

Све знаменитости у турском стилу уре-
ђеног конака показао ми је Викентије, који 
је због своје често испољаване привржено-
сти династији Обреновић био под кнезом 
Александром потиснут у позадину, а после 
Милошева повратка наименован за игумана 
манастира Враћевшнице. У свечаној одаји из-
ненадила ме је декорација, која је деловала, 
рекло би се, пагански. На плафону у резба-
реном дрвету огроман, шарено обојен лик 
Сунца са златножутим ореолом, азијатски 
теписи, ниски миндерлуци – све је то подсе-
ћало на оријент, чији човек у пасивном по-
сматрању, уз чибук и наргиле, пропушта 
испред себе једну културну епоху за другом. 
Последњих тридесет година које су више 
него цео век пре тога европеизирале Србију, 
темељито су измениле и лик Враћевшнице.

Кад сам у септембру 1888. поново посе- 
тио манастир, нашао сам црквени брод про-
дужен за два лезенска поља, над новом при-

пратом једну доградњу у виду куле и над порталом натпис да је Милош Обреновић I, 
српски кнез, обновио овај прослављени манастир за покој душе мајци својој Вишњи. 
Уписана година 1859. обележава почетак радова, који су се протегли до 1870. Од стари-
јих стамбених зграда остали су само стара јужна економска зграда с ћелијама за калуђе-
ре, трпезарија, кухиња, винарски подрум, отворена веранда на дрвеним стубовима и 
мали, сада запуштени конак за госте; ишчезао је, међутим, историјски конак alla turca, 
у коме су повремено боравили Милош и Мелентије. Игуман Гаврило, који ме је врло 
љубазно примио, становао је у једној новој, кулом украшеној једноспратној згради, која 

Vraćevšnica, Melentije, der erste Metropolit
des befreiten Serbiens

(Враћевшница, Мелентије,
први митрополит ослобођене Србије)
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својим спољним изгледом и унутрашњим уређењем јако подсећа на дворце богатијих 
мађарских велепоседника. Просторију намењену високим гостима украшавају пор-
трети Мелентија, умног карловачког епископа Стратимировића и других славних Ср-
ба. У орману за опрему видео сам већином поклоне из Русије: књиге, иконе, скупоцене 
крстове, путире и олтарске прекриваче новије израде. 

Изгледа да је игуман, још у младалачкој снази, био углавном заузет привредним 
бригама, јер је један од његових духовника боравио ради ширег образовања у београд-
ској богословији, други у неком далеком винограду, док су се у кући поред домаћице 
налазили једино дечаци из оближње сеоске школе који су се овде припремали за ка-
луђерски позив. У тако богатом манастиру као што је овај, увек има много посла. Вра-
ћевшница, која од 1873. припада жичкој дијецези, води душебрижниство за 13 места са 
837 кућа, затим управља пословима на 20 хектара ораница, 3 хектара ливада, 5 хектара 
воћњака и винограда, 250 хектара шуме, 2 воденице, 1 механи, знатним сточним фон-
дом итд; а уза све то она се због скупих новоградњи увалила у дугове, а времена, како 
ме је уверавао забринути игуман нису баш најбоља!

Vraćevšnica, Klosterhof und die Obrenović-Gruftkirche, 1888.
(Враћевшница, манастирско двориште и капела Обреновића, 1888.)



151

Ја се лично у новој згради нисам тако пријатно осећао као раније у старој. У мно-
го чему је била пренаглашена материјална страна ствари. Правио сам скицу живопи-
сног манастирског дворишта и погледао сам према гробу Милошеве мајке. Ниједна 
од извршених промена није га се дотакла. Она и даље лежи под црвеном мермерном 
плочом, али на њој једва да би се неко слово могло прочитати. Новосаграђена кнежев-
ска гробница, у којој је према Милошевој замисли требало сахрањивати све Обрено-
виће, остала је до данас празна. Он сам почива у београдској Саборној цркви, његова 
супруга Љубица у сремском манастиру Крушедолу, његов син Милан у Палилулској 
цркви, а његов несрећни следбеник Михаило такође у Београду, поред Милоша. Краљ 
Милан је сахрањен у манастиру Крушедолу, а последњи Обреновић, краљ Александар, 
са својом супругом Драгом, у београдској Палилулској цркви!

Идући даље према западу уз реку Гружу, стигао сам након једног часа у Доњу 
Црнућу. Јужно од ње лежи Белопоље, место где је деспот Стефан Лазаревић 8. јуна 
1427, неколико недеља пре своје смрти, примио једно дубровачко изасланство. Овде 
сам (1860) скренуо у питому долину Горње Црнуће, уоквирену благим брежуљцима, 
који се према северу завршавају 918 m високом сијенитскопорфирном купом Вис. Ово 
тихо месташце звало се некад Белућа, али је прекрштено у Црнућу, пошто су сви за 
оружје дорасли мушкарци изгинули на Косову пољу. Великог челника Радича, који 
је под Ђурђем Бранковићем живео у овом крају – можда на оближној „Градини” (?) 
– Стојан Новаковић назива једним од најхрабријих и најмудријих јунака свога времена. 
Народне песме  га опевају као „Змаја Облачића” или „Облачића Рада”. 

Према једном поузданом историјском извору, овај Радич се 22. јула 1413. код Со-
фије успешно борио на страни султана Бајазита против његовог побуњеног брата 
Мусе. Он је командовао десним, а српски кнез Ђурђе Бранковић левим крилом; Муса 
је погинуо на бојном пољу. Деспот Стефан Лазаревић подарио је Радичу 77 (?) села 
у области Браничева, Кучева и Млаве, а Бранковић је потврдио ове поклоне једном 
повељом издатом у светогорском манастиру Кастомониту (1429). Овом светилишту, 
које је лично посетио, Радич, је како наводи руски путописац Успенски, године 1428. 
поклонио 20 и 1433. опет 22 фунте сребра, платио је рестаурацију цркве и одредио да 
манастирско веће отада сачињавају игуман и 6 калуђера. Ови чести поклони у сребру 
дају основа за претпоставку да је Радич поседовао руднике у суседним Красојевцима. 
Последњи пут његово име се јавља у једном уговору између Ђурђа Бранковића и 
Венеције међу великашима који су потписали овај уговор 26. августа 1435. на двору 
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Crnuće, Miloš’ Wohnhaus
(Црнућа, кућа у којој је Милош становао)
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у Смедереву. Његова титула „велики челник” коју су Дубровчани превели са „comes 
palatinus”, одговарала је отприлике мађарском „палатину”. Било је то подражавање 
византијског дворског звања, које је од времена краља Милутина било напуштено, али 
га је Бранковић поново доделио Радичу, а на једном дубровачком документу из године 
1445, носи га и неки војвода Михаљ. И данас живе још у Црнући Маринковићи који 
тврде да воде директно порекло од великог челника Радича и да им је презиме било 
као и њему: Поступовић. Један од њих је 1813. Милошу Обреновићу, који је тражио 
где би склонио главу, уступио кућицу са вртом и нешто оранице под једним условом 
да манастиру Враћевшници плаћа годишње пола дуката. Тако је овај потомак чувеног 
палатина Радича показао сличну љубав према манастиру као и његов славни предак.

На једној узвишици изнад села стоји имање на коме је боравила кнежевска по-
родица. Са планине се све до њега спушта густа шума, а с друге стране га окружују 
ливаде, плодне оранице и воћњаци. Стамбена зграда има једно предсобље са уоби-
чајеним огњиштем, једну дневну собу, сада прилично голу и хладну, и једну мању 
одају с орманом у турском стилу и лежајем на коме је спавала прва српска кнегиња. Не 
мало ганут напустио сам ове скромне просторије, у којима су у Милошевим грудима 
сазревале одлуке спасоносне за његову отаџбину! Вапаји напаћеног народа допирали 
су овамо, и до оне јабуке мало подаље од куће, под којом се несаломљиви кнез 1814. 
често договарао са својим поверљивим присталицама. Из Црнуће Милош се преселио у 
Таково; као ослободилац Србије и победник вратио се у мирно село. Лепе, уредне куће 
у Црнући, њена лепо обрађена поља, благостање које се у свему огледало сведоци су 
захвалног сећања и посебне бриге кнежевске породице о овом селу.  

Преко Горњег Милановца, Рудника, Срезојеваца и Аранђеловца у Таково и Чачак

Код Дића (209 m) прешли смо жуборну Штавичку реку дрвеним мостом, који је 
1897. замењен каменим, чија је градња стајала 40.000 динара. Росно свеже зелене увале 
Проструге (740 m), које су нам се на даљем путу указале на западној страни, подсећају 
на најлепше долине наше Бечке шуме. Шумарци на питомим брежуљцима, овде-онде 
понека живописна кречњачка стена и одмах потом опет шуме и ливаде са груписаним 
и расутим кућама, добри путеви и мостови преко брзих потока – све то одише пуно-
ћом и животом и стоји у пуној супротности с турским временом, кад су густе шуме 
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Nakučani, Moderne Soldatendenksteine
(Накучани, савремени спомен-каменови војницима)
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Шумадије биле само сигурно склониште прогоњене раје. Сада нас поздравља чопор 
раздрагане деце, која се с торбицама на леђима враћају из школе у Бољковцима, у којој 
120 дечака и девојчица стичу своје основно образовање; какав напредак у поређењу с 
1851. годином, кад је она основана и кад у Качеру са 38 насеља није било ни једне једине 
школе! – Исто тако, преко очекивања велика сеоска црква са црвеним кровом торња, 
добар пут и изврсна механа, на чијој сам се сеновитој тераси слатко одморио, потичу 
из новијег времена, које је потпуно изменило лик овог краја. На десној страни Бољко-
вачке реке пут иде приличном узбрдицом до највише тачке пута, до Мрамора (475 m). 
Још раније, код накучанског хана (446 m), отвара се за географа врло привлачан поглед 
у даљину на централно српско горје. На овом видиковцу наишао сам, на своје велико 
изненађење, на радионицу једног „мајстора” који ствара на стотине оних необичних, 
већином војничким фигурама украшених камених споменика, који су дуж ваљевских 
путева својом стереотипношћу већ давно привукли моју пажњу. Приложени цртежи 
илуструју боље од сваког описа њихов из-
глед, само што још треба замислити ша-
ренило појединих делова униформе, ору-
жја и натписа. Као узори им, ако се може 
судити по профилном положају ногу, ни-
су ни у ком случају служили рељефи на 
римским надгробним споменицима, брон-
заним предметима, теракотама итд., који 
су у околини прилично чести. Одмах до-
ле код Бранетића нађен је у старом мађар-
ском шанцу стони прибор тежак 18 kg, 
врло сличан хилдесхајмском, чији се само 
сребрни комади процењују на 125 дуката. Непретопљени део, неких 25 комада, доспео 
је у Београдски музеј; има ту посуда најразличитијих облика, кашика великих и малих, 
затим једна чинија са Бахом и Аријадном у високом рељефу класичне лепоте.

По дивној месечини брзо смо се спуштали преко јако усталасаног терена с тан-
ким слојевима лапора и црвенкастим шкриљцем и високо наталоженим дилувијем. 
Широким, благим серпентинама никад краја, а светла која су се појављивала у родном 
месту краљице Драге, Милановцу, нестајала су као под ударцем чаробног штапића. 
Већ сам био помислио да смо у мраку скренули на ваљевски пут, који се овде спаја с 

Branitići, Silbernapf mit Ariadne und Baccus
(Бранетићи, сребрна здела са Аријадном и Бахом)
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овим којим смо ми долазили, али најзад ипак избисмо на дугу чаршију и заустависмо 
се пред гостионицом „Код српског краља”, коју су нам препоручили као најбољу. Иако 
је била већ дубока ноћ, у њеној сали су се млади трговци, официри и др. још веселили. 
Међутим, један је већ био отишао, инжењер Манок, који је био телеграфски обавештен 
о нашем доласку. Замолио сам да му јаве да смо стигли па сам имао задовољство да 
с њим у касну ноћ проведем један пријатан сат и да се за то време договоримо и о 
програму излета за сутрадан.

У првим пописима места у Србији које су дали Вук (1727) и Гавриловић (1852) уза-
луд ће се тражити Горњи Милановац. Тек 1856. тамо се населило неколико породица 
из среског места Бруснице, која лежи у једном уском кланцу и која тамо није имала 
простора за даљи развој; стога је влада вршила јак притисак да се она помери на 
повољније место. Нова варошица је заснована у једној повисокој и широкој долини на 
десној обали Деспотовице; плацеви су, додуше, дељени бесплатно, али под условом да 
новоградње буду за три године готове. Младо насеље је брзо расло. Окружни органи, 
трговци, кафеџије, занатлије селили су се у нову „Деспотовицу”, коју је кнез Милош 
1859. у част свога брата Милана прекрстио у Милановац. Црква Св. Тројице, од тесаног 
пешчаника, освећена 1862, којој је кнез Михаило 1864. доградио торањ, украшава ве-
лики трг недалеко од ранијег окружног начелства и среске зграде, која је у себи имала 
нешто од византијског стила.

Мада је милановачки округ већ давно спојен с рудничким, варошица је брзо нара-
сла на 343 куће и 2700 душа. Њена трговина пољопривредним призводима стално се 
проширује, а нарочито велик промет остварује најјаче предузеће Танасија Милановића. 
Занатлијама, међу којима је упадљиво велик број опанчара и ковача, знатно помаже 
штедионица, која је 1895. имала 5,2 милиона динара промета, и сразмерно јак гарнизон 
(10. батаљон и један интендански вод), који је смештен у шест ниских павиљона са по 
19 прозора на фронталној страни, који су изграђени 1885, на жалост не баш темељно. 
Урачунавши и штаб рудничке бригаде, ту сам нашао 27 официра, 41 подофицира, 402 
војника и 5 жандарма. У школама које у околини уживају добар глас ради 12 наставника; 
5 адвоката, 4 свештеника, 1 лекар, 1 апотекар, приличан број чиновника и пензионера 
допуњавају главни кадар варошке интелигенције, већином задојене слободоумљем.

* * *
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За недељу дана, колико сам посветио излетима из Милановца у рудничка брда, 
срећа ми није могла дати бољег пратиоца него што је био окружни инжењер Јозеф 
Манок, који се с ретком предусретљивошћу стално за све бринуо. То му је падало лакше 
него било ком другом од његових колега, јер је радећи низ година у округу добро 
познавао и округ и његове људе и, поврх свега, свуда био омиљен. Најпре смо пошли 
на север, у 10 km удаљени Мајдан; његово име („maden”, арапски=руда, рудник), као 
и име јаког потока поред кога нас је водио наш пут, делимично насут шљаком, и на 
сваком кораку видљиви трагови старије и скорашње јаловине, најављивали су близину 
рудних налазишта, која су искоришћавана од најдавнијих времена.

Према Михајловићу је основно горје Рудника, састављено од кредних глинених 
шкриљаца и већих или мањих маса мање-више лапоровитих кречњака, пробијено 
моћним ерупцијама за време терцијара и дејством накнадних раствора вреле воде 
импрегнирано огромним рудним масама. Околни шкриљци са слојевима глинаца и 
граувака купастог Великог Штурца, као и сијенит и сијенитпорфири Малог Штурца, 
покривени су данас у вишим зонама прилично густим шумама букве и јавора. Међу-
тим, јужно брежуљкасто подножје, као огромна опустошена рудна област, подсећа 
на времена у којима је пулсирала млада и полетна рударска делатност у кланцима и 
долинама тек недавно поново пробуђеним.

Значајна лежишта лимонита, галенита и сфалерита у сијенитским стенама Де-
спотовице, затим халкопирит, сумпор, арсен, магнетит, кобалтове руде и племенити 
метали почели су се веома рано искоришћавати. Не рачунајући праисторијско доби-
јање бакра које се само наслућује – остаци примитивног топљења, какво се примењује 
све до нашег века, нису никакав поуздани доказ за то – могу се разликовати следеће 
епохе: римска, средњовековна, дубровачка, аустријска и нова српска епоха која почи-
ње у Карађорђево време. Центар првих најважнијих периода, нарочито оног из доба 
Римљана, био је, како сам многим тамо откривеним градњама доказао, од давнина 
познат рударски град Рудник, који лежи усред главних ревира на северозападним и 
југозападним падинама планине.

На рушевинама античког рударског насеља процветала је у време Стефана Уроша 
II Милутина (1282-1320) дубровачка колонија са сопственим конзулом и католичком 
парохијом (1313), која је са српским владарима имала веома развијене односе. Према 
Јиречековим истраживањима у дубровачким архивима, фрањевци, који су били вео-
ма ревносни у ширењу папске цркве, издејствовали су од господара Рудника Николе 
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Алтомановића 1372. дозволу за оснивање свога манастира. Деспот Ђурађ Бранковић 
је често боравио у Руднику, па је тамо потписивао писма дубровачком посланику да-
тирана између 1430. и 1435. и ковао разни новац. Михајловић верује да многобројна 
окна са квадратним пресеком припадају епохи средњовековне Србије; она су већином 
служила за одводњавање и превоз руде, док је јаловина сипана у старије прекопе који су 
били под водом. Од Саса, који су се у то доба бавили рударством у служби Дубровчана, 
потичу имена многих радилишта и планинских врхова с немачким призвуком.

Турци су у почетку наставили рударску делатност у Руднику на сличан начин, али 
изгледа да су га као и многа друга налазишта, после одласка Дубровчана напустили. 
У XVII веку Хаџи Калфа само узгред спомиње да Рудник припада смедеревском санџа-
ку. За време аустријске окупације у XVIII веку, због тешкоћа с водом, вентилацијом и 
због све веће тврдоће околних стена, дошло је до јачег искоришћавања руде у меким 
глиненим шкриљцима на североистоку и истоку, нарочито једне жице бакарне руде 
у растреситијем стању. Осим шљаке (згуре), која у поређењу с оном из доба Римљана 
и средњовековне Србије показује много мање остатака олова, сребра и сведочи о са-
вршенијем поступку при топљењу руде, око аустријских окана нађене су чешке медаље 

Rudnik, Münzen vom Despot Djuradj Brankovic (1427–1456)
(Рудник, новац деспота Ђурђа Бранковића (1427–1456))
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с ликом св. Јана Непомука, много царског новца, један дотрајао наковањ из 1686, једна 
дробилица са три маља, једна тучана осовина и многи други делови машина.

После дуже паузе, велика потреба за муницијом за време првог устанка довела је 
почетком XIX века до обнављања рада на Руднику. Како се прича, аустријска влада је 
тада спречила долазак банатских рудара, тако да је Карађорђе наредио да се у догово-
ру с неким граничарима изврши отмица једног доброг рударског мајстора и да се он 
одведе на Рудник; кад је то урађено, за њим су ускоро дошли и други. Њихов рад се од 
ранијег разликовао по већој рационалности. Тада се, како кажу, поред бакра, олова и 
сребра, добијало и злато, које се данас јавља у врло малој количини у рудама сребра.
После угушења српског устанка (1813) Турци су разорили и затрпали све поткопе и 
одвозишта на ушћу окна. Срећно одбегли немачки топионичар настанио се доцније 
на имању које му је поклонио Карађорђе. Оно се и сада налази у рукама његових по-
србљених потомака, који се зову „Швабићи”.

Близу једног окна и остатака неке градње код Мајдана, коме је, кажу, Карађорђе 
лио топове (?), видео сам поприличне рушевине, чије су средиште чинили зидови сре-
ске управе коју је изградио кнез Александар Карађорђевић, али је она касније премеш-
тена у севернији Рудник. Кнез Михило је живо желео да обнови рад у овим рудницима 
да би добио бакар за топове, олово за муницију и сребро за ковани новац. Стога се 
он често саветовао са стручњацима и издао је наређење да радови отпочну. Они су 
отварањем једног старог окна испод Језера стварно и почели, али су после зле коби која 
је 1868. задесила кнеза обустављени. Како је на истом месту у најн овије време поново 
обновљен рад који много обећава, испричаћу касније. Претходно бих хтео да наведем 
још неколико историјских података из бележака које сам направио приликом моје прве 
посете Мајдану, чија је општина 1891. саградила недалеко од карађорђевићевске сре-
ске зграде цркву посвећену светој Тројици, која је стајала 30 000 динара.

У црквеној порти нам је говорљиви чича Антоније Галичевац показао темеље 
цементом грађене „казнаде” (ризнице) принца Еугена, затим рушевине неких капела, 
које су припадале оном средњовековном српском рударском граду, „већем од било 
кога у садашњој краљевини. Само за његове рударе се клало по сто волова дневно, 
а његов хатар се пружао од извора Гушевачког потока до Деспотовице, на којој се и 
сад виде остаци његових шест топионица”. Тај богати град се обично идентификује 
са данашњим Рудником. Међутим према средњовековним српским повељама изгледа 
да се име Рудник односило на све копове на Штурцу, укључујући и оне око Мајдана. 
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Средњовековни српски хроничари последњи пут помињу Рудник 15. маја 1454, по-
водом смрти деспотице Јерине, коју је отровао њен син. Близу пута, на једној ливади 
између Мајданске реке и Рудничке реке, раније је 2 m високи „Јелен-камен” обележа-
вао „Јеринин гроб”. Међутим, пљачкаши су разбили споменик. Нестао је исто тако 
и споменик њеног супруга, деспота Бранковића, који је ковао новац; тај споменик се 
налазио на оближњој Кривој реци. И поред упорног трагања, његов гроб до данас није 
пронађен, што је нашем водичу било јако жао, „јер је тамо скривено велико благо”.

Од мајданске механе стигли смо за двадесет минута на вододелницу, коју сачи-
њавају доломитски кречњаци. Затим смо заобишли једну према западу истурену те-
расу и ускоро потом стигли у среску варошицу Рудник, која лежи у Качеру, на висини 
од 600 m; са четири друга места она чини општину, која у 151 дому има око хиљаду 
душа и парохијски припада црквама у Мајдану и Јарменовцима. Све боље зграде, срез, 
школа, друга механа, повеће бело окречене приватне куће – све је то изграђено после 
1854, кад се Михаило Блазнавац спремао да преузме експлоатацију рудника, али је 
доцније одустао. Пошто су мој обилазак римских локалитета и старих рудника, као 
и пењање на Штурац изискивали припреме за које је било потребно извесно време, 
предложили смо среском капетану Кочи Радовановићу, који је показао спремност да 
нам пружи сваку помоћ, да одмах после подне пођемо до високо постављеног замка 
Островице.

Oвај излет није био баш безазлен. Лако је било поред Ракића гроба прилично до-
брим општинским путем, преко седла између 689 m високог Дрења и 70 m вишег Ве-
ликог брда – са кога према истоку отиче речица Златарица, подсећајући својим именом 
на налазиште злата – стићи до Метаљке у подножју купастог брда, обраслог богатом 
вегетацијом, буквом, храстом, јавором, глогом, леском, дивљим хмељем итд, али није 
било лако испети се до рушевине на његовом врху. Пењање је почело код неких старих 
надгробних споменика с избрисаним натписима на ивици једне њиве под кукурузом. 
Али стаза се убрзо изгубила у трњаку и све стрмијем хаосу камења, на чијим глатким 
странама нога није налазила ослонца. Заморени, моји пратиоци остадоше на једној 
засеченој стени, коју смо назвали „миндерлук”, и препустише мени самом славу да се 
успентрам на 800 m висок врх. Новак Богдановић, мој искусни водич из јужног Загра-
ђа, пружао ми је на најтежим местима своју јаку руку. Најзад стигосмо до једног изоло-
ваног пилона, од кога по избразданој литици води пут преко дубоке и уске пукотине 
у средиште рушевине.
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Ostrovica, Oberster Burgteil.
(Островица, горњи део тврђаве)
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Сумње нема, у римско доба овде је било утврђење. Наш водич Новак нас је уверио 
да су зидине Островице још пре тридесет година биле двапут више. Њена изврсна 
градња, малтер и језгро десетак метара високе, напукле округле куле, која је штитила 
главни прилаз, и готово све што је остало сачувано припада средњовековној грађевини, 
у којој је столовао властела српске средњовековне жупе Островице и која је имала 
задатак да околне руднике сребра штити од напада са севера. Народ верује да ју је 
изградила „деспотица Јерина”. Међутим, томе противречи податак из једне хронике 
да је бунтовни војвода Никола Белоцрквић 1397. побегао од освете деспота Стефана 
Лазаревића, дакле много раније, у Острвицу, а кад се ни тамо није осећао сигурним, 
потражио је уточиште у неком од оближњих манастира. Да ли је Острвица, као што 
Милићевић тврди, била стално седиште оног Михаила Константина чија је занимљива 
биографија испричана у „Гласнику” (св. 18 ), остаје отворено питање, јер Срећковић 
тражи његов завичај у месту истога имена у Старој Србији. Историјски је доказано да 
је султан Мурат II наоко неосвојиву тврђаву први пут заузео 1436, да би је 1454, поново 
је освојивши, разорио. Овај високи зуб, који господари широком околином, пружа 
изванредан поглед у даљину, нарочито према западу и југу. Код чесме с изврсном во-
дом у његовом подножју на северној страни чекали су ме моји пратиоци. Чашица „срп-
ског чаја” повратила је живот удовима утрнулим од умора и ускоро ми је остао само 
осећај пријатности због успеле екскурзије, која је моју бележницу обогатила сликом 
прилично очуваног горњег дела тврђаве. 

Четврт часа југоисточно од Рудника наишао сам следећег јутра на грађевину коју 
мештани зову „Црквина”; она је 9 m дуга, 4,5 m широка, са још 4 m високим, 1,1 m 
дебелим јужним зидом, чији су блокови од гнајса, туфа и сијенита повезаним малтером 
помешаним са ситним деловима опеке који својом чврстином не заостаје за бетоном. 
Античке контуре и на запад окренута апсида насупрот улазу ослоњеном на уске камене 
плоче навели су ме на претпоставку да то није никаква црква, већ римска грађевина, 
која у сенци једне дивље крушке пркоси зубу времена. Власници земљишта Никола и 
Мирко Ћировић провели су нас преко Врх-потока један километар источније, на њиву 
Новице Николића, на којој је овај ископао римски камен с натписом у шест редака, 
који је однео у Београд. У непосредној близини видео сам 30 m дуге, 20 m широке, 1 m 
дебеле темеље и подножје једног храма са полукружном апсидом, који је према статуи 
коју је Јанко Шафарик нашао 1865. покрај 5 минута источнијег „језера у равници” и 
према натпису у седам редака, био посвећен Геји, а обновио га је цар Септимије Север. 
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Према томе, римски рудари су у југоисточном подножју Великог Штурца, на малом 
језеру живописно окруженом стенама, молитвом тражили заштиту мајке богова и за-
штитнице рудара пре него што су силазили у рудом богате подземне ходнике, који су 
се протезали далеко на југоисток.

У хладу лепих букава код окна Спиридон чекали су нас по налогу капетана, сељаци 
с лествама. Оне су биле грубо склепане од два дебла и пречага прикуцаних на размаку 
од 80 cm, па при слабом светлу танких лојаних свећа нису баш много олакшавале сила-
зак у тамну дубину. На многим местима су стене са рудама олова и сребра светлуцале 
тако свеже као да су их рудари тек неки тренутак пре тога напустили; али ту су и жиле 
гвоздене руде, још моћније, а има доста и шалитре. Слични услови су и у суседном 
мањем хоризонталном окну. Више на северозапад наишли смо на „пећину с језером”. 
Кад смо се провукли кроз полузатрпан улаз, силазак у пећину са нужним спуштањем и 
причвршћивањем тешких лестава био је мучан и опасан. Спустили смо се готово 60 m 
у дубину. Најзад смо стигли до 17 m дубоког језера, чија се местимично сасвим чиста и 

Rudnik, Zugang zu dem Spiridonschacht 1888.
(Рудник, прилаз окну „Спиридон”, 1888)
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бистра површина, на ивицама превучена црвенкастожутом шљаком, далеко протезала 
у бакром и оловносребрном рудом испуњену тајанствену унутрашњост, која је била 
неприступачна без чамца. Кад смо изишли, пошли смо даље према северозападу ка 
још богатијем „Оловном брду” са рудом бакра, о чијем интензивном искоришћавању 
у доба Римљана и у средњем веку сведоче дубоки копови и брда јаловине који се виде 
свуда наоколо. Одваљено и расуто камење са белим кристалима изванредне лепоте, 
обасјано сунцем, заслепило ми је очи, па ми се чинило да сам пренесен у ризницу дра-
гуља неког света из бајке!

Из правца Рудника је допирало све ближе неко дозивање, на које су се наши пан-
дури одазивали пуцњима из пиштоља; убрзо затим појавио се наш механџија са сво-
јим момцима, натоварен корпама, чијим смо се садржајем у једној дубокој ували ва-
љано окрепили. Са краљевачког маневарског полигона, удаљеног 46 km, допирали 
су одјеци топовских хитаца, дајући тако и мало свечаности нашим здравицама, које 
смо испијали за напредак Србије и њеног рударства које поново оживљава после ви-
шевековног мртвила. После овог добродошлог освежења ишли смо 35 минута узбрдо 
до триангулационе пирамиде на Малом Штурцу високом 1 159 m. У широко разастр-
тој панорами моју пажњу су привлачили нарочито планински венци који су огранича-
вали област Груже, јер се средњевековно српско племство најрадије настањивало на 
њиховим висовима. Одмах испод наших ногу, изнад пошумљеног венца брежуљака на 
Мајданској реци, стоји у Красојевачкој долини једна четвртаста кула са 10 m дугим и 
1,20 m дебелим зидовима, у којој борави управник свих рударских погона на Руднику 
Павле Орловић. Свуда се могу видети остаци и других феудалних замкова, саграђе-
них већином, вероватно, на римским темељима; њих су градиле породице којима се, 
као и онима са Соколице или са Тресца, у доба дуге турске владавине загубио сваки 
траг, па и само име, мада је српски народ многе друге сачувао у предањима, истина, 
искривљујући разне појединости под утицајем народне маште. На гробу јунака „Дели-
Марка” на југоисточном Белом пољу, високом 1090 m, где је потпуковник Влајић код 
Љубичевца недавно нашао рушевине неког замка, испричали су нам наши руднички 
пандури више прича пуних романтике.

Само нешто мало нижи превој, преко кога се источним правцем кроз густу шуму 
за пола часа стиже на голи врх Великог Штурца, висок 1169 m, жутео се под густом 
дивизмом. Одатле на север, па онда окрећући ка северозападу, једна стаза са благим 
падом води кроз прекрасну листопадну шуму, прелазећи преко неколико поточића 
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на широку висораван, на којој је стајао онај утвђени Рудник који је већ за време Цезара 
штитио богате мајдане и насеља у околини. У доба сеобе народа разорен до темеља, 
па онда за владавине Византинаца, Срба и Турака више пута обнављан и рушен, пао 
је за време похода принца Еугена 1737. у аустријске руке. Кад је царска војска 1739. 
била принуђена да се повуче преко Саве, капетан Мехмед из Босне, који је већ рани-
је због својих пљачкашких похода против непослушне раје у Србији одликован титу-
лом „гази Мири Мирам” и „билбашом” (златном челенком), добио је задатак да због 
симпатија према Аустрији казни „Клименте”, од којих су се многи повукли у утврђени 
Рудник. Са ужичком посадом Мехмед је дошао пред тврђаву, чија је посада побегла 
оставивши топове, пушке итд. Међутим, Турци су ипак успели да на спавању ухвате 
оне „климентске зликовце” који су били настањени у цивилном насељу. Све мушкарце 
Мехмед је предао мачу, а жене и децу с великим пленом одвео у Ужице.

Податке о овом догађају узео сам из Омер-ефендијине хронике о овом походу, ко-
ја се при упоређивању с мемоарима генерала Шметауа у погледу чињеница показа-
ла као врло поуздана. Милићевић, међутим, сумња (Србиј, 312) да је у оно доба било 
„Клименташа” (албанских католика) у Србији и да су се Албанци у сремским селима 
Никинцима и Хртковцима, како сам ја у својој Србији ( стр. 60) рекао, иселили заједно 
са онима у Руднику. Али да је Милићевић своје сопствено дело пажљивије читао он би 
међу местима београдског округа која су ишчезла нашао (стр. 109) и село „Клименти”, 
па би онда тешко могао да оспорава чињеницу коју сам навео, према Омер-ефендији, 
„да су од Климената настањених у Србији турски покољ 1739. године избегли само 
они који живе у подножју Авале код Београда”. Сасвим одређено предавање о овој еми-
грацији постоји и у самом српском народу. Вук прича (Рјечник, 363): „Обор-џенерал 
Млатишума узео је од Турака Нови Пазар, и у њему сједио читаву зиму; и да су се с 
њим (кад се вратио натраг) доселиле Цимироте или Клименте у Сријем.” На дугом 
путу донде изгледа да се само неколико стотина ових емиграната населило у Руднику 
и код Београда, док су остали отишли даље преко Саве и тамо су, како сам приликом 
посете селима Хртковцима и Никинцима у јесен 1863. нашао, сачували своју албанску 
ношњу, језик и обичаје, што би било тешко да они воде порекло од Албанаца који 
су се, наводно, већ у XIV веку населили у Фењешу у Угарској. Становници ова два 
климентска места показују ону ваљаност и жилавост због којих Турци и Црногорци 
толико мрзе њихове сународнике у најсевернијем Арнаутлуку. Родитељи министра 
вера Стојана Новаковића, који је 1883. испољио тако чудновату енергију против митро-
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полита Михаила, потичу такође из Хртковаца; били су, дакле, Албанци, који су се као 
обичне дрводеље пра неколико деценија преселили у Шабац и тамо се језиком и ве-
ром тако посрбили да је њихов син, одгојен тим језиком и том вером, постао један од 
најистакнутијих јужнословенских филолога. 

У непосредној околини Рудника, над којом се високо уздиже островички замак и ко-
ја је данас ненасељена, посебно су ми привукли пажњу доста очуван замак, зидови џами-
је и затвора. На античко порекло упућује њен римски кастрални облик и чести налази 
новца из епохе Царства. На римским темељима настала средњовековна надградња, ко-
ју су Аустријанци 1738, пошто је била јако запуштена, појачали јаким грудобранима и 
4,5 m широким ровом са палисадама, јавља се на једном плану бечког Ратног архива 
из оног времена са античким линијама основе које се и данас виде. Замак лежи над сла-
бим главним краком Јасенице, на стени чијој су стрмини прилагођени његови зидови 
од опеке и камена. Његов виши југоистични део је готово сасвим пропао; од четири 
округле куле још само једна стоји и на зидовима уз њу види се неколико пушкарница. 
Преградни зид, који је одвајао виши део од нижег, такође је у пуном распадању, а готово 
сасвим затрпан јарак зарастао је у коров и жбуње. Површина замка са 42 m дужине и 34 
m ширине одговара просечној величини римских кастела на Сави и Дунаву.

Rudnik, Das Ruinenfeld.
(Рудник, рушевине)
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О источнијој рушевини пропадању препуштене џамије, коју народ зове Миса, сачу-
вало се следеће предање: она је служила као богомоља латинских (католичких) „Саса”, 
који су овде радили у служби српских царева. Да ли је ова квадратна грађевина, изнут-
ра 9,2 m дуга и 8,8 m широка, икада била црква, данас је тешко рећи; али да је сигурно 
тек доцније била претворена у џамију потврђују прозори, накнадно проширени сасвим 
друкчијом техником, и очигледно нов портал са преломљеним луком у северном зиду 
необично јаке грађевине. Као и ова, без крова, препуштена пропадању, стоји нешто 
западније још једна зграда, од које су сачувани само забатни зидови и који су Турци 
користили као затвор. Само по себи се разуме да народ има много шта да исприча о 
рафинираним мучењима којима је „раја” била подвргавана у овој „хапсани”. Али зато 
ни њени потомци нису оставили ни камен на камену од некадашње турске вароши. 
Од џамије до замка и даље могу се лево и десно од калдрмисане главне улице видети 
са земљом сравњени низови турских кућа, који су ишли високо уз брдо и протезали се 
у равницу. Тако је и од конака злогласног „Рудничког бика” остао само „бињекташ” са 
кога се пењао на коња.

Већа самовоља од оне која је почела са дахијском управом после повлачења царске 
војске 1739. тешко се могла замислити, па ипак се нашао један кабадахија, који је у 
зверствима превазишао чак и злогласног Кучук-алију. Био је то његов брат Сали-ага, 
заповедник Рудника; довољно је да се помене његово име па да жене и девојке и данас 
поцрвене. Овај Турчин, звани „Руднички бик”, наређивао је својим људима да му из 
српских села нахије доводе у конак најлепше девојке да би му поред жуборног извора 
игром и песмом изражавале своју тобожњу чежњу да га загрле. Најпристојнија строфа 
једне такве песме, коју нам је отпевао један пандур, гласи: 

 „Куп се, берсе, коло игра да дочека Сали-агу,
 Сали-агу, дику нашу!
 Сад долази Сали-ага, Сали-ага, дика наша.
 Проговара Сали-ага: ,Сад ми душа бајрам има,
 Кад ми млада коло води’.”
Овај Сали-ага је, према средњовековном обичају присвајао и „право прве брачне 

ноћи”, па ако му оно није добровољно давано, служио се силом, све док Марко Радо-
вановић из северног села Војковаца кад је дошао ред на његову вереницу, није с оруж-
јем у руци ступио пред агу и упитао га да ли он заиста њу жели. Заплашен самим 
Марковим пламеним погледом, Сали-ага је одговорио да то није истина, и од тада је 
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Rudnik, Erhaltener Kastellturm.
(Рудник, сачувана кула тврђаве)
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постао мало умеренији у својим прохтевима. Можда је осетио да је навршио меру и да 
Шумадинци, уздајући се у своје шуме и пушке, неће више трпети његова злодела.

После неуспелих преговора између српских кнезова и представника турске власти 
у Београду о ограничавању дахијске самовоље, почело је у Шумадији превирање које 
је Турцима наговештавало несрећу и које је убрзало Карађорђеву одлуку да ослободи 
Рудник од његових тирана. Његова намера више није била тајна за Турке, па је ужички 
муселим пожурио да појача Сали-агину посаду. Али Карађорђе се на то није обазирао, 
већ је у последњој недељи поста 1804. кренуо у напад. Пошто је потукао Чолак-Алију, 
који је долазио из Чачка, он је с Миланом Обреновићем који му је из Бруснице са 70 
момака похитао у помоћ, опколио тврђаву. Замрзнут терен око ње знатно је отежавао 
напад. То су искористили Турци, извукли се у тами ноћи и кренули ка Ужицу. Али и 
Срби су похитали за њима сустигли их код Јелен-камена и тамо многе побили, међу 
њима и дахије Алила Хаџића из Ужица и Пљакића из Карановца. Турске жене и децу 
који су остали у насељу око тврђаве победници су пустили да несметано оду. Истина, 
Турци су 1813. поново заузели Рудник, али су га већ после две године морали напустити 
и тада су опустела варош и тврђава препуштене пропадању.

Изгледа да је у последњој години турска управа у рудничкој нахији била, у поре-
ђењу са страховладом дахија, које су већином биле из Босне, нешто умеренија. Ако се 
понегде и појави мало јачи притисак, раја је лукавством изоштреним у самоодбрани 
умела да ублажи. Тако ми је поменути Антоније Гличевац из Мајдана причао да је 
њеога мати, док су му старија покојна браћа била још деца, када је у кућу дошао турски 
порески чиновник да убере харач (4 гроша на сваку мушку главу), сву децу сем једног 
на брзину обукла у женске хаљине, па ју је преварени чиновник још благонаклоно 
тешио да ће јој милостиви Господ дати још мушке деце. Исто тако, порта је уместо фа-
натика Токатлић-аге за рудничког муселима именовала знатно мекшег Асанин-бега. 
О Токатлићу се прича један занимљив догађај. Кад су Срби заузели Рудник, он није 
хтео да изврши обећање Асанин-бега да ће сви Турци напустити варош. Напротив, он 
се ушанчио у својој кући и запретио да ће се са својим момцима оружјем супротстави-
ти војводи Арсенију Ломи, који је тражио да му се преда. Да би избегао бесмислено 
проливање крви, Лома је дозволио Токатлићу да на коњу и под оружјем оде према 
Ужицу. Али упркос задатој речи, његова група је недалеко од вароши нападнута из 
заседе и сви Турци сем једног младог момка, побијени. „Хвала ти, Ломо!” довикну по-
штеђени момак. „У другој прилици могу да прођем као и мој ага овде. Зато, ево ти 
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одмах мој јатаган, да бар знам да га јунак носи!” Али док је Лома разгледао пружено му 
оружје, Турчин је испалио пиштољ, довикнувши: „Ово ти је за превару мог господара!” 
Погођен у чело, Лома је пао с коња док се Турчин, искористивши насталу забуну дао 
у бекство и срећно умакао. Под истим сеновитим дрвећем, поред исте чесме код које 
је Сали-ага на меком узглављу уживао у песми и игри српских лепотица доведених из 
околних села, с напетошћу смо слушали песму о трагичном крају последњих руднич-
ких Турака, коју нам је отпевао српски писар. Завршни чин ове узбудљиве драме, у којој 
се јасно огледа тадашњи однос између хришћана и муслимана, одиграо се на помену-
том Јелен-камену и препричава се на разне начине. Као и иначе у таквим случајевима 
предност дајем Вуковом приказу, јер је забележен у време док су догађаји још били у 
свежем сећању. Затим смо јахали узбрдо у правцу северозапада, ка шанчевима које је 
Карађорђе ископао 1804, а сад су већим делом претворени у пшенично поље; прошли 
смо поред „харем-чесме”, тајанствено окружене липама, и онда кренули низбрдо ка 
среској згради, где нам је пандур Недељковић, један од најбољих млађих гуслара Ср-
бије, остатак вечери прекраћивао песмама о смрти кнеза Михаила и о последњим бор-
бама на Делиграду, које су показале да је смисао за епско обликовање и данас у високом 
степену својствен српском народу.

 * * *
Пре више од тридесет година написао сам: „У области Рудника остаци топионица, 

напуштена окна и велика хрпишта шљаке који се виде на сваком кораку говоре о бољој 
прошлости овога краја. Да ли у њима смемо видети и знаке лепше будућности? Ја мислим 
да смемо! Чим се државна егзистенција Србије учврсти, увођење европске културе 
постаће живље; чим се изграде пројектоване саобраћајнице, нарочито железничка 
пруга Моравском долином према Солуну и она према обали Јадранског мора, постаће 
ове тамне шумовите планине са великим природним благом у својој утроби – досад 
само скровиште прогоњене нације – чврсти темељи материјалног и културног успона. 
Поред једине фабрике у Страгарима, која сада производи само средства за разарање, 
нићиће мирнодопска индустријска предузећа”.

— Прорицање није нимало захвалан посао. Један веома познат мађарски оријен-
талист с ужасом 1877. најавио „северном колосу на глиненим ногама” близак крај и 
већ је видео султанову коњицу како напаја коње на Неви! — Мада сам с неким пред-
сказивањима био и боље среће, пријатно сам се изненадио кад сам 1897. видео да су она 
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која се односе на Рудник већ на добром путу да буду остварена. Прво су 1886. стручња-
ци келнске фирме „Еренберг и син” испитали његова стара окна и јаме, па је исте 
године берлински барон Дитрих добио концесију за своје друштву, које је препоручио 
немачки посланик Брај. — Али од свега тога не би ништа. Сад су се два српска предузи-
мача спремала да изведу оно у шта нису смела да се упусте предузећа са Запада. Про-
фесор Радовановић из Рударске управе у Београду причао ми је о томе многе поједи-
ности које су ме јако заинтересовале. Хтео сам и сам све то да видим и 4. августа 1897. 
стигао сам у Рудник с професором Селесковићем и инжењером Јоковићем. 

Имао сам утисак да је са одобрењем за коришћење које је 1894. дато господи Ми-
хаиловићу и Вајферту завладао у области Штурца нов дух. Додуше, спољни изглед 
овог срца Шумадије није више одговарао овом имену. На духовски понедељак 1891. 
прохујао је источно од Мајдана, преко Љубичевца до Страгара страховит циклон, који 
је уништио око 180 000 стабала букве, јавора, храста итд., и проузроковао штету која 
је процењена на три милиона динара. Међутим, већи део опустошених површина је 
поново зазеленео захваљујући пошумљавању које је предузео Михаиловић, и то не само 
листопадним дрвећем већ и четинарима, којих раније овде није било. Било је очигледно 
да су се и економске прилике побољшале. Ту је господин Ђорђе Вајферт показао да 
његова крилатица „Моје дете је српска индустрија” није празна фраза, јер је уложио 
знатан капитал у рудничке топионице по плану рударског инжењера Михаиловића. 
Овај је у великом стилу приступио не само подизању топионица већ је око своје врло 
пријатне стамбене зграде, која лежи на висини од 750 m, подигао у овој некадашњој 
дивљини једну узорну стамбену колонију која може да послужи као леп пример.

Сељаци су у почетку били неповерљиви и као да су чекали да виде шта ће из свега 
тога да испадне, а затим су један за другим почели да прихватају савете и да премуњују 
практичне поступке које су тамо видели. Михаиловић оре 42 cm дубоко, купује лоше 
краве од суседа и гајењем добија изврстан подмладак, без накнаде ставља сиромашним 
сељацима на располагање своје мирцталске бикове за оплођивање њихових крава, сади 
племените сорте воћа, четинаре и енглеску траву, која може да се коси и по четири 
пута годишње, држи тридесет кошница на узоран начин, саградио је и скуп, насут 
тврди пут до зграде дирекције, а ову је са главним окном, топионицом и шумарским 
кућама повезао телефоном.

После кратког разговора пожелео сам да опет видим Језеро које сам још 1888. био 
посетио. Једва сам могао да верујем својим очима. Тамо где су некад праисторијски 
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људи, па затим Римљани „Саси” (Саксонци), Аустријанци и Срби одламали руду 
жарењем стене и топили је на примитиван начин, сада смо корачали кроз километре 
дуге, рационално уређене јаме и ходнике из којих се шинама извози светлуцава руда 
коју су вадили обучени копачи. За прагове испод шина искоришћени су потпуно 
здрави храстови попторни стубови из Карађорђевих окана, које је Михаиловић поново 
отворио; највећи, Бездан, у коме се најживље радило око 1810, остао је затрпан, јер би 
његова необична ширина изискивала сувише високе трошкове, али ипак је ходник 
који води до њега проширен и продужен. 

Огромна пећина, о којој смо раније говорили и из чијег је тајанственог језера 
Михаиловић одвео воду новим прокопима, била је сада средиште интензивног вађења 
бакарне руде. И у великом источнијем проширењу пећине, чији се свод био сручио, 
такође се ради; у северним Живковцима, удаљеним од Рудника 30 km, који су одобре-
њем за коришћење такође обухваћени, где су Аустријанци око 1730. интензивно иско-
ришћавали чисту оловну руду с богатим садржајем сребра, отворено је ново окно, а 
у источном ревиру, испод врха Малог Штурца, започета су истраживања нових на-
лазишта оловне руде. У просеку, боље сирове руде – сасвим чисти комади овде не 
долазе у обзир – садрже 5 – 15% бакра, 7 – 14% олова и 120 – 150 грама сребра. Сребром 
сиромашније руде, којих овде има у великим количинама, састоје се од магнетита, 
сфалерита, калцита, кварца, халкопирита, галенита. Они се јављају већином као ве-
лика штокверкна тела, па пошто је њихово копање лако и јевтино, и најсиромашнија 
обећавају рентабилно искоришћавање. „Кад би се ова наша богата лежишта цинка 
налазила у Шлезији”, почео је да распреда своју мисао Михаиловић док је на нашем 
подземном путовању узгред својим рударским чекићем одваљивао за мене комад свет-
луцаве руде која је садржала сребро, „ја бих сигурно за неколико година постао ви-
шеструки милионер! Из ових рудника су Римљани и Саси извукли најмање 100 000 
тона руде, а колике би се количине још могле извући кад би могли сами рационално 
да искоришћавамо само Спиридонову пећину и старе суседне копове!”

Ако ме је већ оно што сам видео у тамној дубини задивило, још више ме је им-
пресионирала нова зграда за неколико топионичких пећи са кондензационим туне-
лом који се завршавао у димњаку на 50 m вишој падини. Управо је монтирана једна 
пећ са „воденом облогом”, снабдевена потребним машинама и дуваљкама, увезена 
непосредно из Чикага у којој треба да се прерађују руде које не морају претходно да се 
испирају, као и боље шљаке, никлоносне гвоздене руде, као и среброносне руде бакра 
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и никла. Само ретка стручност од свих поштованог Михаиловића, који је у себи спа-
јао задивљујућу енергију са скромношћу била је у стању да савлада све тешкоће скоп-
чане с набавком и постављањем овог америчког чудовишта. Истина, овај „self-made 
man”, обдарен издржљивошћу и снагом америчких пионира, одушевљен својим новим 
потхватом, свуда је и сам подметао леђа. „На јесен ћемо да кренемо са радом”, рекао 
је. Да сам то чуо од неког другог, ја бих посумњао, јер сепарација и други уређаји још 
нису били завршени. 

Помислио сам: штета што Хердер и Ами Буе, који су још пре шест деценија пре-
поручивали кнезу Милошу да обнови радове на Руднику, нису доживели овај први 
покушај остварења нада које су улагали у њега. Стара „геолошка липа” пред „Великом 
пећином”, у коју су они урезали своја имена, пала је 1897. под ударцима секира нера-
зумних радника којима се нашла на путу; али њихов рад и напори нису били узалудни 
и, срећом, на ту лепу награду могу одушевљени пионири научног истраживања, макар 
с извесним закашњењем, ипак већином са сигурношћу рачунати.

Добар део заслуга што је помало несигуран руднички подухват толико напредо-
вао мирне душе приписујем Михаиловићевој сестри, госпођици Злати. Како би он без 
ове одане и пожртвоване душе могао издржати и једну једину сирову зиму на овом 
вису, где оштри ветрови немилосрдно бију, а како ли тек више година које је требало 
овде провести да би се припремили радови? Мора бити да су тако изгледале чешка 
Либуша и кнез-Милошева Љубица. Без сентименталности, само из верне сестринске 
љубави, помагала је ова јуначна, здравим разумом обдарена жена на сваком кораку 
своме брату, коме је била слична и неисцрпном физичком снагом и енергијом. Да ли 
је она упућена у страну литературу као многе њене београдске сестре, то не бих знао 
рећи, али да је из овог тла, на коме су се још пре неколико година могле видети само 
стене и трава, умела као неким чаробним штапићем да донесе на сто божје дарове 
изврсног укуса, у то сам се с дивљењем лично уверио у дому који је учинила удобним и 
гостопримљивим. Са најсрдачнијим „Срећно!” растао сам се од ових ретких људи.

Лака, висока и отворена кола која нам је до Рудника љубазно ставио на располага-
ње крагујевачки комадант дивизије, заменили смо колима нашег овдашњег љубазног 
домаћина која су била подеснија за пут по брдовитијем терену до Аранђеловца. До-
маћин је с инжењером пошао истим правцем, али на коњу, да би заједно утврдили 
најповољнију трасу пута од Рудника ка Аранђеловцу, који ускоро треба пројектованом 
споредном пругом од Младеновца да се повеже с рудником изврсног каменог угља у 
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Мисачи и са пругом Београд — Ниш. О овим важним питањима комуникација Ми-
хајловић ми је у јулу 1898. писао: „Железничка пруга Младеновац — Аранђеловац се 
трасира; за кратки пут Аранђеловац — Рудник, који се налази у изградњи, као најпри-
кладнију изабрали смо античку трасу коју сте ви обележили у својим Römische Stu-
dien.”

Заиста, овде би кабинет Владана Ђорђевића, који обећава „брзо решење хитних 
економских питања”, могао да нађе најлепшу прилику да убрзаном изградњом 18 km 
дуге милановачке пруге, толико важне за аранђеловачко-рудничку област, потврди 
озбиљност свога програма. Обећано искоришћавање огромне водене снаге изван 
домена предузећа за производњу електричне струје, несумњива добра воља, енергија 
и истрајност предузимача који располажу довољним капиталом представљају чврсто 
јамство да ће од давнина познато рудничко рударство опет процветати. Срећно!

 * * *

Откако сам 1898. написао ове редове, у Србији се много што шта догодило – поред 
осталог и повлачење из рудничких топионица капиталисте и родољуба Вајферта, који 
учествује у свим већим предузећима у земљи. То ми је дало повода да се због неких ме-
ста у писму господина Михаиловића, које овде дајем у сажетом изводу, забринем и, на 
жалост, како управно сазнајем са добро обавештене стране, с правом. Штета, штета!

* * *
 
      Рудник, 5. јула 1898.
Поштовани господине Каниц,
Откако сте отишли, овде се много штошта догодило што ме је спречило да на за-

почетом послу радим онако како сам желео. Поред осталог, двапут сам био тешко бо-
лестан. Због тога сам изгубио своју ранију покретљивост и издржљивост и сада не радим 
више зато што ми то пружа радост и задовољство, већ помало и зато што морам.

Ви врло добро знате, поштовани господине Каниц да добра воља и истрајност нису 
једини услови за успех у послу, већ да су за све, за довршење сваког људског дела, по-
требни још, можда и пре свега, здравље и новац. И поред тога што сам због две тешке 
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болести изгубио много на снази и бодрости несаломљива воља је још ту. Ја хоћу да 
радим и стварам и радићу и ствараћу до последњег часа, и чврсто верујем у успех: 
ако на своје здравље и на свој капитал будем могао рачунати до завршетка тешког и 
значајног посла који сам овде започео. А ако не буде тако, тешка ће ми бити свест што 
нисам био у стању да поверење у добре и искрене речи једног оданог пријатеља пот-
врдим њиховим претварањем у дело.

              М. Михајловић

* * *

Ваљевски пут, којим смо кренули 17. септембра био је закрчен сељацима који су 
пошли у град; растом и стасом они су знатно одскакали од људи у северном Руднику, 
чији ме је изглед мало изненадио. Између Синошевића и Клатичева има изврсног цр-
веног пешчара од кога је саграђена и милановачка црква. На Клатичевској реци, где 
се пут за Таково одваја према западу, наишли смо на сеоског кмета, који је с неколици-
ном сељака натруле греде једног моста замењивао новим; оне су, међутим, биле тако 
лоше исклесане да је мој пратилац најстрожим тоном наредио да се замене другим. 
Окружни инжењер је у сталном рату с општинама због лошег одржавања путева и 
мостова; уствари сви би желели да тај задатак преузме држава, али, с обзиром на њене 
мршаве финансије, тешко да ће од тога ишта бити. Па ипак, путеви у милановачком 
срезу спадају међу најбоље у земљи. Свих триста километара, с изузетком неких малих 
деоница, били су у септембру 1888. беспрекорно насути шљунком. Од 1881. до 1888. 
инжењер Манок је поправио или изнова градио следеће деонице: граница ваљевског 
округа – Срезојевци – Чачак 38 km, Рудник – Калањевци – граница београдског округа 
37 km, Мрчајевци – Милочај – Сирча 30 km, Љубић – Видова – Каблар 26 km, Гукоши – 
Славковица – Рајац – Бршићи 23 km и Гукоши – Моравци – граница београдског округа 
8 km. За то време су, поред многих мањих дрвених мостова, саграђена и три камена 
преко Дубоког потока и један велики од тесаника са три отвора преко Деспотовице, 
учинак вредан поштовања нарочито кад се има у виду да је инжењер Манок све тра-
се радио без правих техничких сарадника, већином с нешколованим сељацима, на 
брдовитом терену.
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На јужној страни смо угледали долину сличну прекрасном Сулцу код Беча. Следи-
ла је висораван без шуме с малим сеоским кућама које су извиривале иза воћака, а онда 
чувено гробље са старим надгробним каменовима, високим дрвеним крстовима, још 
старијим храстовима и под њиховим широким крошњама као скривена црквица. Било 
је то Таково, где је на Цвети 1815. Милош Обреновић после завршене службе божије, 
пред лепо резбареним црквеним вратима окружен најхрабријим кнезовима Шумадије, 
окупљеном народу објавио да се турском зулуму може учинити крај једино отвореном 
борбом! Кад је рекао: „Ево мене, ево народног барјака, ето вам рата с Турцима!” збило 
се око њега с одушевљењем и старо и младо и заклело да ће верно истрајати у овом 
смелом подухвату.

Дубоко узбуђен ступио сам кроз једва 1,5 m висока врата у цркву посвећену Св. Са-
ви, засведену као бачва, у коју је слабо светло продирало једино кроз неколико уских 

Takovo, Kirche und Glockenturm.
(Таково, црква и звоник)
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Takovo, Kirchentür 1888.
(Таково, црквена врата, 1888)
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пушкарница. Висока је само 4 m, дуга 10,5 m и широка 4,1 m, али је, и поред тога што 
су је сто година раније градили неуки брђани од врбова дрвета, право ремек-дело 
ваљаног рада. Иконостас с високим крстом на врху представља исто тако лепо рез-
барско остварење као и улазна врата, чију сам стилистички уобличену спољну стра-
ну нацртао и дао овде као илустрацију великог уметничког талента ових самоуких 
сељака. Ефекат лиснатих ружа појачан је плаво и црвено обојеним урезима и основом, 
а неки делови иконостаса су у том погледу још лепши. Пред њим висе три кандила и 
неколико чешких стаклених полијелеја, спуштајући се тако ниско да би се лако могли 
скинути и украсти, али без обзира на то црква се никад не затвара. Године 1887. она је 
била позорница велике свечаности, после које су на зидовима остали пожутели венци 
општине Таково, чачанске стрељачке дружине, милановачке девојачке школе и других, 
као и неколико застава.

Одавде су се гости из целе земље, представници разних организација, официри, 
свештеници и маса народа, уз пратњу звона са двоспратног дрвеног звоника који над-
висује цркву, упутили ка „таковском грму”, који се налази километар западније. Тако се 
назива моћан храст који стоји на једној ограђеној ливади између Дичине и Лесковице; 
под његовом крошњом је Милош с уским кругом поверљивих људи одржао саветовање 
које је претходило објављивању отворене побуне на Цвети. Требало је уз свечане говоре 
и песму открити споменик који је подигнут у знак сећања на те херојске дане. Још су 
стајали говорнички пулт и трибине и није ми било тешко да замисли и шаролики при-
зор који се одигравао под тим моћним храстом, који и данас још пркоси свим олујама.

Идеју за ову лепу свечаност дао је милановачки начелник Милован Брановац; ин-
жењер Јозеф Манок направио је скицу, а вајар Михаило М. Чебинац је преузео да за 6.000 
динара изради пет метара висок споменик од црвеног полираног мермера. Обликован 
је као четворострани обелиск, постављен на шестоугаоно подножје и ограђен са шест 
стубова повезаних ланцима; на једној његовој страни је натпис: „Цвети 1815”, на дру-
гој кнежевски грб и испод њега венац од ловорова и храстова лишћа, на трећој текст: 
„Под славном владавином његовог величанства краља Милана I овај споменик је 
подигао народ Рудничког округа 1887” и на четвртој богато позлаћена слика храста и 
патриотска изрека Љубе Ненадовића: „С временом ће се овај храст осушити и овај ка-
мен истрошити, али увек ће Србија постојати и сећати се Милошева имена.” – и поред 
тога што је изгубио многе своје гране, храст и данас оставља снажан утисак, а најбоље га 
штите осе које су се населиле у његовом деблу. Због њих смо само уз највећу опрезност 
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Takovo, Miloš-Eiche und enkmal 1888.
(Таково, Милошев храст и споменик, 1888)
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могли да измеримо његов обим, који износи 9 метара. Мало североисточније, међу 
млађим храстовима стоји и онај који је засадио кнез Михаило као кнежевић, па онда и 
таковска нова школа, у којој се ревносно гаји успомена на велики чин из 1815. године. 
Захвална општина понудила је 21. септембра 1901. краљевском пару, који је овде био 
на пропутовању, једну вилу саграђену у швајцарском стилу, која би краљевској кући 
стајала на располагању приликом посета овом крају и црквици, који су Милошевим 
делом постали значајни како за породицу Обреновића тако и за историју Србије.

Кроз један живописан усек, пред којим две огромне брезе поред Дичине чине неку 
врсту врата, спуштали смо се левом обалом речице ка месту где она преко јако нагри-
зених стена кључа с великом буком. На лековитом Савинцу, који је према народном 
веровању из земље призвао св. Сава – он се ту и купао, па се у камену још виде отисци 
његових ногу – угнездила се у густом зеленилу једна примитивна воденица. Наспрам  
ње, на исто тако романтичној десној обали, кнез Милош је 1819. саградио лепу црк-
ву цркву Савињу, са високом куполом и седмостраном хорском апсидом од камених 
квадера, која је, према натпису на плочи од црвеног мермера постављеној изнад јужне 
певнице, посвећена „успомени на кнегињу Љубицу”. Године 1860. он је ту грађевину 
обновио, и да није оног накнадно дограђеног незграпног дрвеног предворја, она би 
деловала веома хармонично. То предворје је подигао Милошев брат, господар Јован 
Обреновић да би наткрилио гробнице његових кћери, Јелисавете и Савке; његов син 
Обрен (умро 1828) почива десно од олтара. Иконостас је богато изрезбарен и позла-
ћен. Цркву украшава и звоник, постављен поред великог јасена. Испред цркве, према 
североистоку, кнегиња Љубица је поставила својој „рођеној браћи Луки, Петру и Тодо-
ру из породице Вукомановића” плочу од црвеног мермера с натписом и усправним 
крстом од белог мермера. Лука је живео 48 година (умро је 1833), Петар 32 године (умро 
1833), а Тодор се „у својој младости преселио у вечност”. Поред овог споменика стоји још 
један, који је Петровом сину, капетану Михаилу Вукомановићу, „команданту рудничке 
војске (1829–1872. у Милановцу), подигла његова мати Василија Вукомановић”, која је у 
својој деведесет трећој години умрла 1894. у Београду.

Од гробнице Вукомановића програм ме је водио у постојбину овог старог рода, 
чијем је претку Вукоману, кажу, цар Фридрих Барбароса подарио племићку титулу као 
награду што му је спасао живот. Међутим, иако је прва кнегиња Србије његов потомак 
и земљи је дала ваљане родољубе, она до данас, зачудо, није нашла биографа. После 
једночасовне вожње прешли смо Дичину иза Лочеваца, на месту где се отвара диван 
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Gornja Dobrinja, Miloš’ Geburtsort. – Die Savinjakirche und Savinacquelle
(Горња Добриња, Милошево родно место. – Црква Савиња и чесма Савинац)
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поглед на уску шумовиту долину око извора ове речице. Кречњак, кречни шкриљац, 
граувака, сијеник и стење које у себи има олова чине терасу са благим успоном, на 
коју води шест дугих серпентина. По местимично врло стрмој траси и лошем доњем 
построју пута примећује се журба с којом је 1885, по наређењу краља Милана, морала 
да буде изграђена ова нова саобраћајница ка Чачку и Ваљеву. Иза Брезне нас је један 
споредан пут, који се одваја према југоистоку, одвео на 637 m висок плато Овчицу, која 
је још пре 30 година, као и цела Црна Гора била покривена густом шумом, чија се не-
кадашња лепота може наслутити по понеком џиновском дрвету које је још преостало 
од ње. Гушћа насељеност, повећане потребе становништва, порези и подизање воћња-
ка повукли су са собом интензивно крчење шума. Ка нашем циљу Срезојевцима возили 
смо се читав час кроз лепе шљивике, кукурузне њиве и ливаде; куће овог села расуте 
су под 703 метра високим Галићем, свака ограђена густо исплетеним плотом, а њих 14 
припадају Вукомановићима.

Задруга старешине Милоша, која нас је љубазно примила на коначиште, имала 
је двадесет једног члана. Поздрави које сам им донео од госпође Мине Вукомановић 
из Беча били су нам најбоља препорука. Млађе жене су се трудиле да припреме што 
бољу вечеру. Чланови задруге, који су радили у сушари шљива и на пољу, вратили су 
се кући с једним делом стоке, па је цело газдинство добило изглед прилично бучног 
радног логора, чије је средиште чинила повећа кућа старешине са неколико мањих 
дрвених кућица ожењених синова. Устројство домаћинства било је слично оном које 
смо видели у Десићу. Сви мушкарци су били висока раста, што је лепа народна ношња 
још више истицала. У Црној Гори се лети носи бела, на грудима везена ланена кошу-
ља, широке гаће од истог материјала, око паса уска тканица, на ногама опанци, и на 
глави, чешће него другде у Србији, црвен фес. Ако је мало хладније, уза све то долазе 
још затворен ватиран грудњак и гуњ од смеђег сукна. Жене преко јелека носе зубун, 
бео сукнени огртач без рукава, са богатим нашивеним украсима, плаву сукњу која 
својом дужином оставља могућност да се виде шарене вунене чарапе и на глави белу 
мараму. Намештај је врло једноставан. Низак округао сто, синија, мали троношци без 
наслона могу се видети у свакој кући. Међутим, у сваком вајату стоји велика залиха 
јастука, ћилимова, покривача и прилично богата одећа, која, брижљиво прекривена, 
виси на зиду. До ормана овде се још није стигло, али до претролејке јесте; поред при-
митивних лојаних свећа, у свакој кући ће се наћи бар по једна петролејска лампа, обич-
не аустријске израде.
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Srezojevci, Hauskommunion Miloš Vukomanović 1888.
(Срезојевци, кућна задруга Милоша Вукомановића, 1888)

Пошто је вече било свеже, радо смо се одазвали позиву домаћина Милоша да се 
примакнемо великом огњишту, око кога су се убрзо окупили сви старији чланови 
задруге. Зачудио сам се колико су сви познавали прошлост своје породице. Већ на 
почетку века један Вукомановић је као обор кнез у кнежини уживао код Турака знатан 
углед. То што је он свога сина смишљено дао у службу код „Рудничког бика”, Сали-аге, 
устаницима је било и те како добродошло, јер је преко њега дознавао све тајне послове 
овог зулумћара и крвника. Знали су много да причају и о старешини Срећи и његовом 
брату Радосаву Вукомановићу. Обојица су били виђени људи, чији се посед простирао 
до Чемернице, удаљене 3 km. Тамо, код једне воденице која и данас постоји, пролазећи 
кроз Срезојевце Милош је први пут видео Љубицу, кћер Радосављеву, рођену 1780, 
како са својом мајком Маром пере рубље на потоку. Лепу и стаситу девојку видети и 
заволети, за то је био довољан један тренутак; али да је одамах запроси, то „бескућнику” 
Милошу није дозвољавао старији брат Милан. Тек 1805. примио је он млади пар у своју 
кућу у Брусници а младенци су му се одуживали свесрдном помоћу у свим кућним и 
пољским пословима.

Разборита, речита, вредна, штедљива и побожна, Љубица је у тешким данима 
показала мушку срчаност. Она ју је испољила у манастиру Никоље и на брду Љубићу, 
кад је обесхрабреним борцима улила нов борбени дух. Понекад је њена снажна при-
рода умела енергично да се супротстави Милошевој сувише отвореној наклоности 
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према лепим женама. Пошто су њени приговори остајали без дејства, она је једног 
дана, знајући да је Милош код њене омрзнуте супарнице Петрије, која је успевала да 
га дуже времена веже уза се, дохватила са зида Милошев пиштољ, појахала коња и, не 
тако толерантна као њена савременица Жозефина Боарне, похитала на место њиховог 
састанка, па нишанећи кроз прозор, сигурним хицем убила своју супарницу. „Пиштољ 
Милошев, рука Љубичина – омашке не може бити!” довикнула је и одјурила назад у 
конак у Крагујевцу. Убијена Петрија је, по Милошевом наређењу сахрањена у његовом 
најскупоценијем, златом везеном ћилиму. Бојећи се његова гнева, Љубица се с децом 
склонила у Београд; протекла је цела година док се кнез није поново помирио с њом.

О Љубичиној племенитости сведочи и искрена жалост за убијеним Карађорђем. 
Како ми је Вук причао, она је, угледавши главу коју су Милошу донели, заплакала, па-
ла на колена, главу опрала, пољубила је и искрено се молила Богу за спас покојникове 
душе. Своју децу кнегиња је нежно волела, надгледала њихово васпитање и – учећи и 
сама – њихово образовање. Године 1839. пратила је у Цариград свог сина Михаила, који 
је дошао на кнежевски престо, и 1842. пошла је за њим у изгнанство у Земун. Годину 
дана касније, пресвисла је у Новом Саду од бола због тешких удараца судбине који су 
задесили њену кућу. Тело ове жене, које су сви Срби поштовали и ожалили, почива у 
сремском манастиру Крушедолу, где се чува и посетиоцима показује један део њене 
свечане одеће. У септембру 1863. стајао сам на гробу ове знамените сељанке – кнегиње 
из Црне горе, коју је живот стављао на тешка искушења; истог месеца 1888. био сам у 
крају пуном шумског зеленила где се она играла као дете и стасала за удају.

Следећег јутра посетио сам њену родну кућу, која се налази километар јужније и 
на чијем челу данас стоји Продан Вукомановић. Пред кућом старешине сачекали су ме 
свих осам чланова задруге у свечаној одећи. Мајка Стојка, мала, живахна старица, води-
ла је главну реч; она је умела да одговори на свако питање и с поносом је донела копо-
ран, зелени сукнен капутић, богато нашивен сребрним гајтаном, са широким отворе-
ним рукавима, који је носио њен свекар и брат кнегиње Љубице Лука Вукомановић. 
С не мање поноса саопштила је да је у сродству с ученим Алексом Вукомановићем, 
који је као син другог кнегињиног брата Петра, одгајан у васпитан заједно с принцом 
Михаилом, а доцније школован у Одеси и Кијеву. Кад се вратио, радио је као професор 
и начелник одељења у министарству на унапређењу наставе у земљи. Он би, каже, и као 
филолог много постигао да је могао да настави и доврши започете радове. На жалост, 
умро је са једва 33 године, у новембру 1859. Његова књижевна заоставштина коју чува 
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његова удовица, Вукова кћи Мина, могла би да му буде достојан споменик ако се једном 
објави. Његов исто тако изузетно обдарен син Јанко Вукомановић, образован у бечкој 
државној гимназији, похитао је 1876. као седамнаестогодишњак у борбу против Турака. 
За своје заслуге награђен је медаљом за храброст, коју му је на груди прикачио лично 
Черњајев, и пријемом у царску официрску школу у Петрограду. Тамо је, не напунивши 
ни двадесету годину, прерано и за његову неутешну мајку и за земљу, умро овај једини 
Вуков унук, који је много обећавао, дубоко ожаљен од свих који су познавали њего-
ву обдареност и племенито срце. Неколико стотина корака од Проданове куће видео 
сам некадашњи Алексин посед, који је сада ушао у састав Продановог имања, и стару 
крушку под којом је на свом свадбеном путовању 1858. сањарио о трајној срећи.

Кад сам се већ спремао да се опростим од причљиве баба-Стојке, дође да ме по-
здрави старешина и треће задруге Вукомановића. Био је то Милан Вукомановић, човек 
шездесетих година, необично отмена држања, који је оличавао и данас код Јужних 
Словена високо цењену чврсту повезаност и најудаљенијих чланова једног рода, али 
истовремено и осећање једнакости, и сада својствено старијој српској генерацији, које 
даје сваком члану рода право да захтева и од самог владара да то осећање поштује. „Пре 
неколико година”, причао ми је Милан, „кад је незадовољство владом напредњака и у 
Црној гори почело да хвата све више маха, сматрао сам да ми је дужност да о народном 
нерасположењу обавестим свога краљевског рођака.” Изгледа да му није било познато 
старо правило да се на престолу ретко кад жели чути истина, па се упутио у Београд 
и, после мало упорности и муке, нашао се пред краљом. Овај га је, додуше, лепо при-
мио, али кад је рођак са села почео да говори о разлогу свога доласка, аудијенција је 
прекинута, а он упућен да са својим запажањима упозна министра унутрашњих дела. 
На то је Милан Вукомановић одговорио: „Ја сам дошао да посаветујем свога рођака 
– с његовим чиновницима немам шта да говорим!” Окренуо је леђа и отишао. Био 
је то одговор достојан једног гордог потомка Вукомановића, о чијем сам пореклу у 
прошлости у Готском алманаху за 1869, нашао следеће податке:

„Wukоmanovits Fursten Löwenstein, најстарија словенска племићка породица која 
своје порекло води од витеза Богољуба Вукомана, који се јавља у Србији 983. године. 
— Василију Вукомановићу је Фридрих Барбароса на свом пропутовању кроз Србију 
1189. поделио титулу кнеза од Левенштајна, према Лављем камену, где је он Фридриха 
спасао из руку тридесет помахниталих Угара. — После битке на Косову пољу највећи 
део ове моћне лозе прешао је у Русију и од Петра Великог 1706. године добио нов грб 
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са амблемима који су указивали на јуначка дела Вукомановића на Косову. — Садашњи 
представник куће је богат али неожењен кнез Димитриј Петрович Вукоманович — Ле-
вен-стејн, који живи у свом замку Сокољники у јужној Русији. — Већина овог некада 
моћног племена је изумрла; једино се у данашњој Кнежевини Србији налазе још неке 
споредне линије.”

Враћајући се према кући нашег домаћина прошли смо кроз шумицу глога с цр-
веним плодом, чије се тврдо дрво употребљава за израду држаља за лопате, секире 
итд. Недалеко, на зеленом зараванку, стоји ограђен врло стар храст, око кога се на 
„бели четвртак” у духовској недељи окупља цела општина да би учествовала у лити-
ји, кад се поља благосиљају освећеном водом. Ова „заветина”, коју свако српско село 
слави на исти начин али у различите дане, да би и суседна села могла у њој да уче-
ствују, завршава се гозбом, игром и песмом. Пошто Срезојевци немају своју цркву, 
овај свечани чин за њих обавља свештеник из Брезне, за чију је парохију везано село, 
а и деца њихова тамо посећују школу. Истог дана кад и ми, путем су се на колима 
или на коњима спуштале многе жене, јер је окружни лекар код друмског хана вршио 
„калемљење” деце. После трочасовне вожње опет нас је јужно од Милановца поздравио 
карактеристични Вујан, а у првим поподневним часовима наша кола су затандркала 
по калдрми на милановачком главном тргу, у чијем центру стоји јавна вага, без које 
није ниједан окружни или срески град.

Кад је кнез Михаило после значајне крагујевачке Преображенске скупштине, којој 
сам 1861. и лично присуствовао, посетио Горњи Милановац, „Велика пијаца” је пружала 
врло шаролик призор. Безброј сељака из целог округа опсело је импозантну зграду 
начелства, јер сви су хтели да виде поштованог владара и госте који су га пратили. 
Кад је увече пао мрак, на висовима околних брда запаљене су велике ватре, а пијаца 
је претворена у огроман простор за игру, осветљен високим пламеном из буради са 
запаљеним тером и окружен свечано осветљеним кућама. Раздрагана младеж се хва-
тала у коло, а војна капела, која је припадала ескадрону из кнежеве пратње, свирала 
је веселе мелодије. Све је клицало од радости. Поред једне групе играча из јужне 
Прислонице, осветљена бакљама, стајала је застава коју је први буљубаша Милана 
Обреновића Лазар Мутап носио 1804. у борбама код Сјенице и Пријепоља, Лознице 
и Делиграда. Године 1813. Мутап је био један од оних неколико војвода који су, као 
и Милош, остали у земљи, а 1815. видимо га поред Милоша на чувеном ускршњем 
сабору у Такову; у мају исте године пао је међу првима у пресудној бици на Љубићу, 
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или је, можда, како ми је причао његов унук Миленко, издахнуо под дејством отрова, 
који му је, потплаћен од Турака, подметнуо његов крштени кум Затежић из Љубића (?). 
Сахрањен је у оближњем манастиру Вујну.

Кнез Михаило је саслушао целу ову причу од младића који је држао заставу. „И 
ја сам Мутап”, рекао је младић, „и Мутапи ће и убудуће умирати као јунаци!” — Те 
његове речи присутни су поздравили једним одушевљеним „живео!” Ко зна, можда је 
овај поносити момак у последњем рату на Морави жртвовао свој живот за ослобођење 
Србије, као и његов славни предак. — Кад је кнез Михаило одлазио, народ, начичкан 
с обе стране пута, одушевљено га је поздравио и засуо струковима мирисног босиока. 
Према овој биљци српски се народ односи с посебним поштовањем; употребљавају је и 
попови приликом шкропљења светом водицом, па се она стога свуда гаји.

С новијом историјом Србије је тесно повезана и Брусница, коју од Милановца од-
ваја само Бранково брдо (880 km). То је постојбина Обрена, првог мужа Милошеве 
матере Вишње, чије је име Милош прихватио и пренео га на целу будућу династију. 
Тамо је живео Милошев брат по мајци Милан, који му је несебично утирао пут ка слави 
части; одајући му признање за значајну помоћ при заузимању Рудника, Милош га је 
именовао за војводу ужичког и пожешког. Мало потежа тела и меке нарави, Милан је 
препустио војевање ватренијем Милошу. Године 1810, по Милошевој жељи, пошао је у 
некој специјалној мисији у руски главни стан у Букурешту, што се завршило кобно по 
њега. Према тврђењу веродостојних сведока, тамо га је отровао Младен Милосављевић 
који је попреко гледао на уздизање Обреновића и који је хтео и Милоша да одстрани. 
Милош је тело свог вољеног полубрата пренео на своје влашко имање Хрвешт. Кад су 
Турци 1813. поново окупирали Србију, муселим је своје управно седиште из опустелог 
Рудника преместио у Брусницу; кад су је они 1815. напустили, тамо су седели Милошев 
брат Јован и све касније старешине рудничког округа, док 1856. начелство из већ на-
ведених разлога није пребачено у Деспотовицу, односно касније Милановац, после че-
га је Брусница пала на ранг села.

Од милановачко-чачанског пута одваја се према западу пешачка стаза која узбр-
дицом води ка деградираној Брусници. Оставили смо кола и, кроз шуму коју су ожив-
љавала лепа стада стоке, стигли на висораван чија је природна бујност оштро одударала 
од суре, напуштене зграде начелства у ниже усеченом потоку Манковцу. Како нам је 
седамдесетпетогодишњи чича Аксентије Нешковић причао, морао је и он, као и сви 
становници Бруснице, да ломи и довози камен за подизање те, сада напуштене зграде 
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и оближње цркве са торњем.„Лако је тако градити, али ипак за господар-Јована тај нам 
кулук није тешко падао. Био је то добар човек, свима нам је било жао кад је отишао, а 
још више кад смо чули да је у туђој земљи умро.”

На једном брежуљку према североистоку угледали смо Обренову кућу, у којој је 
са својом браћом по мајци Миланом и Јаковом живео Милош, у њој се оженио и остао 
до 1813, кад је од страха од Турака који су се враћали као победници преселио своју 
породицу у неприступачнију Црнућу (стр. 331 и даље). На његовом опустелом имању 
је живео и чувао га Ашин-бег, који је дошао са 150 Турака, а с којим се Милош још 
раније био побратимио; у школској згради су биле смештене камиле. Али већ после 
две године, у петак пред оне Цвети 1815. које ће Србима најавити зору слободе, Милош 
је јавио свом пријатељу Ашину да се што пре уклони оданде. Милоје Јоковић, праунук 
Јакова Обреновића и данашњи власник лепог имања које је наследио после Миланове 
смрти, саградио је поред дрвене кућице у којој је некад живео Милош једну велику 
старешинску кућу која је издалека падала у очи. Поред зграде начелства препуштене 
утицају сваког невремена затекли смо у скромној „општинској кући” једног ислуженог 
војника који је водио послове општине Бруснице, која је тада још имала 1 260 становника 
у 184 куће. 

Brusnica, Načelstvo und Kirche 1888.
(Брусница, Начелство и црква, 1888)
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Путем који је личио на алеју, раздрагани дивним погледом на тамноплава источ-
на брда надвишена врхом Тријеске (801 m) између којих тече Луњевичка река, стигли 
смо до наших кола, која су нас чекала на чачанском путу. Због једне оштро изупчане 
иловасте стене, истурене до саме Деспотовице, траса је морала да скрене ка средини 
озлоглашене клисуре и да близу Луњевице, села са двадесетак кућа, пређе на леву 
страну теснаца, коме по грозовитој опустелости и оголелости страна готово да нема 
премца. Ниједне травчице нема на пепељастој грауваци и на јако нагризеним стенама 
гнајса и смеђег пешчара. Још једном смо морали прећи преко плитког потока. Високо 
на стени западне обале види се траса пута коју су српски инжењерци усекли за време 
рата 1876, али је сада на многим местима већ непроходна. У овој безљудној дивљини 
човека и иначе спопадне језа, а нашем безазленом кочијашу пало је на ум да нам 
прекраћује време причама о пљачкашким и разбојничким препадима извршеним у 
последње време баш на овом делу пута!

Просто смо одахнули кад смо изишли из тог сурог кланца.
Али тек што смо мало дошли к себи, наишли смо на механу села Брђана која је 

будила слична осећања, па смо савладавши жељу за неким освежавајућим напитком, 
без задржавања наставили пут преко моста на Деспотовици, који је 1885. уз утрошак 
од 32 000 динара саграђен од трепчанског пешчара и са своја три лука спада међу 
најлепше мостове у Србији. Исто тако је лепа и школа, подигнута исте године на суп-
ротној узвишици. И она је општину стајала не мало пара и принудила је да прода шу-
ме на 880 m високом Великом Вујну, који сада пола огољен, пола под шумом просто 
смешно изгледа. Јужну страну, на којој ни једно једино дрвце није остало, осветљавало 
је сунце на заласку, па је контраст био утолико оштрији. Затим смо се кроз воћњаке 
питомог села, које ће можда у извору хладне сумпоровите воде наћи још један леп 
извор прихода, путем усеченим у пермски слој спуштали ка манастиру Вујну, који 
готово сакривен лежи у густом шумском зеленилу на падини истоименог брда. Његов 
духовник и Љубомир Лужанин из Чачка, који је овде секао шуму, показали су се као 
врло љубазни домаћини.

Манастир Вујан, један од ретких у земљи чија је економија уносна, поседује 45 
хектара ораница и ливада, 4 хектара воћњака и винограда, 150 хектара шуме, па с 
лакоћом покрива своје расходе који износе око 3 000 динара годишње. Парохија његове 
цркве Св. Арханђела Михаила обухвата околна села Брђане, Соколиће и Прислоницу. 
Његове шуме су богате лужником, врстом храста са стаблом пречника 0,80 – 1,60 m, који 
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Vujan, Klosterkirche 1888.
(Вујан, манастирска црква, 1888)
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даје одлично дрво за бурад, „границом”, такође врстом храста чије се дрво употребљава 
за грађевине, железничке прагове итд., и нарочито цером, који се овде као огревно 
дрво тешко продаје, а због горког жира, није подесан ни за тов свиња. Свиње које су 
намењене за извоз прво се хране лужниковим, а затим одличним жиром „границе”. 

Године 1888. манастир је у Крагујевцу продао за бачве 800 стабала лужника за 4 000 
динара, а касније и све грање господару Љубомиру за 900 динара. Овај посао је исплаћен 
у готовом новцу, па је то, баш неколико дана пре наше посете, био повод за ноћни 
препад на манастир. Међутим, пљачкаши се нису задовољили само нађеним новцем, 
већ су и псујући злостављали калуђера, који нам је са сузама у очима све то испричао. 
Гостинска соба која ми је додељена налазила се поред самих како-тако обновљених 
улазних врата, која су разбојници били развалили. Дуго сам слушао пљуштање кише и 
чест, сувише гласан лавеж паса. На крају је умор надвладао све злосутне мисли и јутро 
ме је одморна и окрепљена затекло на веранди кућице за госте, где сам седео и цртао 
црквицу која је стајала преда мном.

Небо је још било превучено облацима, па је недостајало сунце да све позлати и 
улепша. Ипак је зеленилом окружено бело здање с необичним предворјем и на слици 
изгледало доста живописно. Црква стоји на старим темељима. Кад ју је 1805. Радисав 
Милошевић из нешто јужније Прислонице обнављао нашао је један натпис, из кога се 
видело да је манастир, који се звао Обровин, био посвећен – као и данас – Арханђелу 
Миахилу и да је разорен 1577. године. На жалост, његово обнављање нису вршили 
људи од заната. На зидовима црквице, који су осликани 1851, показале су се ускоро 
опет пукотине; оне су 1887. биле већ такве да су угрожавале живот посетилаца, па су 
власти издале наређење да се црквица затвори. Ипак смо се некако усудили да уђемо. У 
нартексу, десно, видео сам гроб, војводе Мутапа, који је 1815. смртно рањен код Чачка; 
међутим, његова застава и слика однесене су одавде у Београдски музеј. У апсиди нема 
часне трпезе, а и иконостас је премештен у привремену дрвену зграду постављену уз 
северну фасаду. Медаљонски уоквирени портрети Милошевих најоданијих сабораца, 
војвода Луњевица и Лазара Мутапа, као и других јунака са Љубића, рађен и на спољном 
јужном зиду, избијали су испод новије испуцале боје, којом су, по наређењу кнеза 
Александра Карађорђевића, били премазани. Два богато украшена звона, изливена у 
Београду 1832. и постављена у дрвени звоник подигнут бочно поред цркве, завештали 
су, према једном натпису, Милош Милосављевић, његов син Михаило и Никола 
Милићевић, назван према свом, севернијем, родном месту Луњевица. Овај Никола Лу-
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њевица, који је умро 1842. у својој седамдесет петој години, био је чувен родољуб; на 
Цвети 1815. појавио се у Такову с Милошем као његов највећи пријатељ, био је врло 
богат и у народу поштован, па је устанак помогао како својим високим угледом, тако и 
знатним материјалним средствима; његов гроб, као и гробови других чланова његове 
породице, без икаква украса, налази се близу спољног зида цркве. Никола је предак 
рода Луњевица, о коме је краљ Александар изрекао врло високу похвалу у својој 
прокламацији о веридби; из те породице, од оца Панте, потиче чувена по својој лепоти 
краљица Драга, рођена 1867, у Горњем Милановцу која је кратко време живела у браку 
са сином кнежева лекара Машина и до 1897. била дворска дама краљице Наталије (стр. 

337). Њен отац се истакао као способан администратор шабачког округа. О њеном 
заслужном деди Вук је дао прве поуздане податке, као и о манастиру Вујну, где је видео 
и једну калуђерицу, које су већ у оно доба биле ретке у Кнежевини.

Враћајући се у Чачак истим путем преко Брђана, стигли смо на једну висораван 
под воћњацима и кукурузом, на левој обали Деспотовице. Код првог попречног усека 
скренули смо на исток према Прислоници, да би смо посетили потомке устаничког 

Prislonica, Lazar Mutaps Wohnhaus 1888.
(Прислоница, родна кућа Лазара Мутапа, 1888)
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војводе и јунака Лазара Мутапа, о коме смо већ говорили. Мој цртеж његове дрвене 
куће, која и данас још стоји чврсто, показује како је једноставно живео један прославље-
ни војвода из времена устаничких борби. А кад се помисли како су имућни његови 
унуци Миленко и Антоније (који је живео одвојено на свом имању), који су од свога 
оца Вука наследили 50 хектара ораница и ливада, 6 хектара шуме, и хектар винограда, 
4 вола, 5 крава, 2 коња, 50 оваца, 25 свиња, једну воденицу итд., човек се мора дивити 
скромности и данашње генерације. Мада је Антоније кмет, затекао сам његову жену 
како пере рубље на бунару у дворишту; можда ће се недељом мало боље обући, али у 
кући, као и најсиромашније жене у селу, не држи најмљену радну снагу. У овим двема 
задругама угледне браће Мутапа набројао сам 19 чланова.

Преко два премошћена усека, „џада” нас је довела до среског места Прељине чије 
је становништво такође учествовало у великом народном устанку 1815. и о Цветима 
у Такову било заступљено преко Илије Прељинца. Мала зграда среске канцеларије 
остала је иза нас на десној страни, школа и две механе на левој, а затим смо код механе 
Коњевићи прешли преко моста на Чемерници који је 1876. изградио округ и нашли 
се у равници с огромним пашњацима у коју прелази висока и уска, од Маљена према 
југоистоку истурена тераса. Окрећући према западу, возили смо се близу Мораве 
његовим последњим брежуљкастим обронком Љубићем, на коме је пашин ћехаја (ћаја-
паша) 1815. животом платио свој покушај да „Ејалет Срб” сачува султану. 

Милош је око Ускра објавио устанак, а паша је преко Мајдана, Црнуће и Брусни-
це, заобилазећи опасни кланац Деспотовице, похитао у помоћ Чачку, који је Лазар 
Мутап био опколио. Али ни Милош није седео скрштених руку. Он и његов брат Јован 
окупили су своје Рудничане и Гружане у шанчеве, на брзину ископане на левој обали 
Мораве, на љубићким висовима који су доминирали градом. Насупрот 5 000 ћаја-
Пашиних Турака, већином на коњима, стајало је свега 1 500 Срба. 

И поред тога, више пута поновљени јуриши Турака остали су без успеха; српска 
пушчана ватра им је десетковала редове, врањанског пашу је ранио добро упућен 
метак из пушке Ђуре Туфегџије из Страгара, па су Срби 7. маја запленили и знатну 
количину оружја. Док је непријатељ, који се привремено био умирио, са свих страна 
довлачио знатна појачања, Милош је, препустивши команду своме брату, пожурио на 
Саву да и тамо организује устанак и да прибави новца и муниције. Неуморан, вратио 
се већ 23. маја с два топа, који су поздрављени клицањем, и с новим борцима, које је 
одмах бацио на копање трећег шанца. 
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На Љубићу је требало да падне одлука која би учинила крај турским осветничким 
походима кроз Србију. Срби су тада имали већ око 3 000 пушака, али једва нешто више 
од 200 коњаника, док је ћехаја имао на располагању око 10 000 људи. Један срећно 
завршен мањи окршај, у који су се умешали и српски топови и Турци били натерани 
у бекство, охрабрио је Милоша на нешто офанзивније кораке. Пошто је војводе Ми-
ћића, Лукића и Штулу са 300 људи послао да у заседи сачекају Кара-Мустафу који је 
са 1 000 кољаника био упућен у Драгачево, нека врста ратног већа донела је одлуку да 
се на Љубићу остави само један мањи одред и да се – у складу с ондашњим начином 
ратовања – пође смело и изазивачки на Турке који су се били улогорили у равници 
пред Чачком и у њему.

Под заштитом двају топова, које је опробани борац Танасије Рајић ноћу поставио на 
утврђени положај на левој обали Мораве према двама чачанским шанчевима, стајали 
су Ваљевци и Београђани у рововима ископаним на брзину, наслањујући се на источни 
јак квадратни редут с јарком, који је јуначки Јова Добрача са својим Гружанима. Турке, 
који су пошли у напад, мирно су пустили да се приближе на пушкомет, па је тек онда 
отворена жестока паљба – „сваки метак је погађао у месо”! Стотине мртвих су пре-
крили бојиште, а други су преко њих поново кретали у напад, али и даље без успеха. 
Међутим, на десном крилу непријатељ је имао више среће. Оно мало коњаника Јована 
Обреновића на западном трбушанском броду није било у стању да заустави Турке, 
који су захваљујући великој бројној премоћи надирали према српским топовима, и да 
спречи бекство њихових већ исцрпених и обесхрабрених бранилаца ка сигурнијим 
љубићким шанчевима. Остао је само Рајић који се није предавао, већ је, испаливши 
још последњи пут своје топове и пиштоље, са сабљом у руци пао – како песник каже 
– крварећи из стотину рана. Његова јуначка смрт није била узлалудна! Тај подвиг је 
1896. овековечен на једној величанственој уметничкој слици.

Милош, који је на Љубићу хладнокрвно скупљао борце који су се били разбежали, 
и Турци који су претрпели тешке губитке, остали су после пресудног 28. маја мирни. 
Милош је с успехом разаслао гласнике на све стране да би прикупио појачања за своје 
редове; Турци су, међутим, увидели да при таквом стању ствари неће моћи да задрже 
Чачак, па су одлучили да га напусте, а да регулисање својих имовинским права пренесу 
на султана. Поред војничке организованости и храбрости које су Срби показали на 
Љубићу, оваквој одлуци Турака много је допринело и то што је у току последње бор-
бе, погођен српским метком, мртав с коња пао ћаја-паша који је био пошао да лично 
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позове „рају” да се преда; без дејства није остало ни то што су Драгачевци, као знак 
победе послали „вожду” Милошу главу поменутог бимбаше Кара-Мустафе.

На челу са сераскером Исмаил-бегом и сином београдског везира Мухамед-бегом, 
Турци су са својим породицама с нешто покретне имовине, заплењеним топовима итд. 
још пре зоре напустили Чачак и упутили се преко Јелице према босанској Сјеници. У 
почетку организовано и неометано, ово кретање се, кад му је Милош у долини Бјелице 
код Рта пресекао пут, претворило у панично бекство. После првих хитаца, збуњени и 
преплашени Турци ударише у бег, оставивши своја два топа, жене и децу. Жене и деца 
су по Милошевом наређењу на колима отпраћени у Чачак, који је још био турски. Од 
мушкараца је само неколицина изнела живу главу. Осим топова, Србима су пали у 
руке тридесет шатора, многе заставе, скупоцено оружје и друга добра.

Милош је похитао у Чачак и почео да предузима мере које су, после бурних дана 
на Љубићу, убрзо довеле до даљег чишћења Србије од фанатичних Турака. Последњи 
остаци српских шанчева на раније шумовитим љубићким висовима, данас су покриве-
ни свежим зеленилом, из кога питомо извирују црква и куће с црвеним крововима села 
Љубића. На другој страни се на плавичастој позадини Јелице сликовито оцртава свет-
ла Чачанска куполна црква.
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Модел ормара за краља Александра од дрвета старог Таковског грма, 1897. 

фотографија у књизи
Felix Kanitz, Das Königreich Serbien und das Serbenvolk, Leipzeg, 1904.

Породична библиотека Челиковић, бр. 3252

Од када је стари Таковски грм из времена кнеза Милоша и Другог српског устанка ударио 
гром за време летње олује јуна 1901. године, један део његове гране је пренет у таковску цркву 
Св. Ђорђа, а други у цркву Свете Тројице у Горњем Милановцу где су чувани као „патриотске 
реликвије”. Међутим, још пре него што је грм потпуно ишчупан из корена, од његовог дрвета је 
начињено неколико династичких меморабилија. У београдским Малим новинама од 17. марта 1896. 
године објављен је опширан допис у коме се наводи да је велика грана историјског Таковског грма 
допремљена у крагујевачки Војнотехнички завод, где ће од ње бити направљене разне ствари и 
намештај за краљевски двор. Овде се вероватно ради о грани која се одломила око 1868. године, 
што је народ овог краја доводио у везу и са убиством кнеза Михаила. Од те гране требало је да 
буде направљена представа Таковског устанка, као и катедра са које ће краљ убудуће отварати и 
затварати заседања Народне скупштине.

О исходу тих подухвата само смо посредно упознати. Феликс Каниц је у другом издању књи-
ге о Србији објавио фотографију модела ормана из 1897. године, на чијој је предњој страни, у 
горњем делу, исписано: „Народ Округа Рудничког Краљу Александру I”. У доњем делу се види 
рељефна представа Таковског устанка, а испод ње стоји „Цвети 1815”. И бочне стране модела 
ормана су украшене натписима и рељефима, али се они не могу ишчитати на основу приложене 
фотографије. 

Литература: Kanitz Felix, Das Königreich Serbien und das Serbenvolk, Leipzeg 1904, 307; Каниц Феликс, Србија, 
земља и становништво од римског доба до краја XIX века, књига прва, Београд 1985, 314; Тимотијевић Мирослав, 
Престоничка урбана меморија и флексибилна национална географија, сађење младице Таковског грма у београдском двор-
ском парку, Наслеђе, X, Београд 2009, 11-40. 
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Владислав Тителбах, Горњи Милановац, по фотографији

Репродукција из књиге: Владимир Карић, Србија. Опис земље, народа и државе, Београд 1888.

Значај Чачка, Горњег Милановца и Карановца
(одломак)

Горњи Милановац лежи на једном узвишеном планинском огранку, на десној обали реке Деспо-
товице. Са свију је страна опкољен брдима и планинама, само са североисточне стране, према 
Руднику, куда пут у Крагујевац води, предео је мало отворен. Милановац се никакве поплаве не 
боји. Истина је, да је честим променама температуре и јакој зими изложен, али је ово лако поднети, 
који се само једном на ту температуру навикне.

Варош је по новоме укусу постројена. Сокаци прави и широки. Варош украшавају красна са 
кулом црква, од тесаног камена, коју је покојни кнез Милош о свом трошку подигао, и велико 
здање Начелства. У осталом у вароши нема знатних грађевина, ни велике чаршије, јер је тек од пре 
15 година темељ њој ударен; али у толико она изобилује у чистоћи и здрављу.

Око има прекрасну слику за уживање. Према југу, на 400 метара од вароши, диже се у вис 
шумовити и врасти Вујан; а у лево према југозападу вулканског типа, оптрљаста Тријеска, у истом 
удуљењу као и Вујан. Према североистоку затварају хоризонт Рудничка (Велики и Мали Штурац) 
и Сврачковачка планина. Осим тога на све стране виде се млогобројни са шумицама окићени бре-
жуљци. Уопште Милановац је врло здраво и укусно место. И заиста, по своме положају и изгледу, 
што се укуса тиче, може се рећи, да друго место у Србији заузимље.*

Јован Мишковић
Србија. Политичко економни лист, 4. октобар 1869.

*  Због оваквог дивног положаја и лепоте Милановца, поговара се, да ће Његова светлост наш кнез Милан 
градити летњи дворац у њему са увеселителним парком, почем је и за ово место, поред наведених изванред-
них његових својстава, везана још и хисторијска успомена кнежевих предака. 
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Црква Свете Тројице у Горњем Милановцу, 1860–1862.
фотографија, око 1865.

Власништво Мирослава Александрића из Младеновца

Кнез Милош Обреновић се у последњим годинама живота заложио да се у Горњем Миланов-
цу подигне црква, која ће бити једна од његових најважнијих задужбина. Како је градња започета 
у последњој години његовог живота, бригу о завршетку храма преузео је његов син, кнез Ми-
хаило, дозидавши на његовом западном делу барокну кулу – звоник. Прослављени неимар Настас 
Ђорђевић из Охрида, родоначелник знамените породице Настасијевић, завршио је цркву 1862. 
године. Основни подаци о подизању храма, уклесани као ктиторски запис у камени парапет из-
над улазног портала цркве, говоре да је црква посвећена Светој Тројици и да је подиже српски кнез 
Милош за сећање и спас душе свог брата војводе Милана Обреновића. По предању постојала је 
црква брвнара посвећена Светом Томи баш на месту на коме је данашња црква подигнута.

Конципирана у класицистичком стилу, црква Свете Тројице оцењена је као најчувенији и 
стилски најчистији споменик ове епохе, мада понављање решења цркве коју је кнез Милош изгра-
дио у Топчидеру са богенфризом и звоником на западном прочељу, јасно говори о сусрету два 
времена. Храм је лонгитудиналне основе, са полукружном апсидом на истоку и благо истуреним 
певничким просторима. Унутрашњост цркве је једноставна, полуобличасто засведена. Хорски про-
стор се налази над самим улазним делом, а на звоник води узано камено степениште. Зидана је 
фино тесаним каменим блоковима таковског пешчара, специфичне жућкасто-окер фактуре, који 
је вађен из мајдана у Синошевићима, по жељи кнеза Милоша. Фасада храма је веома рашчлањена  
низом аркадица, пиластрима, луцима, конзолама, розетама... Поред главног портала, црква има 
и два бочна, и осам полукружно засведених прозора. На звонику се са све четири стране налазе 
прозорски отвори а изнад сатови који му дају улогу сахат-куле. Новац за израду великог сатног 
механизма поклонио је армијски ђенерал Божидар Терзић у спомен на своју мајку Јерину.

По завршетку градње, црква је добила иконостас, рад Николе Марковића, који је, на жалост, 
страдао приликом бомбардовања града 1941. године када је порушен источни део цркве. 

Литература: Боровњак Ђурђија, Архитектура и урбанизам Горњег Милановца: (1853–1941), са освртом на гради-
тељство Чачка, Краљева и Крагујевца, Чачак-Горњи Милановац 2007, 12, 22-28; Гачић Радош, Црква Свете Тројице 
у Горњем Милановцу, Духовне речи, прилог, Горњи Милановац 2001, 75-84; Гачић Радош, Зидане цркве на подручју 
општине Горњи Милановац, Зборник Музеја рудничко-таковског краја, 3-4, Горњи Милановац 2006, 143-173; 
Јовановић Миодраг, Српско црквено градитељство и сликараство новијег доба, Београд, 1987, 87, 98; Мандић Ирена, 
Марушић Александар, Ђенерал Божидар П. Терзић (1867–1939), каталог Горњи Милановац-Београд 2011, 14.
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Коста Шрепловић, Окружно начелство, 1853.
дописна карта, издање Радоице Јоксића, 11,9 х 16,3 cm

Музеј рудничко-таковског краја, МРТК И-540

Основана 1853. године као окружна варош, Деспотовица је, за своје новонастале потребе уна-
пред предвиђеним планом добила посебно одређену локацију за зграду Окружног начелства. Ње-
ни темељи су свечано постављени 22. октобра исте, 1853. године. Следећег месеца из Београда је 
стигао инжењер Франц Зелени да руководи извођачким радовима, а зграда Окружног начелства 
изведена је према пројекту архитекте Косте Шрепловића, тада једног од првих државних питома-
ца школованих у иностранству, у Минхену. 

Академски је компонована као једноспратна грађевина симетричне основе, складних пропор-
ција, чистих, једноставних фасада и сведених декоративних елемената. Унутрашњи распоред 
просторија одговара намени – ходници су постављени централно, а канцеларије са стране. На 
улазни вестибил у приземној зони надовезује се монументално трокрако степениште који води на 
спрат. Спољна композиција фасаде одликује се скромном, али хармоничном обрадом у духу ро-
мантизма и изразити је пример средњоевропског начина обликовања тог доба. Сам завршетак гра-
ђевине изведен је профилисаним поткровним венцем и надвишен чеворосливним кровом. Како је 
зграда Окружног надлештва пројектована као државно надлештво, архитекта Шрепловић је успе-
шно спровео идеју о функционалности простора, уједно је чинећи најмаркантнијим обележјем 
новонастале вароши, која ће тек добити своју цркву и гимназију.

У овој згради су се одвијали многи значајни историјски догађаји, а најпознатија је као седиште 
Команде I армије на челу са војводом Живојином Мишићем за време Првог светског рата. У њој 
је 1914. године донета одлука о Рудничкој офанзиви, једном од најбриљантнијих стратегијских 
потеза у историји ратовања, којом је аустроугарска армија потучена за 12 дана. 

Зграду Окружног начелства, прву јавну грађевину у Горњем Милановцу, његови грађани већ 
годинама с правом и с љубављу, називају „Стари суд”. 

Литетатура: Боровњак Ђурђија, Архитектура и урбанизам Горњег Милановца (1853–1941), са освртом на гради-
тељство Чачка, Краљева и Крагујевца, Чачак-Горњи Милановац 2007, 20-22; Кадијевић Александар, Ђурђевић Ма-
рина, Архитектура јавних објеката у Карановцу-Краљеву у XIX веку, Научни скуп Рудо поље – Карановац – Кра-
љево (од првих помена до Првог светског рата), Београд-Краљево 2000, 265-282; Миловановић Михаило Кале, 
Пресељење вароши Бруснице, Зборник радова Музеја рудничко-таковског краја, 1, Горњи Милановац 2001, 107-
132; Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од изузетног и великог значаја, поводом педесетогодишњице 
рада 1947–1997, Београд 1998, 173; Станић Радомир, Споменици културе као битан елеменат у обликовању простора 
у урбаној средини, Књига о синтези, Врњачка Бања 1975, 28-45.
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Никола Несторовић, Гимназија – „Дом Милоша Великог”, 1902.

дописна карта, 1908, издање Радоице Јоксића, 9 х 14 cm
Музеј рудничко-таковског краја, МРТК И-772 

Данашња гимназија налази се у „Дому Милоша Великог” који је саграђен као спомен обележје 
посвећено кнезу Милошу Обреновићу 1902. године, добровољним прилозима грађана Рудничког 
округа и целе Србије. 

Иако је гимназија „реалка” у Горњем Милановцу основана још 17. августа 1879. године, од осни-
вања до 1902. године школа није имала своју зграду, већ је радила у приватним кућама у граду, 
које најчешће нису испуњавале најнеопходније услове за адекватно одвијање наставе. Прва зграда 
у којој је Гимназија смештена била је тзв. „Рајићкина кућа” на углу Александрове и Рајићеве улице, 
након чега окружне и општинске власти премештају школу у стару зграду Мате Мајданца (касније 
Петра Татовића) у Курсулиној улици, међутим, и тај објекат се показао као неадекватан, због чега 
Милановчани Гимназију премештају у кућу Петра Милановића у улици Војводе Мишића, у којој је 
школа радила до подизања своје зграде. 

Изведена према пројекту архитекте Николе Несторовића, једног од највећих имена у историји 
српске архитектуре, зграда Гимназије је подигнута у рекордном времену, као „Дом Милоша Вели-
ког”. Примењујући академизам са општом строгошћу и симетријом, Несторовић је пројектовао јед-
носпратну грађевину симетричне основе са фасадама које одишу „мирним неоренесансом”. Имала 
је приземље и спрат са 16 просторија и свечаном салом. Међутим, она је за извођење наставе први 
пут употребљена тек 1912. године када је поново отворена четвороразредна гимназија. 

Литература: Боровњак Ђурђија, Архитектура и урбанизам Горњег Милановца (1853–1941), са освртом на гради-
тељство Чачка, Краљева и Крагујевца, Чачак-Горњи Милановац 2007, 26-29, 63, 92, 95, 112; Гимназија „Таковски 
устанак” у Горњем Милановцу, 1879–1979, Горњи Милановац 1979; Извештај за школску 2009/2010 годину, Гимназија 
„Таковски устанак”, Горњи Милановац
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Биографије аутора

Аврамовић Димитрије 

(Свети Иван Шајкашки, данас Шајкаш, 1815 – Нови Сад, 1855)
 
Српску основну школу и гимназију завршио је у Новом Саду. Још од трећег раз-

реда учио је сликарство код различитих новосадских учитеља: Атанасија Николића, 
Матије Јовановића, Јована Иванчића и Италијана Алојза Кастања, урадивши већи број 
икона и зарадивши новац за студије. Своју сликарску делатност почиње копирањем 
дела Арсена Теодоровића и Павела Ђурковића. Први пут је отишао у Беч са 17-18 го-
дина, а ученик бечке Академије био је од 1836. до 1840. године. У том периоду узор му 
је био бечки портретиста Фридрих Амерлинг, чије је радове копирао, упоредо са дели-
ма старих мајстора (Рафаела, Дирера, Енгра, Рембранта, Греза...). У Бечу је припадао 
кругу око Вука Караџића који га је као сликара препоручио кнезу Михаилу, мада је 
препорука дошла и од бечке Академије. 

Крајем 1840. или почетком 1841. Аврамовић долази у Београд и одмах почиње 
његов рад за Саборну цркву чији је иконостас и зидове осликао у периоду 1841–1845. 
Године 1846. осликао је иконостас и зидове Карађорђеве цркве у Тополи, а након пре-
ласка у Нови Сад 1852, иконостас манастира Раванице у Врднику, православне црк-
ве у Футогу, међутим због преране смрти није стигао да заврши осликавање цркве 
у родном Шајкашу. Насликао је портрете великог броја значајних личности свог вре-
мена, међу њима Кнеза Михаила, митрополита Петра Јовановића, Јоакима Вујића, Си-
ме Милутиновића Сарајлије, Вука Караџића, Игумана Хаџије из Вољавче... Упоредо је, 
за потребе историјског сликарства, истраживао уметничку прошлост, добивши подр-
шку власти, Друштва српске словесности и Јована Стерије Поповића за теренски рад. 
Обилазио је споменике у Србији, и путовао је 1846. на Свету Гору. У двема књигама 
Описаније древности србски у Светој (Атонској) Гори са 13 литографисаних таблица (Бео-
град, 1847/49) и Света гора са стране вере, художества и повеснице описана Димитрием Авра-
мовићем живописцем (Београд, 1848) дао је први целовит и исцрпан преглед историје 
Атоса и његових манастира са описом целокупног подручја, и публиковао материјал 
од значаја за српску историју, описе и цртеже ношњи, предмета примењене уметности, 
донекле фресака, и преписе повеља (посебно вредан препис Немањине Хиландарске 
повеље). 
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Осим књижевних и преводилачких радова оставио је текстове из области естети-
ке, ликовне критике, теорије и историје уметности. Његова расправа са Живком Пет-
ровићем (у Седмици, 1854) јесте прва позната полемика у српској ликовној критици. 
Сматра се последњим и најпотпунијим класицистом у српском сликарству, а у исто 
време и зачетником романтизма. 

Литература: Васић Павле, Димитрије Аврамовић и његово доба, Летопис Матице Српске, 406, 
св. 4, Нови Сад 1970, 415-426; Васић Павле, Димитрије Аврамовић, каталог, Београд 1970; Грујић 
Ненад, Димитрије Аврамовић, Кровови, 71/74, Сремски Карловци 2008/2009, 78; Јовановић Мио-
драг, Српско сликарство у доба романтизма 1848-1878, Нови Сад 1976; Јовановић Миодраг, Међу 
јавом и мед сном, српско сликарство 1830-1870, Београд 1992; Коларић Миодраг, Класицизам код Срба, 
1790–1848, 1, Београд 1965, 144-155; Кусовац Никола, Класицизам код Срба, каталог сликарства, 7, 
Београд 1967, 7-16; Макуљевић Ненад, Уметност и национална идеја у XIX веку, систем европске и 
српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006; Петровић Вељко, Кашанин Милан, Српска 
уметност у Војводини, Нови Сад 1927.

Бакаловић Георгије 

(Кула, 1786 – Рума, 1843)

Убраја се међу прве припаднике бидермајера у српском сликарству. Рођен у поро-
дици која је дала неколико уметника, сликарство је затим учио у Сремским Карлов-
цима код Стефана Гавриловића. Развијао се под јаким утицајем свога учитеља, као и 
Јакова Орфелина и Павела Ђурковића. Иако је био сликар без академског образовања, 
успео је да га сремска клијентела ангажује чак и за веће наруџбине, као што су иконоста-
си или сводови у црквама Ердевика, Горње цркве у Карловцима, Врдника, Манђелоса, 
Ирига, Черевића, придворне капеле митрополитског двора у Даљу, Јовановске цркве у 
Новом Саду, манастира Гргетега, Павловаца... Са сликаром и позлатаром Димитријем 
Ђурковићем сликао је иконостасе у Прхову и Старим Бановцима, затим кивот кнеза 
Лазара у манастиру Врднику и црквене заставе у Јараку, Вогњу, Сасама, Сурчину и 
Михаљевцима. 

После значајног успеха у каријери и обиља послова, задесила га је лична и породич-
на трагедија, судски процеси, скандали, што га је навело да пређе у Кнежевину Србију 
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(у Шабац је прешао 1837. године), поставши један од првих прелазника и врло утицај-
них доносилаца европског укуса. Међутим, већ 1843. године, као непожељан, пребачен 
је натраг у Аустрију, и исте године је умро. У Србији је сликао иконостасе манастира 
Радовашнице, манастира Раче на Дрини, као и цркава у Зајечару, Алексинцу и Неготи-
ну. Иако су његови радови неједнаког квалитета, многи портрети у којима је испољио 
своју припадност класицизму, сведоче да је Бакаловић добро разумео и преносио основ-
не особености актуелног грађанског сликарства, а захваљујући његовом делу сачуван 
нам је знатан број ликова црквених великодостојника Кнежевине Србије.

Литература: Вујовић Бранко, Уметност обновљене Србије, 1791–1848, Београд 1986; Коларић 
Миодраг, Георгије Бакаловић (1786–1843). Живот и рад, Зборник радова Народног музеја, I, Београд 
1958, 223-242; Коларић Миодраг, Класицизам код Срба, 1790–1848, 1, Београд 1965, 115-116; Кусовац 
Никола, Класицизам код Срба, каталог сликарства, 7, Београд 1967, 40-45; Лесек Мирјана, Прилог 
биографији Георгија Бакаловића, Свеске 14, Београд 1983, 69-72; Симић-Константиновић Љиљана, 
Историјски портрет у српском сликарству XIX века, каталог, Београд 1972, 35.

Декер Габријел (нем. Decker Gabriel)

(Будимпешта, 1821 – Беч, 1855)

Чувени аустријски сликар, акварелиста и литограф. Одрастао је у Бечу, у 
уметничкој породици. Највероватније је учио код свог оца, Јохана Стефана Декера, који 
је био мајстор акварела и минијатурног сликарства, и који је био у добрим односима 
са Метернихом и Хабзбуршком династијом, што је доносило добробит и самом 
Габријелу. И његова браћа, Алберт и Георг Декер, били су признати уметници. Од 
српских литографа, најчешће је радио са Анастасом Јовановићем и по делима Уроша 
Кнежевића. 

Литература: Вујовић Бранко, Уметност обновљене Србије, 1791–1848, Београд 1986; Класицизам 
код Срба, сликарство и графика, 3, Београд 1966, 19, 35; Краут Вања, Историја српске графике од XV до 
XX века, Горњи Милановац-Београд 1985, 103, 104, 120, 128, 148, 152.
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Јакшић Ђура 

(Српска Црња, 1832 – Београд, 1878) 

Ђура Јакшић, сликар, песник, приповедач, драмски писац, учитељ и боем, рођен је 
у Банату, у свештеничкој породици. Отац га је уписао у трговачку школу из које је он 
бежао три пута да би на крају уписао нижу гимназију у Сегедину. После завршене ни-
же гимназије, одлази у Темишвар где се у уметничкој школи истиче својим необичним 
даром. Уочи 1848. године био је студент уметничке академије у Пешти, али је због 
револуционарних догађаја морао да је напусти. Вративши се у родни крај продужио је 
да учи сликарство у Великом Бечкереку код Константина Данила, тражећи сопствени 
уметнички израз и продубљујући своја знања, између осталог и немачког језика. 
Поред песничког, поседовао је изузетан сликарски талент, и целог се живота бавио 
сликарством, при чему је његов узор био Рембрант.

У револуцији 1848–1849. иако шеснаестогодишњак, учествовао је као добровољац. 
Када се револуција завршила поразом, немаштина га је приморала да прихвати разне 
послове. Тих година често је мењао место боравка, одлазио у Београд, али је врло брзо 
био упућун да настави студије сликарства у Бечу, у коме је био од 1851. до 1853. године. 
Његови поетски првенци (своје прве песме је потписивао са „Ђура Јакшић, молер”) 
објављени су у Сербском летопису 1853. године. Поново га је беспарица приморала да се 
из Беча врати кући, али убрзо одлази на Академију финих уметности у Минхен (1854). 
Крајем 1855. настанио се у Кикинди и живео од сликарства. Пише и песме и штампа 
их у Седмици под псеудонимом Теорин. У Нови Сад прелази 1856. године, подстакнут 
повратком пријатеља са којима је друговао у Бечу. Године 1857. прелази у Србију, где 
остаје све до смрти. У Србији ради као сеоски учитељ (у Подгорцу, Сумраковцу, Са-
банти, Рачи код Крагујевца и Пожаревцу, у коме се и оженио) и као гимназијски учи-
тељ цртања (у Крагујевцу, Београду и Јагодини).

Живот тог образованог и темпераментног човека често се одвијао у боемском ам-
бијенту скадарлијских кафана Три шешира и Два јелена. Стално је живео у оскудици, 
и тешко је издржавао своју бројну породицу. Притиснут породичним обавезама, бо-
лестан од туберкулозе, у дуговима, гоњен је и отпуштан (1871) из државне службе. Уз 
помоћ Стојана Новаковића ипак добија посао у Државној штампарији 1872. године. 
Смрт га је затекла на положају коректора Државне штампарије 16. новембра 1878. го-
дине. Сахрањен је на Новом гробљу у Београду.
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Литература: Глигорић Велибор, Коларић Миодраг, Ђура Јакшић, песник и сликар, Београд 1971; 
Јовановић Миодраг, Српско сликарство у доба романтизма 1848–1878, Нови Сад 1976; Јовановић 
Миодраг, Међу јавом и мед сном, српско сликарство 1830-1870, Београд 1992; Коларић Миодраг, Ђура 
Јакшић, сликар, Београд 1971; Кусовац Никола, Ђура Јакшић, Опово 1970; Кусовац Никола, Ђура 
Јакшић, Врбас 1971; Кусовац Никола, Ђура Јакшић, Крушевац 1974; Кусовац Никола, Ђура Јакшић, 
Крагујевац 1974; Кусовац Никола, Јовановић Миодраг, Петровић Градимир, Сабрана дела Ђуре 
Јакшића, сликарство, Београд 1978; Медаковић Дејан, Српски сликари XVIII-XX века, Београд 1994; 
Петровић Вељко, Кашанин Милан, Српска уметност у Војводини, Нови Сад 1927; Трифуновић Ла-
зар, Ђура Јакшић, Београд 1978. 

Јовановић Анастас 

(1817, Враца, Бугарска – 1899, Београд) 

Први српски литограф и један од првих српских фотографа. Сматра се и да је наш 
први школовани примењени уметник, са успехом се огледао и у сликарству, вајарству, 
хералдици, обликовању накита, украса и намештаја. У родној вароши Враци у дана-
шњој Бугарској, завршио је основну школу и научио да чита од једног Србина. Отац 
Јован који се бавио трговином, довео га је 1826. године у Београд, где је старање о њему 
и његовом школовању преузео ујак, имућни терзија који је радио за кнеза Милоша. 
Године 1831, после очеве смрти, прешла је у Београд и Анастасова мајка Марија која 
је потицала из најугледније куће у Враци. Учио је школу, потом и терзилук, а када је 
1832. у Београду почела да ради Државна штампарија, Анастас је био срећан да буде 
примљен да у Књажеско-сербској типографији учи за словоливца. Године 1834. штам-
парија се преселила у Крагујевац, па је и Анастас тамо прешао. Почео је да ради печа-
те, прво за себе а затим му је та вештина донела знатне поруџбине и зараду. Када је 
штампарија враћена у Београд, Анастас скреће на себе пажњу кнеза Милоша који је 
наредио да се у кратком року одштампа Српски буквар. Захваљујући томе што је он 
нацртао моделе српских слова за ливење, буквар је био на време печатан и послат Кне-
зу у Крагујевац. Задовољан његовим радом, кнез Милош га шаље у Беч, на ликовну 
Академију свете Ане, да учи бакрорез. 

Јовановић је стигао у Беч јула 1838. и прво ступио у школу цртања при академији 
код професора Гзелхофера. Од године 1840. учио је литографију код литографа Јохана 
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Штадлера, где је највероватније добио и прве поуке о дагеротипији. Већ 1840. почео је 
да израђује уметничке литографије. Те исте, 1840. године имао је прилику у Бечу да 
види технику снимања на металне плоче француског сликара и једног од изумитеља 
фотографије Луја Дагера. Уз материјалну помоћ свог заштитника и пријатеља Теодора 
Тирке купио је Фојгтлендерову камеру с објективом Јозефа Пецвала – модел Но. 3 и 
Анастас с поносом бележи у својој Аутобиографији, „да сам у целом славенском свету 
ја први који сам почео да се занимам фотографијом”. Када су Карађорђевићи дошли 
на власт 1842. године, Анастас је изгубио стипендију коју је примао као државни пито-
мац. Од тада живи од литографије, у Бечу прави иконе православним Грцима и Цинца-
рима, оставши веран Обреновићима. За то време био је присно везан за кнеза Милоша, 
кога је пратио на његовим путовањима по Немачкој, а са његовим сином кнезом Ми-
хаилом, виђао се готово свакодневно. Анастас Јовановић је 1846. завршио Академију 
у Бечу и тражио је да се врати у Србију, али му полицијске власти, као присталици 
Обреновића, то нису дозволиле. То је и време када је отпочео свој велики политичко-     
-просветитељски и уметнички подвиг издавања дела Споменици Србски. 

После Светоандрејске скупштине која је вратила династију Обреновића на престо, 
Анастас добија значајне јавне функције од којих је највиша наименовање на положај 
управитеља двора кнеза Михаила 1861. године. После убиства кнеза Михаила 1868. го-
дине, повукао се с положаја управитеља двора иако је био замољен да остане уз ма-
лолетног кнеза Милана. Од тада је живео повучено, у својој кући у Београду. Пратио је 
техничке новине и био међу првима у Србији који је у своју кућу увео телефон. Бавио 
се и усавршавањем микрофона. Умро је 1899. године у својој кући у Косовској улици 
бр. 25 у Београду, окружен својом децом. 

Литература: Антић Радмила, Анастас Јовановић, талботипије и фотографије, каталог, Београд 
1986; Васић Павле, Анастас Јовановић (1817–1899), каталог радова, Нови Сад 1964; Васић Павле 
Ч., Живот и дело Анастаса Јовановића, првог српског литографа, Београд 1962; Врбашки Милена, 
Споменици србски и популаризација националне историје кроз серијска графичка издања 19. века, 
Зборник Народног музеја, XVII/2, историја уметности, Београд 2004, 287-301; Врбашки Милена, 
Литографије Анастаса Јовановића из збирке Срђана Стојанчева, каталог, Горњи Милановац 2008; Ву-
јовић Бранко, Уметност обновљене Србије, 1791-1848, Београд 1986; Грујић Вера, Сликар Анастас 
Јовановић, Зборник Народног музеја, XIV/2, историја уметности, Београд 1990, 31-40; Група 
аутора, Анастас Јовановић – први српски фотограф, каталог, Београд 1977; Дебељковић Бранибор, 
Стара српска фотографија, Београд 2005, 21-40; Јовановић Миодраг, Међу јавом и мед сном, српско 
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сликарство 1830–1870, Београд 1992; Краут Вања, Цртежи 19. века у Србији, Каталог збирке Кабинета 
графике Народног музеја – Београд, Београд 1992; Макуљевић Ненад, Уметност и национална идеја 
у XIX веку, систем европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006; Медаковић 
Дејан, Ка лику Анастаса Јовановића, Историјски гласник, 2, Београд 1949, 87-90; Никић Љубомир, 
Аутобиографија Анастаса Јовановића, Годишњак Музеја града Београда, III, Београд 1956, 385-
416; Никић Љубомир, Споменици Србски Анастаса Јовановића, каталог, Београд 1958; Симић-Кон-
стантиновић Љиљана, Историјски портрет у српском сликарству XIX века, каталог, Београд 1972, 
33; Тимотијевић Мирослав, Престоничка урбана меморија и флексибилна национална географија, сађење 
младице Таковског грма у београдском дворском парку, Наслеђе, X, Београд 2009, 11-40; Цветковић 
Снежана, Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у Уметничком одељењу Музеја у Смедереву, 
Смедерево 2010; Шелмић Лепосава, Анастас Јовановић, литографије, Српска уметност 18. и 19. века, 
Нови Сад 2003, 7-14. 

Јовановић Павле Паја 

(Вршац, 1859 – Беч, 1957)

Рођен је као син првенац Стевана Јовановића, угледног вршачког фотографа и 
Ернестине (рођене Деот) која је рано умрла. Павле је веома рано показао склоност пре-
ма цртању и сликању, а прве поуке је добио од вршачког учитеља цртања Водецког. 
Када је црквена општина у Вршцу одлучила да наручи нова звона за Саборну цркву, 
и када је било неопходно копирати светитеље са икона из вршачке цркве, сазнаје се 
за његов таленат, тако да је већ у својој четрнаестој години Паја Јовановић добио прву 
поруџбину и својеврсну пропусницу за сликарску Академију у Бечу. Међутим, како је 
био неодговарајућег узраста, од њега се тражило да заврши гимназију и да похађа шко-
лу цртања код професора Махолца. Часове на Академији ликовних уметности у Бечу 
почео је да посећује 1876. али је тек од априла 1877. уписао Општи сликарски течај, а 
од октобра постао редован ученик бечке Академије код цењеног сликара и ликовног 
педагога Кристијана Грипенкерла. Редовне студије сликарства завршио је за три године 
(21. јула 1880), али је наставио да се образује, код истог професора, на специјалном 
течају за историјско сликарство. Истовремено се усавршавао и у мајсторској радионици 
професора Леополда Карла Милера, у то време веома траженог сликара историјског и 
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жанр сликарства, посебно познатог по сликама са оријенталним мотивима, и убрзо је 
постао његов најбољи ученик. 

Још као студент бечке Академије, готово сваки распуст је користио да путује по Бал-
кану, нарочито по Црној Гори, Приморју, Албанији, Босни и Херцеговини, јужној и 
источној Србији, радећи скице и студије, до детаља је бележио пределе, ликове, ношње, 
накит, оружје. Прво признање долази већ 1882. године, на студијама у Бечу, за слику 
„Рањени Црногорац” која је била изложена на годишњој изложби Академије, и за коју 
је добио прву награду и царску стипендију. Следеће године закључио је десетогодиш-
њи уговор са чувеним галеристом Валисом за галерију „Френч” у Лондону и крајем те, 
1883. године, прешао је тамо да живи и ради. Његове слике су се веома добро продавале, 
што му је омогућило да веома често одлази на дуга, далека и скупа путовања: по север-
ној Африци (Мароко, Египат), у Грчку, Турску, Италију, Шпанију, на Кавказ. Убрзо 
је из Лондона прешао да живи и ради у Минхен, затим у Париз, и на крају се вратио 
у Беч. Године 1884. изабран је за дописног члана Српског ученог друштва а 1888. и за 
редовног члана Српске краљевске академије, с тим што је свечано проглашење обав-
љено тек 1893. када је тим поводом одржана и његова прва изложба слика у Београду, 
у просторијама Велике школе. 

Од 1895. године посвећује се изради историјских композиција: „Сеоба Срба под 
патријархом Арсенијем III Чарнојевићем”, „Женидба цара Душана са Александром, 
сестром бугарског цара”, „Таковски устанак”, a „Крунисање цара Душана у Скопљу за 
цара Срба, Грка и Бугара” настало је око 1900. као поруџбина владе краљевине Србије 
за Светску изложбу у Паризу на којој је награђено златном медаљом. У овом периоду се 
бавио и црквеним сликарством – израдио је иконостас Саборне цркве у Новом Саду и 
иконостас цркве у Долову, насликао је призоре из живота Светог Саве за Саборну црк-
ву у Сремским Карловцима. Од 1905. године у стваралаштву Паје Јовановића преовла-
ђује сликање портрета путем којих је овековечио бројне домаће и стране владаре, 
политичаре, аристократе, банкаре, научнике, уметнике... Са отпочињањем Првог свет-
ског рата сели се у Женеву. У међувремену, 27. марта 1917. године у Будимпешти се 
оженио младом Бечлијком, Хермином Муни Даубер, која је била кћи настојника куће у 
којој је имао атеље (у Бечу) и његов дугогодишњи модел. По окончању Првог светског 
рата Паја Јовановић је неко време боравио у Београду, када слика портрете чланова 
владајуће куће Карађорђевића и декорише капелу на Дедињу. Убрзо се вратио у Беч 
који је поново напустио пред Други светски рат, 1939. године, преселивши се у Београд, 
на позив краља Петра I. Ту је провео тешке године окупације и прве поратне године. У 
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Беч се вратио 1950. и умро у дубокој старости. Био је један од највећих српских сликара 
и представника академског реализма у српском сликарству.

Литература: Група аутора, Паја Јовановић, Београд 2009; Коларић Миодраг, Изложбе у Београду 
1880–1904, огласи, каталошки подаци, прикази, критике, Београд 1985; Кусовац Никола, Микић Олга, 
Слике и цртежи Паје Јовановића, поводом 125. годишњице рођења, Нови Сад 1984; Кусовац Никола, 
Паја Јовановић, Београд 2010; Макуљевић Ненад, Уметност и национална идеја у XIX веку, систем 
европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006; Петровић Вељко, Кашанин Милан, 
Српска уметност у Војводини, Нови Сад 1927; Симић Љиљана, Историјске композиције у Музеју првог 
српског устанка, Зборник Музеја првог српског устанка, II, Београд 1960, 69-87; Симић Ненад, Кнез 
Милош и српска уметност, Гласник, службени лист Српске православне цркве, број 10, октобар 
1960, Београд 1960, 271-279. 

Каниц Феликс (нем. Felix Philipp Emanuel Kanitz) 

(Будимпешта, 1829 — Беч, 1904) 

Аустроугарски путописац, археолог и етнолог, један од највећих познавалаца ју-
гоисточне Европе. Био је краљевски угарски саветник и витез аустријског ордена Фра-
ње Јосифа, носилац медаље за науку и уметност, носилац српског Таковског ордена и 
ордена Светог Саве и почасни члан Краљевске саксонске академије наука. Рођен је у 
Будимпешти, као син фабриканта чија се фамилија доселила из Немачке средином 
XVIII века. Студирао је уметност на Бечком универзитету. Прво се бавио музиком, а 
онда сликарством и тако постао добар цртач. Највише је сликао акварелом и тушем. 
Од 1858. године путовао је по јужнословенским крајевима – Далмацији, Херцеговини, 
Црној Гори, Србији, Бугарској, Босни и Македонији. Посебно је пажљиво бележио 
археолошке и географске податке изузетно илуструјући архитектонске остатке, цркве, 
људе и слично. Путујући, постао је етнолог јужних Словена. Европи су његови радови 
били занимљиви јер су приказивали мало познато подручје.

После путовања по Србији Каниц је у Бечу објавио два дела мањег обима: Римски 
налази у Србији (нем. Die römischen Funde in Serbien), 1861. и неколико година касније 
– Српски византијски споменици (нем. Serbiens byzantinische Monumente, Беч, 1864). Јед-
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но од његових најзначајнијих дела и врхунац археолошких истраживања је Римска 
студија (нем. Römische Studien in Serbien) у којој је истакао залагање да се спречи уни-
штавање културног блага. У Лајпцигу је 1969. године штампано изузетно обимно дело, 
Историјско-етнографске студије са путовања 1859–1868 (нем. Serbien. Historisch-etnogra-
phische Reisestudien aus den Jahren 1859–1868, Leipzig, Fries, 1868. XXIV+744) у коме је 
на преко 700 страна, са многобројним илустрацијама, представио Србију, њен народ 
и историју.

У својим делима описивао је објекте трослојно: прво би описао локацију, затим дао 
историјски аспект, док је трећи део садржао податке о тренутном стању. Каниц је до-
ста сарађивао са српским научницима тога доба, Јанком Шафариком, Јованом Гаври-
ловићем и другима, од којих је добијао податке о томе где се могу наћи остаци римске 
културе и о српским манастирима. У Србији је до данас остала најпознатија, обилато 
коришћена и навођена у литератури, Каницова књига Србија, земља и становништво 
од римског доба до краја XIX века (нем. Das Konigreich Serbien und das Serbenvolk von der 
Romerzeit bis dur Gegenwart), објављена у Лајпцигу 1904. године.

 
Литература: Ковијанић Гаврило, Вук Караџић, званична Србија и Феликс Филип Каниц (1829–

1904), архивски извори, Београд 1973; Станишић-Ристовић Гордана, Феликс Каниц у Србији, Збор-
ник Народног музеја, XIV/2, историја уметности, Београд 1990, 19-28.

Караџић Вукомановић Мина 

(Беч, 1828 – Беч, 1894)

Иако је рођена 1828. у бечком предграђу Ландштрасе као седмо од тринаесторо 
деце Бечлијке Ане Марије Краус и Вука Стефановића Караџића, на њеној надгробној 
плочи стоји 1831. година, грешком убележена. Прешавши у православну веру, године 
1858. у Саборној цркви у Београду удала се за Алексу Вукомановића, професора бео-
градске Високе школе, члана Друштва српске словесности и братанца кнегиње Љубице 
са којим је имала сина Јанка. Доживела је трагедију да врло рано остане без обојице, 
супруг јој је преминуо 1859. године, а син 1878. Последњих једанаест година живота 
провела је сама у свом дому у Бечу. Када је умрла у својој 63. години, њени посмртни 
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остаци су пренети у Београд и сахрањени на старом Ташмајданском гробљу поред му-
жа и сина. Приликом прекопавања овог гробља, њихове кости заједно су пренете на Са-
винац и похрањене у породичној крипти породице Вукомановић у цркви светог Саве. 

Као кћерка Вука Караџића, Мина се од детињства налазила у друштву уметника 
и књижевника, што је свакако појачало њену постојећу склоност ка уметности. Стекла 
је изванредно образовање кроз приватне часове музике и сликарства, страних језика 
(поред немачког и српског, научила је француски и италијански), док се писањем ба-
вила још од ране младости. Преводила је и објављивала српске народне умотворине и 
приповетке на немачки језик, али ипак је њена највећа љубав била сликарство. Њен 
први учитељ на том пољу био је Јосиф Пфајфер. Потом је наставила усавршавање у 
атељеу Фридриха Шилера, а затим код живописца Грубера. Поред живота у Бечу, њен 
укус су формирале и посете Венецији, Берлину, Дрездену и Милану. Њено сликарско 
дело чини педесетак радова (од којих је сачувано двадесетак) и то су углавном портрети 
у уљу, акварели и цртежи кредом који припадају поетици бидермајерског класицизма 
(као што је њен недатирани Аутопортрет) и романтизма. После Катарине Ивановић, 
она је друга жена сликарка у српској историји уметности.

Литература: Добрашиновић Голуб, Мина Караџић-Вукомановић, каталог, Београд 1974; Добра-
шиновић Голуб, Сликарска дела Мине Караџић Вукомановић, каталог, Београд б.г.; Добрашиновић 
Голуб, Мина Караџић Вукомановић, живот и дело, Београд 1995; Јовановић Миодраг, Српско сликар-
ство у доба романтизма 1848–1878, Нови Сад 1976; Јовановић Миодраг, Међу јавом и мед сном, срп-
ско сликарство 1830–1870, Београд 1992; Чубрић Љиљана, Вилхелмина Мина Караџић Вукомановић, 
1828–1894, каталог, Београд 2003.

Кацлер Винценц (нем. Katzler Vinzenz)

(Беч 1823 – Беч, 1882) 

Био је аустријски сликар и графичар. Студирао је од 1840. до 1844. године на Ака-
демији лепих уметности у Бечу. После 1848. године радио је портрете и илустрације 
које је објављивао у разним часописима и магазинима, укључујући Figaro, Kikeriki, Hans 
Jörgel и Leipziger Illustrierte и тако стекао популарност. Посебно је познат по бројним 
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дрворезима и литографијама, на којима је представљао историјске композиције и лич-
ности, као и мотиве из народног живота поданика аустријске монархије, међу њима 
и оних у Србији, Босни, Херцеговини и Црној Гори. Углавном је сарађивао са Анаста-
сом Јовановићем, Павлом Чортановићем и Анастасом Стефановићем али су познати 
и његови изузетно успели самостални радови на пољу литографије. Између осталог, 
самостално је компоновао и литографисао сцене из борби Срба и Мађара под Кошу-
том 1848/49. године, цртао и литографисао Таковски устанак 1865. године, а потом и 
Грозно убиство кнеза Михаила у Кошутњаку. 

Литература: Васић Павле Ч., Живот и дело Анастаса Јовановића првог српског литографа, Бео-
град 1962; Група аутора, Галерија Матице српске, Нови Сад 2001; Макуљевић Ненад, Уметност и 
национална идеја у XIX веку, систем европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006; 
Јовановић Миодраг, Међу јавом и мед сном, српско сликарство 1830–1870, Београд 1992; Краут Вања, 
Историја српске графике од XV до XX века, Горњи Милановац-Београд 1985.

Кнежевић Урош 

(Сремски Карловци, 1811 – Београд, 1876) 

Родио се у Сремским Карловцима 2. јануара 1811. године од оца Теодора и мајке 
Јулијане. Од своје четрнаесте године учио је у цртање, у карловачкој гимназији, и ког 
„биргермајстора” карловачког Арутиновића. Године 1825. Кнежевић је као ученик IV 
разреда гимназије похађао цртачку школу, коју је при гимназији основао митропо-
лит Стратимировић уз сарадњу сликара Арсе Теодоровића. У Патријаршиској архиви 
сачуван је и један Кнежевићев цртеж из тог времена. 

У Србију је из Аустроугарске прешао у јулу 1834. године и остаће упамћен као један 
од ретких сликара који су у њој дуго остали. Дана 27. јула 1837. године молио је кнеза 
Милоша за помоћ у периоду од три године колико је намеравао да проведе у Академи-
ји уметности у Бечу. Није познат одговор кнеза Милоша, али по томе што је Кнежевић и 
даље остао у Крагујевцу може се претпоставити да му је молба била одбијена. У то време 
он је био веома запослен. O томе сведоче портрети Нинића (1834), Јакова Живановића 
(1836), Јована Обреновића (1836), Милете Радојковића (1837), Стефана Стефановића 
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Тенке (1837), Димитрија Давидовића (1837), као и два портрета кнеза Милоша o којима 
Кнежевић говори у својој молби. Број портрета из тога времена несумњиво је много 
већи, али хонорар ни из далека није био довољан за остварење Кнежевићевих планова 
за пут у Беч. Тај хонорар често није био ни исплаћен. Године 1838. он се поново обра-
тио кнезу Милошу за „рукопомоћ”, но ни та молба није уважена. Разочаран, Кнежевић 
је из Крагујевца отпутовао у Београд крајем 1838. или почетком 1839. године, али ни 
тамо није био боље среће. На његово тражење (1840) да му се исплати 43 дуката за по-
слове израђене кнезу Милошу, одговорено му је да се обрати „оному који му је исте 
наручивао”. Тек му је сликање целивајућих икона за „цркву београдску” омогућило да 
коначно 1844. оде у Беч, где је, по сопственом сведочењу, боравио до 1847. године. 

По повратку у Београд, октобра 1847. године врло брзо се наметнуо као сликар 
портретиста, и његов успон траје до пада кнеза Александра Карађорђевића. У година-
ма 1854-55. кнез и сликар били су у тесној вези због тога што је Кнежевићу био поверен 
посао који је замислио кнез Александар: „галерија портрета вођа устанка и српских 
владара Карађорђевића и Обреновића”. То се дешава управо у време када министар 
финансија Паун Јанковић води интензивну акцију на подизању цркве у Мајданпеку, 
а Кнежевићева жеља је одувек била да добије неки ангажман у црквеном сликарству 
јер би му то пружило материјалну сигурност. До 1855. године већ је био насликао 16 
портрета, а мало је познато да је Урош Кнежевић израдио план за цркву у Мајданпеку, 
која је утемељена 1856. године, а освештана највероватније 1859. Међутим, као тих и 
благородан човек, достојанственог и увек одмереног понашања и „безпорочан у мо-
ралном поведенију” није умео да се сналази у „неуметничким” околностима, како је 
умео да каже, па га је надирућа конкуренција увек престизала у борби за наклоност 
код црквених мецена.

Са друге стране, припада му можда најзначајније место у развоју репрезентативног 
историјског портрета у српском сликарству.

Литература: Васић Павле, Урош Кнежевић, Летопис Матице српске, 365, св. 1-2, Нови Сад 1950, 
14-30; Васић Павле, Урош Кнежевић, портретист, Опово, 1975; Вујовић Бранко, Уметност обновље-
не Србије, Београд 1986; Јовановић Миодраг, Међу јавом и мед сном, српско сликарство 1830–1870, 
Београд 1992; Кашанин Милан, Два века српског сликарства, Београд 1942, 24-25; Кусовац Никола, 
Класицизам код Срба, каталог сликарства, 7, Београд 1967, 89-102; Кусовац Никола, Каталог слика 
Уроша Кнежевића, Опово 1972; Миљковић Љубица, Петровић Петар, Станишић Гордана, Сто година 
српске уметности, сликарство у Србији 1850–1950, каталог, Београд 2009, 14-15, 204-205; Петровић 
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Вељко, Кашанин Милан, Српска уметност у Војводини, Нови Сад 1927; Петровић Петар, О једном 
портрету Уроша Кнежевића, Зборник Народног музеја, XVII/2, историја уметности, Београд 2004, 
323-329; Секулић Јован, Урош Кнежевић на портретима из збирке Народног музеја у Београду, Зборник 
радова Народног музеја, I, Београд 1958, 243-260; Станић Радомир, Прилог проучавању сликарске 
делатности Уроша Кнежевића у Чачку, Зборник радова Народног музеја, III, Чачак 1972, 11-26.

Крстић Ђорђе 

(Стара Кањижа, 1851 – Београд, 1907) 

Основну школу и обућарски занат учио је у Чуругу, а гимназију и богословију у 
Сремским Карловцима и Београду. Захваљујући свом цртачком дару и, свакако, пат-
риотски надахнутим темама које је обрађивао, запазио га је краљ Милан Обреновић. 
Убрзо затим Крстић се, као државни питомац, уписао на Академију ликовних умет-
ности у Минхену (1873) где је са успехом учио сликарство све до 1881. године. У јесен 
исте године добио је једногодишњу стипендију за усавршавање у Риму. Кратко време 
после повратка у Београд постао је члан Српског ученог друштва (1884), да би 1892. по-
стао почасни члан Српске краљевске академије. Посао наставника цртања на београд-
ској Реалци добио је тек после вишегодишњих молби и настојања, 1888. године, и на тој 
дужности је остао до смрти. 

Прву самосталну изложбу је приредио 1880. године, а учествовао је на свим зна-
чајнијим, почев од међународне изложбе у Минхену 1883, па преко светских изложби 
у Паризу 1889. и 1900, до Прве југословенске организоване у Београду 1904. године. 
Поред бројних скица и студија начињених на терену широм Србије, које су подједнако 
драгоцене по својим етнографско документарним и чисто ликовним вредностима, за 
собом је оставио и низ значајних иконостаса (у нишкој Саборној цркви, у Чуругу, Ло-
зовику, Старом Аџибеговцу...), портрета, пејзажа, жанр и историјских композиција. 
Ђорђе Крстић се, заједно са Пајом Јовановићем и Урошем Предићем, сматра једним 
од најзначајнијих представника реализма у српском сликарству, али је он наговестио и 
неке иновације које ће сазрети тек у модерној уметности ХХ века.

 
Литература: Кусовац Никола, Ђорђе Крстић (1851–1907), каталог, Крагујевац 1978; Кусовац 

Никола, Сликар Ђорђе Крстић 1851–1907., Београд 2001; Макуљевић Ненад, Уметност и национална 



221

идеја у XIX веку, систем европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006; Медаковић 
Дејан, Српски сликари XVIII-XX века, Београд 1994; Милошевић Емица, Врбашки Милена, Кара-
ђорђевићи у збиркама Галерије Матице српске, Нови Сад 2004; Петровић Вељко, Кашанин Милан, 
Српска уметност у Војводини, Нови Сад 1927; Симић-Миловановић Зорица, Поводом етнографског 
мотива у сликарству Ђорђа Крстића, Зборник Етнографског музеја у Београду, 1901–1951, Београд 
1953, 379-388; Симић-Миловановић Зора, Сликар Ђорђе Крстић и уметничке школе и установе, Бео-
град 1956.

Милојевић Никола 

(Јагодина, 1865 – Београд, 1942)

Рођен је у доста бројној и не тако имућној породици од оца Теодора, по занимању 
терзије, који је умро прилично млад, и мајке Милице. Након завршена четири разре-
да гимназије у Јагодини 1880. године уз ујакову помоћ прелази у Београд где почиње 
да учи трговачки занат. Ту је његов дар запазио др Ђока Павловић и благодарећи ње-
говој помоћи млади Милојевић у периоду од 1888. до 1891. године учи сликарство код 
Ђорђа Миловановића да би се 1. октобра 1891. уписао на сликарски одсек Академије 
ликовних уметности у Бечу. Упоредо са похађањем течајева на Академији у Бечу учио 
је и у једној мање познатој Цртачкој школи, а јула 1893. године се вратио у Београд. 
По повратку је убрзо постао један од најтраженијих портретиста чаршије – омиљени 
сликар београдских трговаца, занатлија и чиновника – тако да је отворио атеље у Кнез 
Михајловој улици. 

Квантитет портрета које је Милојевић доста је изнад оцена о квалитету његовог 
сликарства, али он је ипак 1903. године позван да портретише краља Петра I Кара-
ђорђевића, а 1907. је учествовао на Балканској изложби у Лондону после чега је посетио 
Париз и друге европске уметничке центре. Умро је 7. марта 1942. године у Београду.

Литература: Бојкић Мира, Милојевић Никола, Вулић Живан, Изложба легата академских слика-
ра Николе Милојевића и Живана Вулића, Светозарево 1980; Кусовац Никола, Живот и дело сликара 
Николе Милојевића (1865–1942), Зборник Народног музеја, VII, Београд 1973, 74-87; Петровић Пе-
тар, О једном портрету Уроша Кнежевића, Зборник Народног музеја XVI/2, Историја уметности, 
Београд 2004, 323-329; Рајчевић Угљеша, Сликар Никола Милојевић 1865–1942, Београд 1999.
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Мишковић Јован 

(Неготин, 1844 – Београд, 1908)

У родном граду завршио је основну школу и полугимназију, а пети и шести разред 
гимназије у Београду, где је наставио школовање на Војној академији коју је завршио 
1865. добивши чин артиљеријског поручника. Службовао је у Страгарима, Горњем 
Милановцу, Јагодини, Београду и Алексинцу. У време српско-турског рата 1876–1878. 
године командовао је у Ибарској војсци, а потом и у Књажевачкој и Тимочкој. Крај 
рата дочекао је као начелник Оперативног одељења Врховне команде у Нишу. После 
рата обављао је одговорне послове у Врховној команди, био је начелник Главног ге-
нералштаба да би 1894. године стигао до генералског чина. Био је министар војни у 
два наврата, у влади Јована Ристића, па у влади Ђорђа Симића. Од 1890. до 1893. био 
је гувернер малолетног краља Александра Обреновића, а 1901. године именован је за 
доживотног члана Сената. Војничку каријеру пратило је и изузетно значајно списа-
тељско дело, објављивано у великом броју часописа. 

Због свог истраживачког и научног рада изабран је за редовног члана Српског 
ученог друштва 1875, а за редовног члана Српске Краљевске академије 1892. године, 
чији је председник постао 1900. и ту часну дужност обављао до краја 1903. Тиме је Јо-
ван Мишковић био једини војник на месту председника САНУ од њеног оснивања 
до данас. Поред тога, био је и почасни члан Српског лекарског друштва, утемељивач 
Српског археолошког друштва, као и председник Српског друштва Црвеног крста. 
Преминуо је у 65. години живота и сахрањен је на Новом гробљу у Београду уз највеће 
војне и државне почасти.

Литература: Ђаповић Ласта, Јован Мишковић, заборављени етнограф и географ, Гласник Етно-
графског института, LIV, Београд 2006, 345-360; Јовановић Војислав Ј., Генерал Јован Мишковић 
први истраживач средњовековних градова у Србији, Споменица Јована Ковачевића, Београд 2003, 
77-95; Јововић Божидар, Јован Мишковић, генерал и академик, Војно дело, 48, 1, Београд 1996, 161-
186; Јововић Божидар, Српски официри у националној култури, Београд 1998; Мишковић Јован, 
Опис Рудничког округа, Горњи Милановац 2007; Челиковић Борисав, Јован Мишковић и његов Опис 
Рудничког округа, у: Јован Мишковић, Опис Рудничког округа, Горњи Милановац 2007, 01-019; исти, 
Брђани у Белешкама Јована Мишковића, Брђански годишњак, бр. 7, Брђани, 2007, 45-46; исти, Јован 
Мишковић и његов „Опис Рудничког округа”, у: Руднички округ, Рудничка Морава, насеља, порекло 
становништва, обичаји, Београд 2011, 373-388.
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Тителбах Владислав 

(Ленешице код Прага, 1847 – Београд, 1926)

После завршених техничких наука и успутног похађања студија сликарства, као 
професор математике и нацртне геометрије дошао је из Прага у Нови Сад 1871. годи-
не. Ту је добио намештење „на реалној школи” чији ће бити и последњи управитељ 
пре њеног укидања 1875. године. Са патриотским ентузијазмом према ослобођењу сло-
венских народа, Тителбах се, под утицајем идеја Светозара Милетића и Полита Десан-
чића, после краћег задржавања и службовања у градској реалци у Осијеку, одлучио да 
пређе у Србију и постане њен веран поданик и држављанин. У Београд долази 1876. 
године и за њега остаје везан до краја живота, изузимајући трогодишњи боравак у Ја-
години, где је 1879. био премештен по потреби службе. 

Уз редовне професорске дужности предавача цртања и краснописа често је путо-
вао по Србији цртајући и описујући делове старих ношњи, накита, оружја, намештаја 
и народног покућства, архитектонске пластике, средњовековних фресака (које је до-
ста верно копирао у акварелу) или сликајући ведуте српских градова. У јавности се 
први пут појавио 1874. године са неколико илустрација на тему ратних прилика у Хер-
цеговини које су штампане у новосадским листовима „Глас народа” и „Застава”, а по 
преласку у Србију оглашавао се више пута као извештач страних илустрованих новина 
са илустрацијама догађаја из српско-турског (1876) и српско-бугарског рата (1885). Већ 
1881. године, по повратку из Јагодине, укључио се у научни пројекат Српског ученог 
друштва везан за израду Етнографског атласа тако што је путовао и цртао етнографске 
предмете, пределе, људе из народа и споменике културе, због чега је и изабран за њи-
ховог редовног члана 1885. Прикупљену грађу почео је да објављује 1887. када је при-
ступио илустровању великог списа Владимира Карића „Србија”, који је допринео раз-
воју географско-етнографских истраживања код нас.

Литература: Голубовић Биљана, Владислав Тителбах 1847–1925, каталог, Нови Сад 1989; Заплата 
Рудолф, Прилог биографији и библиографији радова Владислава Тителбаха, Гласник Етнографског му-
зеја у Београду, 7, Београд 1932, 129-131; Макуљевић Ненад, Уметност и национална идеја у XIX веку, 
систем европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006; Петровић Петар Ж., Библио-
графија радова Владислава Тителбаха, Гласник Етнографског музеја у Београду, 6, Београд 1931, 126-
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129; Станојевић Љиљана, Изложба династија Обреновића из заостваштине, Београд 1996; Hrdlich, 
Тителбах, Орао, Велики илустровани календар за 1894, Нови Сад 1893, стуб. 105-106; Шелмић Ле-
посава, Сликар Владислав Тителбах, Свеске, 19, Београд 1988, 69-70.

Тодоровић Полексија 

(Београд, 1848 – Београд, 1939)

Ћерка Матије Бана, српског писца и дипломате и Маргарите, пореклом Гркиње. 
Основне поуке из сликарства добила је од београдског професора цртања Јована Де-
рока. Коначно сликарско образовање стекла је у приватној школи Стевана Тодорови-
ћа, за кога се удала 1864. године. Као сликар усавршавала се искључиво помажући су-
пругу у раду на многобројним поруџбинама (као што су иконе за цркве у Неготину, 
Глоговцу, Богатићу...) и путујући са њим по Европи, посебно у Италију где је копирала 
велике мајсторе у музејима. 

Аутор је већег броја портрета, а њено црквено сликарство је далеко обимније него 
што се раније претпостављало. Полексија Тодоровић је прва жена сликар која је осли-
кала цео иконостас 1880. године у дворишној капелици Свете Наталије Више женске 
школе у Абаџијској улици у Београду (данас Народног фронта), која је на жалост сру-
шена у Првом светском рату. Поред тога, била је петнаест година професор цртања у 
Вишој женској школи. Као члан Књижевно-уметничке заједнице основане 1892. годи-
не, излагала је 1895. и 1896. године са осталим сликарима и вајарима (С. Тодоровићем, 
П. Раносовићем, В. Тителбахом, П. Убавкићем). Године 1907. била је међу оснивачима 
Српског уметничког удружења, а 1911. излагала је са најпознатијим уметницима на 
великој Међународној изложби у Риму. 

Литература: Група аутора, Галерија Матице српске, Нови Сад 2001, 254; Мајерхофер Теодор, 
Полексија С. Тодоровићка, сликарка, Орао, Велики илустровани календар за годину 1885, Нови Сад 
1884, стуб. 35-36; Петровић Вељко, Кашанин Милан, Српска уметност у Војводини, Нови Сад 1927; 
Симић-Миловановић Зора, Сликарке у српској историји уметности, Београд 1938; Симић Милова-
новић Зора, Аутобиографија Стеве Тодоровића, Нови Сад 1951.
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Тодоровић Стеван Стева 

(Нови Сад, 1832 – Београд, 1925)

Према подацима које је сам уметник дао у својој аутобиографији под називом „Опис 
мог живота од рођења 1832. до моје осамдеседевете године”, сликарство је студирао на 
Академији у Бечу и приватно у атељеу чувеног бечког сликара Леополда Валдмилера 
од 1849 до 1850. године. Затим је у току 1853. посећивао Академију у Минхену, да би од 
1854. до 1856. године поново боравио у Бечу где је радио и учио у атељеу професора 
Карла Рала. Почетак његовог уметничког стварања везан је за романтичарски понесе-
ну националну идеју, да би се касније потпуно окренуо академском стилу реализма. 

Када се 1856. године вратио у Београд започела је његова жива друштвена и умет-
ничка активност. Скоро да нема области друштвеног, културног и уметничког дело-
вања, почев од музике, театра, спорта, затим преко примењеног стваралаштва и пе-
дагогије, до сликарства, графике, скулптуре, чак и рестаурације слика, у коме Стева 
Тодоровић није оставио дубок, најчешће пионирски важан, и стога неизбрисив траг. 
Поред тога што је радио у позоришту, певачком друштву, што је био иницијатор 
оснивања првог гимнастичког друштва (основао је Прво српско друштво за гимнасти-
ку и борење, Београдско гимнастичко друштво „Соко” и Савез соколских друштава 
„Душан Силни”), отворио је и прву сликарску школу код нас. На позив кнеза Михаила 
постао је васпитач његовог ванбрачног сина Велимира, што му је омогућило могућност 
бројних путовања, тако да је упознао најбоље галерије Москве, Петровграда, Рима, 
Венеције, а када се оженио Полексијом Бан 1864. године провео је са њом неколико 
месеци у Фиренци. Крајем 1865. почео је да ради као професор цртања у Гимназији, 
а убрзо потом у Реалки, где је остао до пензионисања 1894. године. У рату са Турцима 
(1876–1878) био је сликар и новинарски извештач. Био је члан Српске краљевске ака-
демије, Петровградске академије художерства и Академије у Катанији (Италија). Ства-
рајући више од пола века, оставио је за собом неколико стотина портрета, више пејза-
жа, историјских и жанр композиција, преко двадесет иконостаса (Топчидер, Идвор, 
Опово...), велики број исликаних црквених зидова, пуно цртежа и илустрација.

 
Литература: Врбашки Милена, Изложба Стеван Тодоровић (1832–1925), каталог, Нови Сад 2002; 

Јовановић Миодраг, Српско сликарство у доба романтизма 1848–1878, Нови Сад 1976; Јовановић 
Миодраг, Међу јавом и мед сном, српско сликарство 1830–1870, Београд 1992; Краут Вања, Скице Сте-
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ве Тодоровића за „Таковски устанак”, Зборник за ликовне уметности, 7, Нови Сад 1971, 355-363; Ку-
совац Никола, Врбашки Милена, Грујић Вера, Краут Вања, Стеван Тодоровић 1832–1925, Српска 
уметност од XVIII до XX века, Београд – Нови Сад 2002; Макуљевић Ненад, Уметност и национална 
идеја у XIX веку, систем европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006; Миљковић 
Љубица, Лада 1904–1994, поглед у прошлост, Београд 1995; Миљковић Љубица, Петровић Петар, 
Станишић, Гордана, Сто година српске уметности, сликарство у Србији 1850–1950, каталог, Београд 
2009, 14-15, 204-205; Петровић Вељко, Симић Миловановић Зора, Изложба слика Стеве Тодоровића 
1832–1925, поводом двадесетпет година од његове смрти, Београд – Нови Сад 1950; Петровић Вељко, 
Кашанин Милан, Српска уметност у Војводини, Нови Сад 1927; Симић Миловановић Зора, Ауто-
биографија Стеве Тодоровића, Нови Сад 1951.

 

Убавкић Петар

(Београд, 1852 – Београд, 1910)

Српски вајар и сликар, сматра се родоначелником српског вајарства. Већ после 
четвртог разреда гимназије коју је похађао у родном граду, добија државну стипенди-
ју и 1866. године почиње да учи иконописање код путујућег уметника Италијана у 
Београду. Учење наставља у Панчеву, а марта 1873. путује у Беч где се опредељује за 
скулптуру. Због слабог здравља вратио се у Београд. Поново је добио државну стипен-
дију и наставио студије 1874. године у Минхену на Kunstgewerbeschule, а наредне го-
дине на њиховој Академији. Студије прекида 1876. године, по избијању српско-турског 
рата, када је позван да се врати у земљу. По завршетку рата постављен је за привре-
меног учитеља калуповања у београдској Реалци. Са новом стипендијом од краја 1878. 
продужава студије вајарства у Риму на Regio Istituto di Belle Arti S. Luca које завршава 
1882. године. Међутим, у Риму је остао све до 1889. када се враћа за Београд где постаје 
учитељ II класе калуповања у Реалци, а затим и учитељ цртања и лепог писања у Ви-
шој женској школи и на крају виши учитељ вештина у Трећој београдској гимназији. 
За члана Српског ученог друштва изабран је 30. јануара 1883. а када се оно стопило са 
САНУ, постао је њен почасни члан 1892. године. 

Поред самосталних и групних изложби у земљи и иностранству (Београд 1882. и 
1885, Уметничка изложба у Риму 1885, Југословенска уметничка изложба у Београду 
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1904, Софији 1906. и Загребу 1908, Балканска изложба у Лондону 1907, Изложбе „Ладе” 
у Београду 1909. и 1924), учествовао је на великој међународној изложби у Паризу 1889. 
(када је изложио фигуру названу Бајадера) и 1900. године (када је уместо планираног 
Таковског устанка изложио попрсје Александра Обреновића). 

Био је и један од оснивача Друштва српских уметника „Лада”, заједно са Урошем 
Предићем, Ђоком Јовановићем, Марком Муратом, Бетом Вукановић, Ристом Вукано-
вићем, Симеоном Роксандићем и Надеждом Петровић. Друштво је основано 4. сеп-
тембра 1904. уочи Прве југословенске уметничке изложбе у Београду, и било је најста-
рије друштво уметника у Србији, а према неким проценама и у Европи. 

Петар Убавкић се сматра зачетником академске скулпторске уметности у новијој 
српској историји. Он се својим делом тачно уклапа у временски и поетички простор 
– класицизам додирнут романтизмом који тежи натурализму и веризму. Урадио је 
велики број јавних споменика, а међу његовим најпознатијим делима су попрсје Вука 
Караџића, кнеза Милоша и Ђуре Даничића, као и скупина Таковски устанак. Умро је 28. 
јуна 1910. у Београду и сахрањен је на Новом гробљу.

Литература: Макуљевић Ненад, Уметност и национална идеја у XIX веку, систем европске и 
српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006; Николајевић Божа С., Српска уметност на 
париској изложби, Бранково коло, Сремски Карловци 1900, 280-282; Симић Ненад, Петар Убавкић 
(1850–1910), живот и рад првог скулптора обновљене Србије, Београд 1989; Трифуновић, Лазар, Петар 
Убавкић, Грађа за историју модерне српске уметности, 1, Београд 1973.
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RUDNIK AND TAKOVO REGION IN 19th CENTURY ART

The term of Rudnik and Takovo Region has origin that is more recent and refers to the 
space that includes today’s Municipality Gornji Milanovac within its borders. This term con-
tains two toponyms by which this area was recognized. Rudnik, as highest and mountain 
with the largest expanse in Šumadija, whose name itself is related to mining and millenium 
long tradition of significant mining center. Takovo, as the place that with the beginning of 
Uprising against the Turks on the Palm Sunday in 1815, led by Miloš Obrenović, had entered 
in Serbian history and became cornerstone of Serbian statehood. 

When it comes to artistic developments it can be seen that this region had followed the 
destiny of entire Serbia, south of the rivers Sava and Danube, as it is today. The continu-
ity lasts from the prehistoric period. There are few traces left of artistic creation from the 
Roman period, although it certainly existed, as evidenced by a stone inscription from the 
temple erected in the late second century on Rudnik mountain during the reign of Emperor 
Septimius Severus, store silverware from the Upper Branetići and recently found sculpture 
of a woman in bronze. From the medieval period, in which Rudnik was one of the most im-
portant economic centers of the Serbian state, we have only trifles. Out of dozens of churches 
and monasteries to this day remained only a monastery Vraćevšnica founded by the Great 
leader Radič, built in 1430. From once mighty fortress remained slightly visible traces on the 
ground, in toponymy and literature. Although in Rudnik was located a mint of Serbian rulers 
and nobles, there are rare coins and jewelry findings from that time. Three and a half century 
long existence of the Turkish state in this region (1458-1804) was wrapped with the veil of 
darkness when it comes to everyday life and artistic creation. About it testify Turkish forts 
and ruins of the mosque which was located in the Turkish city in Rudnik, but much more the 
creations in local monasteries and churches.

The decisive historical events that determined the future history of the Serbian people, 
and therefore Rudnik and Takovo region, began with the ending of the war between Austria 
and Turkey in 1791, because after the peace treaty of Svishtov Turkey carried out significant 
reforms and allowed the Serbs in Belgrade pashaluk important form of freedom. That did 
not meant only government of prince (Knez) and freedom of trade which allowed to the 
Serbs to create a number of wealthy people, such as Milan Obrenović and Nikola Milićević 
Lunjevica in this region were, but also the freedom of artistic creation, as it was well observed 
in the synthesis of Serbian Art in the first half of the nineteenth century, by Branko Vujović. 
During this period begins intensive restoration of churches and monasteries, and opening of 
first schools. In 1795 was built the log church in Takovo, to which the future events will give 
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great importance. The decade of general enthusiasm was interrupted by seduction of Dahije 
regime in Belgrade pashaluk, who tried to force the wheel of history back. Withdrawal of 
acquired benefits with additional reprisals of Dahije against the Serbian people have created 
a fertile ground in a wide section of society to fight the Turks. In this area military actions 
in the First Serbian Uprising in 1804 began and Rudnik was the first town liberated from 
the Turks in Serbia. Important role in the uprising had Vraćevšnica monastery, in which 
was held the Assembly of Uprising in 1812. Upon the failure of the insurrection in 1813 the 
significant number of prominent people from this area, including Miloš Obrenović, Nikola 
Lunjevica, Arsenije Loma, Lazar Mutap and Milić Drinčić, remained with their people and 
haven`t fled to Austria with Karadjordje. They will be the organizers of the Second Serbian 
Uprising, which was raised by Miloš Obrenović in Takovo in 1815. Besides Takovo, a signifi-
cant place has Upper Crnuča, where until 1818 in the house of Prince Miloš capital of Serbia 
was located. Special importance had Vraćevšnica, monastery, which Prince Miloš generously 
aided and where he buried many members of his family, and whose abbot Melentije Pavlović 
will become Metropolitan of Belgrade. Then, Brusnica, birthplace of Obrenović family and 
Rudnik’s district headquarters, Lunjevica, where Nikola Milićević in his house opened the 
first secular school in this area, and Savinac, where Prince Miloš built his first endowment, 
Srezojevci, the village where the Vukomanović family lived, from which Princess Ljubica 
and Aleksa Vukomanović, Mina Karadzić husband originated. So, the close environment of 
Prince Miloš greatly did the people from this region. The situation changes significantly with 
his departure from the throne in 1838 when this ambience looses the former importance. Es-
tablishment of Gornji Milanovac in 1853, creates a new administrative and cultural center of 
this region, with the church, county district offices, schools, hospitals, retail and crafts stores. 
The young king Aleksandar Obrenović (1889-1903) returns to his roots and to homeland of 
his ancestors, and he paid special attention especially to Takovo, a place where the Second 
Serbian Uprising was raised. Additional impulse was his marriage with Draga, grandaugh-
ter of Nikola Lunjevica. The construction of the representative castle in Takovo, whose com-
pletion coincides with the May coup in 1903, which shut down the Obrenović dinasty vine, 
and the subsequent fate of the castle also, was choosen to be a marginal year, which ends the 
era of artistic creation, insurrectionary and Obrenović sensibility which marked the Rudnik 
and Takovo region (1791-1903). 

Art heritage of Rudnik and Takovo region of this period has not yet been uniquely pre-
sented and discussed, so this exhibition and publication are the first attempt in this direction. 
Outside of our consideration in this case remains the items in the applied arts, which are made 
or are kept in churches and monasteries of Rudnik and Takovo region, and their number give 
them the opportunity for creating a special exhibition in the future. From the available ma-
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terial which is scattered throughout the museum, library, archives and private collections, 
we choose a thematic division. First, we present historical compositions on the theme of the 
Second Serbian Uprising, and portraits of historical figures, and then architectural objects. 
When it comes to portraits of Obrenović family members, born in this environment, which 
are in great number, we choose the rarely reproduced lithographs by Anastas Jovanović, be-
cause few years ago a representative collection of their portraits from the National Museum 
in Belgrade has been represented in our town and on that occasion comprehensive picture 
catalogue was published. We are enriching the whole picture with impressions of Joakim 
Vujić, Milan Đ. Milićević, Felix Kanitz and Jovan Mišković who left fundamental data about 
the art work in this area in their works.
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