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Tempus et meum jus гесло је владарског дома 
Обреновића, осмишљено и уграђено у државни и 
династички грб од стране племенитог, од народа во-
љеног, кнеза Михаила. „Време и моје право” пору-
чивао је, савременицима и потомцима, потврђују-
ћи легитимитет повратка на од оца наслеђен пре-
сто, након заједничког, неправедног изгнанства са 
српске историјске позорнице, чији је главни актер 
од 1815. године Милош Обреновић с правом био. 
Правом Таковског устанка, хатишерифа из 1829, 
1830. и 1833. године, правом заслуженим искреним 
тежњама за добробит Србије. „Време и моје право” 
поручивали су потом и краљ Милан и његов син 
Александар, са истом мишљу и намерама. Стога је 
назив изложбе можда и жеља да им се са историјске 
дистанце од два века, потврди тај легитимитет и 
признају заслуге.

Са друге стране, појам времена, заједно са три 
постулата – простор, људи и њихово деловање – из 
поднаслова каталога изложбе (Династија, руднич-
ко-таковски крај и стварање нововековне српске 
државе) неопходни су чиниоци цивилизацијског то-
ка, у овом случају историје српског народа од почет-
ка XIX до почетка ХХ века. Трудећи се да остану 
непристрасни, аутори су желели да, између осталог, 
прикажу и објасне почетке и крај породице Обре-
новић, потекле у рудничко-таковском крају; значај 
Другог српског устанка започетог на истом про-
стору под окриљем Милоша Обреновића, као дела 
„српске револуције” тј. процеса ослобађања од тур-
ске власти, феудалног поретка и након тога, и зах-
ваљујући томе, стварања модерне српске државе.

О изложби

Време Обреновића и њихово право

Упоредо са историјским током изложбене при-
че, засноване на прецизним биографијама Обрено-
вића и верoдостојном студијом њиховог времена 
и овог простора у устаничко и доба које му следи, 
од стране једног од аутора изложбе, Александра Ма-
рушића, као и приказом рудничко-таковског краја 
у деветнаестовековној српској уметности од стране 
еминентног Петра Петровића, музејског саветника 
Народног музеја у Београду, јавља се наратив о са-
мим учесницима, инспирисан и њиховом величан-
ственом заоставштином, презентованом у катало-
шким публикацијама „Обреновићи у музејским и 
другим збиркама Србије” (први и други том). 

Сходно наведеним принципима, сви чланови 
династије, тачније породице Обреновић, смештени 
су у простор у коме су рођени и у коме су делова-
ли, дат кроз цртеже Феликса Каница, осведоченог 
хроничара тадашње Србије, заједно са фотографи-
јама тога доба. За сваког владара изабрани су они 
предмети који, у виду симбола, у малом представ-
љају најкарактеристичније црте њихових лично-
сти. Дакле, владар као монарх и као човек; његова 
религиозност, однос према породици, лична инте-
ресовања, начин размишљања и опхођења, физич-
ка појавност и свакодневне навике. На исти начин 
представљене су и владарке – мајке и супруге, жене, 
присутне у свом времену као јавне личности.

Контекст је омеђен најсудбоноснијим држав-
ничким одлукама и дометима Обреновића владара, 
при чему је акценат дат њиховим афирмативним 
поступцима, остављајући по страни овом приликом 
оне аспекте које је њихова савремена, можда и више 
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почаст местима славне прошлости, везаним за свог 
родоначелника Милоша, а народу су се захваљива-
ли кроз подизање својих, и обнављање задужбина 
предака. И, иако се такви поступци могу посмат-
рати као одлично осмишљена пропагандна поли-
тика владајућих, разлог за њено постојање уопште, 
морао је почивати првенствено у свести народа, где 
је Таковски устанак још увек био жив – не митски 
– симбол слободе и националног поноса.

Свесни да је данашњи систем вредности и жи-
вотних околности знатно промењен, надамо се да 
ће ова изложба бар током свог трајања оживети та-
ква осећања.

Ана Боловић
На Цвети 2015. године

Реализација изложбе и израда каталога не би 
били могући без помоћи Народног музеја у Београду, 
Историјског музеја Србије, Војног музеја, Народног 
музеја Крагујевац, Музеја у Смедереву, Народног му-
зеја Чачак, монаштва манастира Враћевшница и 
Савинац, Игора Борозана, стручних сарадника Сла-
ђане Бојковић, Анђелије Радовић и Петра Петрови-
ћа, као и финансијске потпоре Општине Горњи Ми-
лановац, односно Компаније Дунав осигурање а.д.о. 
Главна филијала Чачак, Компаније „Металац – Про-
летер” А. Д. на чему им од срца захваљујемо.

Аутори

каснија историја, оштро критиковала, јер, морамо 
бити свесни да, када се и позитивне и негативне 
стране узму у обзир, заслуге Обреновића далеко 
надмашују њихове грешке, и грехове.

А све то што су Обреновићи били и све оно 
до чега су Србију уздигли, омогућено је и започето 
судбоносним догађајем на Цвети 1815. године. Дру-
ги српски устанак, у част чијег двестагодишњег 
помињања је ова изложба приређена, налази своје 
место у централном делу поставке, настављајући се 
на живот породице, тј. чинећи део животног пута 
Милоша Обреновића. Кроз суштинске чиниоце пре-
расле у симболе устаничке борбе – оружје, барјак 
и крст – под Таковским грмом, и портрете неких 
од најзначајнијих учесника, реконструисан је, веру-
јемо, историјски приказ који се највише приближа-
ва истини о непосредном чину његовог подизања.

Посебан сегмент изложбе посвећен је односу 
Милошевих наследника према Такову и околини, 
тј. рудничко-таковском крају, и обратно. При том, 
занимљиво је да су становници Горњег Милановца 
1901. године, дочекујући краља Александра Обре-
новића на уласку у Руднички округ поставили 
тријумфалну капију са натписом који се са неверо-
ватном прецизношћу подудара са темом већег дела 
изложбе: „Брусница – детињство; Горња Црнућа 
– идеја; Луњевице – сарадња; Таково – дело”. Зауз-
врат таквим и сличним гестовима поштовања, вла-
дари су чинили честе посете овом крају, одајући 
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Мајка кнеза Милоша, Вишња, у првом браку са 
Обреном Мартиновићем, из села Бруснице, родила 
је поред Јакова, односно Стане још и сина Милана, 
по коме ће, испоставиће се касније, читава владарс-
ка кућа понети презиме.2 И сама баба Вишња, била 
је пореклом из оближњег подвујанског села Доња 
Трепча, тачније из фамилије Урошевић.3 

Након што је 1777. остала удовица, неку годи-
ну касније, преудала се у Средњу Добрињу, где је у 
заједници са Теодором Михаиловићем 1783. донела 
на свет Милоша, 1786, Јована и 1790. године – Јев-
рема.4 Слично првом и други њен брак окончан је 
смрћу брачног друга, новембра месеца 1802. На по-

Династија, рудничко-таковски крај
и стварање нововековне српске државе

Порекло, породични односи
и свакодневни живот

Владарски дом Обреновића без икакве сумње 
спада у ред наших најзначајнијих династија. Држа-
вотворност, политички таленат и проницљивост 
основне су карактеристике владара ове знамените 
куће. Мање војним, а знатно више дипломатским 
средствима они су наставили и успешно окончали 
већ започет процес који је једном делу српског на-
рода донео националну и политичку слободу, од-
носно културни и социјални препород. 

За 72 године колико су Обреновићи предводи-
ли своје „отечество” Србија је од турске погранич-
не, и у сваком смислу заостале провинције, постала 
независна и међународно призната држава, уз не ма-
ла територијална проширења. Истовремено, била је 
то правна и уставно уређена земља са институција-
ма потребним за њено нормално функционисање. 
Без обзира што им многи замерају апсолутистичку 
власт, непромишљене бракове и несолидан прива-
тан живот, нико не може оспорити њихове држав-
ничке заслуге.

Ипак, сви они, док су управљали Србијом, са 
посебним поштовањем односили су се према руд-
ничко-таковском крају. И то не без разлога. Наиме, 
поред Таковског устанка, целокупна историја Обре-
новића нераскидиво је везана за ове просторе, на-
рочито њени почеци.1 

1   Р. Љушић, Обреновићи и њихов родослов, Горњи Милановац, 1998. 

2   Јаков је рођен око 1767, Милан око 1770, а Стана око 1773. године. 

Старији Обренов син Јаков, оженио се Ђурђијом и са њом имао Са-

муила, Петра, Ђорђа, Дмитру, Мирјану и Ружу. Он се упокојио 1817, а 

супруга три деценије касније. Са друге стране Милан је ступио у брак 

са Стојом, и њих двоје су имали два сина, Христифора – Ристу, односно 

Петра. Док су подаци о Петру крајње непоуздани, за Ристу се зна да 

се након пропасти Карађорђевог устанка настанио у Русији, где ће као 

артиљеријски поручник умрети 1825. године.
3   Историчари и публицисти данас се споре око порекла Вишње 

Обреновић. Поред става да је родом из Урошевића, немали број њих 

тврди да је она заправо потекла из Горње Трепче, тачније породице 

Гојковић. Опет, постоји теза да је и она попут свог првог мужа рођена 

у Брусници, у фамилији Марјановић. На основу расположивих пода-

така и до сада утврђених чињеница, а посебно након што је почетком 

деведесетих година прошлог века на брусничком гробљу пронађен 

надгробни споменик Димитрија Урошевића, „ујака господара Милана 

Обреновића”, мишљења смо да су Вишњини корени упркос разним 

недоумицама и контроверзама, управо из Урошевића.
4   Попут Вишње и Теодор је био удовац. Његова прва супруга звала се 

Гордана и на свет је донела три сина Рада, Радисава и Радоњу, односно 

две кћери: Петрију и Христу. 
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зив старијих синова, који су у међувремену стасали, 
и посебно Милан, трговином стекли знатан иметак, 
Вишња се са двоје најмлађе деце вратила и поново 
настанила у Брусници. Неку годину раније, њено 
четврто дете оштроумни и веома надарени Милош, 
самоиницијативно се доселио у поменуту кућу, где 
ће убрзо постати трговачки помоћник свог полу-
брата. За веома кратко време, не само да је овладао 
послом, већ је стекао и први пристојнији иметак.5 

Будући српски кнез није заборавио то време, 
нити особу без које не би постао то што јесте. Оду-
жујући се свом брату по мајци Милану, који га је 
„из беде извукао” када га је као пуког сиромаха при-
мио у своју службу, Милош се после 1815. одрекао 
презимена Тодоровић и прихватио ново – Обрено-
вић. Тим гестом је, испоставиће се касније, читава 
династија понела презиме најугледније и назначај-
није личности Првог српског устанка, пореклом из 
ових крајева. Да му је због свега тога вечито остао 
захвалан, видело се и пред сам смирај Милошевог 
живота. Наиме, већ као остарели кнез, априла месе-
ца 1859. године донео је указ да тек изграђена варош 
Деспотовица, иначе настала у атару села Бруснице, 
на потесу Дивље Поље добије назив Милановац, и 
тако, још једном, сачува од заборава „име блажено-
почившега војводе Милана.”6 

Године 1804, Милош се оженио Љубицом Вуко-
мановић, родом из сувоборског села Срезојеваца. 
Будућа кнегиња и најомиљенија српска нововеков-
на владарка, ћерка Радослава Вукомановића, при-

падала је богатој и веома бројној фамилији чији 
корени су, додуше према предању, досезали чак до 
средњовековног доба. Девер на венчању био је трго-
вац Никола Милићевић Луњевица, близак сарад-
ник и пријатељ Милана Обреновића. Он је уједно 
најзаслужнији што је до овог брака уопште дошло.7 
Такође важно је истаћи да су се у постојбини Обре-
на Мартиновића, поред српског кнеза и „сијателна 
браћа његова светим браком сочетали”.8 

Током Првог устанка Љубица је са децом бора-
вила у Брусници, у заједничком дому, односно за-
друзи Обреновића. Живећи са Вишњом под истим 
кровом, будућа српска кнегиња била је сведок њене 
велике туге након смрти сина Милана 1810, однос-
но губитка снахе Стоје и унука Петра, Јаковљевог 
сина, три године касније.9 Иначе, за своју ћудљиву и 
напрасну свекрву знала је да каже „да кад се наљути 
на мене рекла би, да ми живота код ње више нема; 
ал се фришко поврне и жао јој, што ме је карала и 
на после дођу њене умилне речи и леп поступак са 
мном, и тако ме потпомаже у свачему да ми је после 
милије живети нежели пређе”.10 

Попут Милоша, и млађи кнежев брат, господар 
Јован Обреновић женио се девојкама из овога краја, 
додуше два пута. Први пут око 1814. године Кру-
ном, ћерком кнеза Атанаска Михаиловића из Бер-
шића, једног од најближих Милошевих сарадника. 
Након њене смрти, Јованова супруга постала је 
1836. године Ана Јоксић родом из гружанског села 
Доња Врбава. 

Догађаји који ће уследити по окончању Првог 
српског устанка само ће још више везати Милоша 

5   Р. Љушић, Милан Обреновић: војвода, командант и саветник Руд-

ничке нахије, Горњи Милановац, 2006, 19-30; Јоаким Вујић у свом Путе-

шествију по Србији за Брусницу каже: „У овој варошици јест Јего Кња-

жеско 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 росиском језику списаног, 

видити је можно”.
6   Б. Перуничић, Чачак и Горњи Милановац 1815-1865, I,, Чачак, 1968.

7   Р. Љушић, Кнегиња Љубица, Београд, 2013, 25-52. 
8   Д. Кашић, „Рад кнеза Милоша на подизању и обнови цркава и мана-

стира”, Гласник СПЦ, год. X�I, 1960, Београд.X�I, 1960, Београд.
9   О тадашњој свакодневици најстаријих Обреновића видети више у М. 

Миловановић, Брусница под Рудником, Горњи Милановац, 90. 
10   Мемоари Стефана Стевче Михаиловића, Београд, 1928, 75.
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за ове просторе. Наиме, услед поновног доласка 
Турака, Обреновић се, заједно са својом породи-
цом, повукао из Бруснице. Њихову породичну кућу 
„запосео” је турски муселим Ашим-бег заједно са 
својом пратњом и „12 камила”. Услед таквог развоја 
ситуације, неко време провели су у збегу, а затим су 
се привремено сместили у кућу Ђорђа Матковића 
из села Шарана, иначе супруга Љубицине тетке.

карактеристичне за тадашња сеоска домаћинства 
попут вајата, бивака, млекара...11

Непосредно по подизању устанка у Такову, на 
Цвети 1815. и развијања устаничког барјака испред 
новоизграђеног дома у Црнући, уз чувене Милоше-
ве речи „Ево мене а ето вама рата с Турцима”, кућа 
породице Обреновић постаће двор, а село подно 
јужних падина Рудника прва престоница српске 
устаничке државе. Како је нови владар, заузет мно-
гобројним обавезама, углавном био ван Црнуће, у 
кући је главну реч водила његова супруга Љубица. 
Штедљива и умерена, ослањајући се на помоћнике 
и слуге, али и људе који су „својим послом или му-

11   У Горњој Црнући је живела породица Маринковић која према пре-

дању води порекло од великог челника Радича Поступовића, ктитора 

манастира Враћевшнице. Након пропасти Првог српског устанка Ми-

лован Маринковић је понудио Милошу Обреновићу уточиште на свом 

имању под условом да манастиру даје пола дуката годишње, што је бу-

дући кнез и прихватио. 

Живорад Настасијевић, Кућа кнеза Милоша у Црнући,
шеста деценија ХХ века

Владислав Тителбах, Кућа кнеза Милоша у Шаранима, 1881.

Пошто се пред таковском црквом крајем 1813. 
године нагодио са изаслаником београдског везира 
Сулејман-паше Скопљака, Сали-агом Серчесмом, 
признавши турску врховну власт, будући српски 
кнез започео је, на имању Милована Маринковића 
из Горње Црнуће, и непосредно пре избијања Хаџи 
Проданове буне, почетком јесени 1814, завршио из-
градњу новог породичног дома. Тзв. кућа „осаћан-
ка” имала је поред подрума и две просторије – „кућу 
са огњиштем” односно спаваћу собу. Непосредно уз 
стамбени објекат подигнуте су и остале грађевине 
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ком” навраћали код „честитог књаза”, она је врло 
економично и надасве успешно водила поверено јој 
домаћинство. 

Децембра месеца 1815. у дому Обреновића од-
ржана је врло важна устаничка скупштина, која је 
између осталог изабрала Милоша Обреновића за 
„врховног кнеза и правитеља народа српског”, за-
тим поставила нахијске кнезове, односно чланове 
народне канцеларије и коначно донела први буџет 
нововековне српске државе. 

Непуне две године касније, на кућном прагу 
Љубица је пуцњем из Милошеве кубуре убила њего-
ву милосницу, младу и заносну Петрију. По оконча-
њу брачне кризе, кнежева породица је 1818. прешла 
у нову престоницу Крагујевац. Кућа и посед у Горњој 
Црнући, од тада су се водили као једно од пољских 
добара Обреновића.12 Крајем XIX века, тачније 31. 
јануара 1899. године, Александар Обреновић потпи-
сао је указ по коме се Горња Црнућа проглашава 
за општинско седиште, а Иван Ђорђевић, праунук 
некадашњег „дворског кнеза” Ђорђа Јовичића, име-
нује за њеног председника и краљевог посланика.

Припреме и подизање Таковског устанка

Након пропасти Карађорђевог устанка 1813. 
го дине завладао је изузетно тежак период за Србе 
који су насељавали Београдски пашалук. Велики 
број њих је избегао, а они који су остали били су 
суочени са суровим одмаздама, принудним радом и 
многобројним болестима.13

За разлику од већине устаничких првака Ми-
лош Обреновић је одлучио да остане у земљи и по-
дели судбину са својом породицом и преосталим 
становништвом. Такође, планирао је да се са Заб-
режја, где га је затекао слом устанка упути ка Ужи-
цу и тамо организује неку врсту отпора. Врло брзо 
је схватио да услед потпуног расула у устаничким 
редовима његов наум не може бити остварен. 

Тек пошто се испред таковске цркве формално 
предао Турцима и за узврат добио титулу кнеза, а 
нешто касније и обор-кнеза, уследило је смиривање 
ситуације у већем делу пашалука, а његови сународ-
ници почели су колико-толико нормалније и спо-
којније живети.14

12   Ј. Јевђевић, „Кућа кнеза Милоша у Горњој Црнући”, Зборник радова 

Музеја рудничко-таковског краја 3-4, Горњи Милановац, 101-110.
13   Почев од Буне на дахије, Милош је уз свог полубрата и његову Руд-

ничку војску узео учешће у скоро свим значајнијим устаничким бит-

кама тог времена. Важио је за храброг и одважног борца, који се по-

себно истакао у борбама око Ужица, када је озбиљније рањен. После 

Миланове смрти понео је титулу војводе, а маја месеца 1813. Карађорђе 

га је именовао за команданта одбране западног српског фронта.
14   Дошавши у Таково, Милош је прво послао неколико поверљивих 

људи да преговарају са Турцима и издејствују гаранције по којима ће 

му живот након предаје бити загарантован. Тек након давања „чврсте 

вере” од стране Сали-аге Серчесме, да ће тако заиста бити, он је пристао 

да се званично повинује новим властима.

Таковска црква, фотографија с краја XIX века
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Период затишија и релативно мирног живота 
трајао је до средине септембра 1814. године када је 
у манастиру Трнава избила тзв. Хаџи Проданова бу-
на. Пошто су је турске оружане снаге за неких петна-
естак дана угушиле, отпочела је страховита одмазда 
према становништву. Преко три стотине људи тих 
дана одведено је у Београд, где ће на веома свиреп 
начин и у најгорим мукама окончати живoте. 

Услед таквог развоја ситуације, и сам Милош 
пао је у немилост београдског везира Сулејман-па-
ше Скопљака. После два месеца проведених у бео-
градској тврђави у својству таоца, коме су дани би-
ли одбројани, будући српски кнез успео је крајем 
марта 1815. уз помоћ рудничког муселима Ашим-    
-бега, убедити Турке да га привремено пусте на сло-
боду.15 Као разлог томе навео је жељу да се врати у 
своју нахију и тамо прикупи новац потребан за от-
куп преосталог српског робља. Добивши дозволу да 
напусти Београд упутио се ка Црнући, где су га са 
нестрпљењем и у неизвесности очекивали. 

Док су трајали његови заточенички дани, у цен-
тралним деловима Београдскиг пашалука отпочеле 
су припреме за подизање новог устанка. Значајнији 
састанци одржани су у Рудовцима у „пивници” по-
па Ранка Митровића, односно Вреоцима. Међу љу-
дима који су присуствовали скуповима били су Ава-
кум, игуман манастира Боговађа, затим Милутин 
Гарашанин, Арсеније Лома, затим Милић Дринчић, 
као и Лазар Мутап. Сви они били су за то да се на 
турске зулуме мора одговорити оружјем, с тим да се 
сачека повратак Милоша Обреновића.

Истовремено, само са друге стране Рудника 
људи попут Јована Добраче или Симе Паштрмца, 
навраћали су у Црнућу. Под изговором да помажу 

Љубици око пољских послова, будући устаници су 
ово време користили за „ратни договор”. Плашећи 
се нових невоља и страхујући за судбину сина, баба 
Вишња их је „изгонила” из куће вичући: „Излазите 
напоље лопови ’оћете мога сина на зло да наведете 
и с’ Турцима завадите”.16

Пошто се извукао ропства, будући српски кнез 
је са сарадницима интензивирао припрему новог 
устанка. С тим у вези, одржано је још неколико тај-
них састанака у Манастиру Враћевшници, Луњеви-
ци, Драгољу и поново у Рудовцима17. Договорено је 
да се народ позове да дође на Цвети у Таково, а да се 
на чело устанка стави Милош Обреновић. На овај 
велики православни празник који пада седам дана 
пре Васкрса, традиционално се под Грмом, иначе 
тада сеоским записом, окупљао велики број људи. 
Како је међу народом владало опште расположење 
да се поново крене у борбу за слободу, Таково је 
било идеална прилика за то.

Прве борбе са Турцима одиграле су се и пре 
формалног чина подизања устанка у Такову. Наиме, 
још на Цветни четвртак војвода Арсеније Лома са 
својим момцима растерао је харачлије у Јасеници 
а затим напао и ослободио Рудник. Том приликом 
смртно је страдао бивши руднички муселим Ага 
Токатлић, док је Лома из заседе рањен. Два дана ка-
сније и он је издахнуо. Истовремено, док је трајао 
сукоб на Руднику, Јован Обреновић, Сима Паштр-
мац и Благоје из Кнића убили су у гружанском селу 
Коњуши турског харачлију.

Када је дознао за поменуте акције, Милош Об-
реновић се упутио у Брусницу, где је Ашим-бегу ре-

15   Како је текла Милошева борба да се избави из ропства више у Љ. 

Станојевић, Други српски устанак 1815. године и формирање Кнежеви-

не Србије, рукопис, власништво Музеја рудничко-таковског краја, 2.

16   Ђ. Ђоровић, Мало грађе за историју Груже, Крагујевац, 1909, 10, 11.
17   На састанку у кући код попа Ранка Митровића у Рудовцима 19. ап-

рила 1815. устаници су се „заверили и утврдили да се под вођством 

Милошевим, одмах подигну на оружје против турских зулумћара, Р. 

Бојовић, Битка на Чачку 1815. године, Чачак, 1995, 11.



14

као да се спрема нови устанак и посаветовао га да 
што пре напустио ове просторе. С тим у вези лично 
је свог побратима испратио до границе Ужичке на-
хије. 

Ноћ уочи одласка у Таково будући српски кнез 
је са својим најближим сарадницима провео у ма-
настиру Враћевшница. Присуствовао је литургији 
коју је служио Мелентије Павловић архимандрит 
манастира. Рано изјутра сви заједно стигли су пред 
таковску цркву, где се након службе свештеника 
Павла и причешћа, Милош обратио окупљеном на-
роду. Попевши се на један камен, потанко је изло-
жио ситуацију у којој се нашао српски народ и за-
кључио да је сазрело време да се крене у одсудну 
ослободилачку битку. Такође, упозоравао је да ће 
борба бити тешка и неизвесна, да сви морају њега 
слушати и да се неће толерисати било каква недис-
циплина, издаја или кукавичлук. Окупљени народ 
је са усхићењем и радошћу дочекао ове речи.18

Када се завршио и овај састанак, окупљени љу-
ди на челу са својим предводницима кренули су из 
црквене порте ка долини речица Љесковице и Ди-
чине, где их је међу столетним храстовима чекало 
знатно више људи спремних на борбу против Ту-
рака. Уз Милоша, ту су била његова браћа Јован и 
Јеврем Обреновић, затим Јован Лазић, Никола Ми-
лићевић Луњевица, Лазар Мутап, Јован Добрача, 
Симо Паштрмац, Милић Дринчић, Мелентије Пав-
ловић, Тома Вучић Перишић, као и многи други. Ту 
под једним столетним грмом Милош се још једном 
обратио окупљенима који су са великим одобра-

вањем прихватили поновни сукоб са вековним тла-
читељима уз речи да је боље „јуначки погинути него 
наставити досадашњи живот”. 

Након завршетка сабора, српски кнез је послао 
свог брата Јована Обреновића и Лазара Мутапа да 
сакупе војску око Мораве, односно у Драгачеву и 
са њом опседну Чачак. Са друге стране, Милутина 
Гарашанина и Николу Катића упутио је према Ва-
љевској нахији како би спречили долазак Турака из 
Београда, као и један део војске ка Крагујевцу. 

У међувремену Милош се вратио у своју кућу 
смештену подно Рудника у селу Горња Црнућа. На-
кон што је још једном размислио и проценио ситу-

18   „Кад се служба сврши, сав свет изиђе у порту и све живо упре очи 

у Милоша... Јуначко лице његово превуче тешка румен, а у очима се 

заблиста пламен самопрегорења; Није много говорио. Казивао им је 

истина колико је то тежак посао и како се боји да они не малакшу у 

том свом одушевљењу...”, ово су речи Васе Петровића из Такова, сведока 

догађаја из 1815. Његово сећање забележио је Милан Ђ. Милићевић и 

објавио у београдској Вили, 23. маја 1865. године. 

Ђура Јакшић, Таковски устанак, 1876–1878.
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ацију изашао је из вајата, извукао барјак, сакривен 
иза букве и предао га Сими Милосављевићу Паш-
трмцу Амиџи. Том приликом изговорио је чувене 
речи: „Ево мене а ево и вама рата са Турцима”. 

Ако је веровати усменим изворима, тако се за-
вршио и последњи чин подизања Другог српског 
устанка.19 Иначе, сам кнез се задржао још пар дана 
у породичном дому, одакле је слао писма на мно-
ге адресе широм нахије позивајући људе да се лате 
оружја и ударе на Турке.

Ток устанка

Након што је обавештен да су његови сународ-
ници напустили Рудник београдски везир Сулеј-
ман-паша Скопљак издао је наредбу да се појачају 
страже на Сави и Дунаву. Истовремено, у Шапцу и 
Ваљеву је затворено неколико кнезова, а одред од 
неколико стотина Турака под вођством Кара Мус-
тафа-паше, заједно са београдским кнезом Аксен-
тијем Миладиновићем и мањим бројем Срба кре-
нуо је према Чачку.20 

Ову војску устаници су зауставили код Рудова-
ца и тако спречили њено даље напредовање. Нова, 
јача турска сила, од преко 5000 војника успела је 
почетком маја да пробије поменуту опсаду и преко 
Рудника крене пут Чачка. У Драгољу су запалили 
кућу Арсенија Ломе, а затим заноћили на Хаџином 

пољу у Мајдану. И уместо да наставе пут кроз бр-
ђанску клисуру где их је чекала устаничка заседа, 
они су „од стране неког Царевића били проведени 
мимо заседе преко Шарана и Семедражи.” Том при-
ликом „Турци покољу многи народ у збеговима”, а 
успомена на њихово страдање остала је у називима 
појединих топонима у тим селима, попут Крвавац и 
Збеговиште.21 

Мало пре Турака и Милош је стигао до Чачка, 
где је наредио својим снагама које су у међувремену 
опколиле одбрану вароши, да се повуку на оближње 
брдо Љубић, и одатле организују борбу. Након раз-
говора и коначног договора кнез је отишао у Брус-
ницу.

Како је врло брзо стигла вест о турским зулу-
мима у рудничко-таковском крају и турском напре-
довању, завладао је страх међу устаницима, а сам 
Милош почео је да губи наду у позитиван исход 
своје борбе. Добивши у последњем тренутку помоћ 
од пет стотина Гружана које је предводио Јован До-
брача, као и Милића Дринчића са двеста људи из 
црногорске односно таковске кнежине, овакав раз-
вој ситуације знатно је допринео моралном опорав-
ку српских снага, које су успеле да одбију и осујете 
један веома јак турски напад из правца чачанске 
вароши.

Услед оваквог развоја догађаја Милош је напус-
тио ратовање на Љубићу и са делом војске кренуо 
у освајање Палежа, тј. данашњег Обреновца. Овај, 
за устанике стратешки важан град, напало је око 
две хиљаде војника. Тек у другом налету разбије-
ни су ушанчени Турци, којима је у међувремену 
стигла помоћ од три стотине бораца из Београда. 
Освајањем Палежа Срби нису само дошли у посед 

19   Сачувана сведочанства из тог доба, као и дела многобројних исто-

риографа о српским устанцима, међусобно се разликују када говоре о 

догађајима везаним за организацију и подизање „нове буне на Турке”. 

По једнима све се одиграло код таковске цркве, опет по другима код 

цркве брвнаре и испод грмова, а по трећима код Милошеве куће у Цр-

нући, па тек онда у Такову. Након анализе изнетих чињеница ми смо се 

одлучили за ову интерпретацију поменутих дешавања. 
20   Љ. Станојевић, Други српски устанак 1815. године и формирање Кне-

жевине Србије, 4. 

21   Д. Павловић, „Западноморавци, Рудничани и Драгачевци у Другом 

српском устанку”, Зборник радова Народног музеја XIV, Чачак, 1984, 139.
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великог ратног плена већ су успели да остваре ди-
ректну копнену и речну везу са Аустријом. 

Док је трајала борба на Палежу Милић Дрин-
чић је код села Дружетића разбио ваљевске Турке 
који су кренули пут Чачка, а други део устаника оп-
сео је Карановац. 

По ослобођењу Ваљева, Милош се почетком ју-
на 1815. вратио на Љубић, где су све време са про-
менљивом срећом трајале борбе.22 Најкритичнији 
турски напад десио се 6. јуна када су снаге Имшир-
паше уз подршку тек придошлих Новопазараца, ос-
војиле оба устаничка шанца подигнута на обалском 
делу Љубића. Енергичном интервенцијом Милоша 
Обреновића устаници су прекинули повлачење и 
узвратили непријатељу. Неколико дана касније Ва-
со Томић из Кнића убио је на обали Мораве турс-
ког војног заповедника Имшир-пашу. Његова смрт 
убрзала је пораз „чачанских бранилаца”, који су под 
нападом устаника започели повлачење према Но-
вом Пазару. Драгачевци су их сачекали на Јелици и 
гонили све до Ртара, где су их коначно разбили.

Пошто је савладао главнину непријатељских 
снага Милош је наставио да опседа и заузима остале 
градове. Један за другим нашли су се у устаничким 
рукама Карановац, Крагујевац, Пореч и коначно 
Пожаревац. У борбама око Пожаревца погинуо је 
Јово Вукомановић, рођени брат кнегиње Љубице. 
У сукобима код Гроцке и Винче, Турци су неколи-
ко пута поражени, што их је навело да се затворе 
у Београдску тврђаву. Напокон, војни део устан-
ка окончан је битком на Дубљу крајем јула месеца 
1815. године.23 Тако је за веома кратко време осло-

бођен читав пашалук сем Београда, Шапца, Сокола, 
Ужица и Смедерева. 

Свестан да се не може супротставити знатно 
надмоћнијој и боље наоружаној турској војсци која 
се налазила на границама, нити може без турског 
одобрења остварити своје циљеве, Милош је кре-
нуо у преговоре.24 

Милошева дипломатска борба

Након четири месеца успешног војевања, током 
којих је ослобођен скоро читав Београдски паша-
лук, свршетком Битке на Дубљу 26. јула 1815, окон-
чана је оружана фаза националне борбе овог дела 
српског народа, када се приступило преговорима. 
Тај други, мирнодопски део револуције трајаће пуне 
две деценије а особа која ће га без икакве сумње 
трајно обележити и дати му лични печат, биће вођа 
Таковског устанка Милош Обреновић.25 

Основна карактеристика поменутог периода 
биће дуготрајно, стрпљиво и надасве мудро прего-
варање, односно дипломатски напори да се у испос-
тављању захтева Порти уз посредовање Руса створе 
претпоставке будуће државне, војне и верске само-
сталности. 

Полазна тачка у тим разговорима, барем што се 
тиче српске стране биле су одредбе Ичковог мира 
из 1806, односно осма тачка Букурештанског мира 
из 1812. године. Декларишући се као „лојални по-

22   О току и исходу битке на Љубићу, више у Р. Бојовић, Битка на Чачку 

1815. године, Чачак, 1995.
23   У бици на Дубљу, у којој је поражена војска босанског везира Хуршид-

паше, погинуо је и Милић Дринчић. Када је погођен куршумом, скривао 

је своју рану да његови другови не би били деморалисани и чим су они 

пошли напред, пао је мртав.

24   Уз помоћ Сали-аге Серчесме и Ибрахим-паше Никшићког, српски 

кнез је успео да приволи Хуршид-пашу да разговара са њим. Како до 

договора није дошло Милош се окренуо румелијском валији Марашли 

Али-паши. 
25   О дефиницији Српске револуције, њеном трајању, ослободилачком, 

социјалном и културном значају видети Р. Љушић, „Социјална револу-

ција, проблеми”, Србија 19. века, Београд, 1994, 9-23.
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даници султана” устаници су још од разговора са 
Марашли Али-пашом у лето 1815. тврдили да се 
они искључиво „боре против узурпације суверено-
ве власти од стране тадашњег београдског везира 
Сулејман-паше Скопљака”. 

Страхујући за своју безбедност и желећи да 
осигурају минималну перспективу живота на про-
стору пашалука, они су заједно са својим вођом 
кнезом Милошем инсистирали на праву ношења 
личног наоружања, затим слободног исповедања 
вере, те самосталног прикупљања пореза и што је 
најважније формирању засебних локалних органа 
власти који ће у садејству са турским представни-
цима организовати и надгледати свакодневицу ов-
дашњег већинског живља. Такође, устаници су ин-
систирали да се у Београду установи тзв. Народна 
канцеларија од дванаест кнезова као врховно судс-
ко и административно тело за „српске ствари”.

Доброћудни Марашли Али-паша, свестан си-
туације на терену прихватио је поменуте захтеве, па 
је након тзв. усменог „Беличког споразума” између 
њега и кнеза Милоша послата прва од укупно де-
вет српских депутација у Цариград, где су почев од 
септембра 1815. па у наредних двадесет и кусур го-
дина, вођени исцрпљујући и врло тешки преговори 
за остваривање виталних устаничких, односно на-
родних интереса.

Посебном прокламацијом Народне канцелари-
је од 9. новембра 1815. објављено је мирно стање 
у пашалуку, а народ је био позван да се врати сво-
јим пословима и да живи у миру. Сулејман-пашу 
Скопљака заменио је на положају Београдског вези-
ра Марашли Али-паша, који је прећутно прихватио 
Милоша Обреновића за главног међу српским кне-
зовима. 

Већ у зиму 1815–1816. Порта је издавањем уку-
пно осам фермана, признала поменути споразум. 
Тим чином побуњени Срби постали су легитимна 

преговарачка страна, те се дипломатска борба мог-
ла наставити, без страха од понових војних акција 
Цариграда сличним онима из 1813. године.26 

Период који ће уследити на простору дванаест 
нахија Београдског пашалука значио је постепено 
потискивање турске, и успостављање српске влас-
ти. Затворени у градовима, без међусобне копнене 
повезаности, вековни завојевачи су временом пос-
тајали све зависнији од привидно умиреног али не-
пријатељски орјентисаног већинског становништ-
ва, које је узгред буди речено било и наоружано.

Борећи се да, чешће силом него законским пу-
тем, утврди сопствену, слободни смо рећи, апсолу-
тистичку власт, Милош је захваљујући и повољним 
међународним околностима из године у годину ос-
тваривао напредак на пољу дефинисања статуса тек 
зачете, односно полуаутономне државице.27 

Са Русијом као савезницом и заштитницом ус-
таничких интереса, српски кнез је вешто користећи 
многобројне слабости и међусобице турске стране, 
а не либећи се да, када је то потребно, и подмити 
супарника, издејствовао издавање чак три највиша 
правна акта Порте, тзв. Хатишерифа, чиме је про-
стор некадашњег Београдског пашалука дефинисан 
као аутономна кнежевина у оквиру Турског царс-
тва са апсолутно независном унутрашњом управом 
и под вођством наследног српског кнеза Милоша 
Обреновића.

Хатишерифима из 1829, 1830. и 1833. заједно са 
бератом (дипломом) јасно су дефинисани међусоб-
ни односи новонастале кнежевине, према Цари-
граду, тј. њене трибутарне обавезе према Порти.28 
Такође, поменути правни акти одређивали су по-

26   Љ. Станојевић, Други српски устанак 1815. године и формирање 

Кнежевине Србије, 12-15. 
27   С. Јовановић, Портрети, Београд, 2005, 9-31.
28   Р. Љушић, Историја српске државности, књ. 2, Нови Сад, 2001, 79-111.
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ложај и статус турског становништва у Србији. Са 
друге стране, устаници су добили право на сопстве-
не судове, војску, исповедање вере, градњу цркава, 
манастира, школа, покретање новина, оснивање по-
зоришта и свих других институција потребних за 
функционисање једне државе.

Последњи у овом низу Хатишерифа, потписан 
од стране султана Махмуда II, крајем 1833. године, 
озваничио је како територијално проширење Ср-
бије за чак шест нахија, међу којима се по значају 
издвајала плодна и житородна „Неготинска са Кљу-
чем”, тако и коначну висину данка коју је од тада у 
износу од два милиона и триста хиљада гроша Ср-
бија плаћала Порти. 

Овим чином суспендован је турски феудализам 
као основа тадашњег друштвеног уређења. Две го-
дине касније сходно одлуци Сретењске скупштине 
да се све дотадашње дажбине почев од Ђурђевдана 
1835. стопе у јединствен порез и као такве одсеком 
плаћају, фактички је окончана и последња етапа у 
процесу укидања феудалних односа у Србији.

Стварањем обриса државности, укидањем фе-
удализма, односно културним и верским препоро-
дом током прве две деценије од подизања Таковског 
устанка, створена је основа потпуне самосталности 
Србије, која је потврђена одлуком Берлинског кон-
греса 1878. године. 

До ових, по нама изузетних достигнућа, доћи 
ће се фазно и у етапама након „Цветног четвртка” 
на Руднику и подвига Арсенија Ломе, затим вели-
ког народног Сабора у Такову, одржаног под „сто-
летним храстовима” и чувених Милошевих речи 
изговорених у Горњој Црнући: „Ево мене, а ето вама 
рата с Турцима”. 

Ако у обзир узмемо да је рудничко-таковски 
крај у оба устанка представљао не само стециште 
судбоносних дешавања, већ и изворје многоброј-
них личности које ће заједно са кнезом Милошем, 

уз „садејство сабље и пера” пресудно допринети 
успешном окончању Српске револуције, онда са пу-
ним правом, али и поносом поменути простор мо-
жемо назвати државотворним.

Међусобни „односи” краја и династије

Током владавине Србијом Милош је уза себе, 
као веома поверљиве и одане људе, имао већи број 
особа потеклих са ових простора. Поред већ споме-
нутих Николе Милићевића Луњевице и Атанаска 
Михаиловића, тој групи, припадали су између ос-
талих и архимандрит манастира Враћевшнице, Ме-
лентије Павловић, односно кнез Васа Поповић, бли-
зак рођак кнегиње Љубице. Сви они, трудили су се 
да буду кнезу при руци, било када су се решавала 
поједина државничка или пак приватно-породична 
питања.29 Тако на пример, Атанаско Михаиловић и 
Никола Катић у једном писму од 29. јула 1823. оба-
вештавају српског кнеза да су у селу Горњи Бране-
тићи „бегенисали” веома богату и пространу шуму 
у којој би „се могло 3000 комада свиња ужирити”.

Да би се боље разумели међусобни односи ов-
дашњег простора и саме династије, морамо подсе-
тити да је кнежев млађи брат Јован неко време из 
Бруснице управљао Рудничком нахијом и то у својс-
тву њеног кнеза.30 Такође, године 1839. нашао се на 

29   Незадовољни сељаци, 1821. године покушали су да организују тзв. 

„Рудничку буну” против Милоша и његове владавине. Правовременим 

деловањем кнежевих присталица и сарадника, побуна је још у зачетку 

осујећена. О овој епизоди и целокупном политичком животу руднич- О овој епизоди и целокупном политичком животу руднич-

ко-таковског краја у доба Обреновића, више у Р. Ј. Поповић, „XIX век”,XIX век”, 

у Рудник шапат висина, Београд, 2014. 
30   Боравећи у Брусници Јоаким Вујић овако пише о Јовановој породич-

ној кући: „Овде је и резиденција Јего Високородија, г. Јохана Обренови-

ча, оберкнеза и магната серпскаго, која состоји се из једног горе спрата, 

који содержи неколико парадни и намештени соба све по восточност-

раном вкусу, доле пак има различите собе и канцеларију, која је добро 

уреждена и добро расположена с писмама и протоколи”.
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челу тзв. Брусничке буне, која је за циљ имала пов-
ратак на престо кнеза Милоша. Након што је буна 
пропала осуђен је на три године кућног притвора. 

Уопштено гледано рудничко-таковски крај сма-
тран је обреновићевским, тј. приврженим динас-
тији. С тим у вези износимо податак да су „Руд-
ничани” 10. августа 1872. године поклонили кнезу 
Милану тробојну свилену заставу са натписом „Ево 
мене, а ето вам рата с Турцима”, и то у част његовог 
пунолетства. Иначе, застава је сачувана и данас се 
налази у Војном музеју. 

Две и по деценије касније, у крагујевачки Вој-
нотехнички завод, допремљена је велика грана Та-
ковског грма, поломљена још 1868. тј. оне године, 
када је убијен кнез Михаило Обреновић. Од те гра-
не требало је да буде направљена представа Таков-
ског устанка, као и катедра са које ће краљ убудуће 
отварати заседања Народне скупштине. О судбини 
овог пројекта посредно знамо захваљујући Феликсу 
Каницу и његовом другом издању књиге о Србији. 
На фотографији објављеној у поменутом штиву ви-
ди се модел ормана из 1897. на чијој је предњој стра-
ни у горњем делу исписано: „Народ Округа руднич-
ког Краљу Александру I”.31 

Деведесетих година XIX века, тадашњи локал-
ни челници иницирали су подизање споменика кне-
зу Милошу у централном делу Горњег Милановца, 
али та идеја се никада није остварила. Такође ав-
густа месеца 1899. виђенији људи гружанског краја 
упутили су званично писмо краљу Александру, тра-
жећи да се подигне нови, већи и импозантнији спо-
меник Вишњи Обреновић. Две године касније овај 
наум биће преточен у праксу.

Поред присталица, династија је у овим краје-
вима имала и завидан број противника. Они су се 
окупљали око Радикалне странке, а значајно упори-
ште опозиције режиму налазимо и у овдашњем чи-
новничко-официрско-просветном кадру, углавном 
придошлом са стране. Обавезни смо подсетити да 
је 1866. у Горњем Милановцу рођена ћерка Панте 
и Анђе Луњевице, унука Николе Милићевића Лу-
њевице и будућа српска краљица Драга. Њен брак 
са Александром, и немогућност рађања наследника 
престола, представљаће непосредан повод за мајску 
трагедију 1903. године.

Важно је истаћи податак да је међу завереници-
ма који су 29. маја 1903. године уклонили са исто-
ријске сцене Обреновиће, значајну улогу имао, тада 
капетан и будући дивизијски генерал Јовица Јови-
чић, родом из села Велеречи.

Задужбине

Обреновићи су знали да се на достојан начин 
одуже крају одакле баштине порекло и који им је 
омогућио да постану то што јесу. Тако је Милош 
подигао на Савинцу своју прву задужбину – Цркву 
Светог Саве, посветивши је супрузи Љубици.

Изградња је почела 1819. године и њоме је руко-
водио неимар Милутин Гођевац, а радове је обавља-
ло укупно 80 радника. Како посао није био завршен 
ни до средине 1820. српски кнез је послао још једног 
искусног мајстора Теодора Петровића да помогне 
довршетку „храма Божијег”. Истовремено, љут због 
кашњења и незадовољан објашњењима о разлозима 
истог, Милош је наредио да се Милутину Гођевцу 
одсеку прсти једне руке. Тек на инсистирање месног 
становништва, које је безрезервно стало у одбрану 
мајстора, преки владар је одустао од ове идеје. Ко-
начно, новембра 1820. године, покривањем крова 
лимом, спољни радови на цркви били су готови. 

31   А. Боловић, Б. Челиковић, „Модел ормара за краља Александра од 

дрвета старог Таковског грма, 1897”, Рудничко-таковски крај у умет-

ности XIX векаXIX века, Горњи Милановац, 2011, 196, 197.
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Након што је у пролеће 1821. опремљена пред-
метима, потребним за вршење службе, на „младу 
недељу”, 19. јула исте године црква је освећена. Овом 
свечаном чину уз мноштво народа присуствовао је 
лично кнез Милош са супругом и најближим сарад-
ницима. 

Дограђивана 1860, односно 1904. ова богомоља 
постаће породична гробница фамилије Вукомано-
вић. Такође, на кнежеву иницијативу, земни остаци 
Обрена Мартиновића, посредног „родоначелника” 
династије, заједно са надгробном плочом, преме-
штени су са брусничког гробља у ову светињу, где и 
данас почивају.32 

Петнаестак година касније заједничким снага-
ма кнез Милош и његов брат господар Јован сагра-
дили су Цркву Светог Николе у Брусници. Камен 
темељац брусничке цркве постављен је 22. маја 1836. 
године, баш на дан Светог Николаја, заштитника 
куће Обреновића. Описујући овај догађај, „Новине 
сербске” су, између осталог, забележиле да је тада 
српски владар после пуних 10 година посетио „мес-
то у коме је свет видео” и да је то изазвало огромну 
пажњу околног становништва. Освећење темеља 
обавио је Епископ ужички Никифор.33 

Изградња цркве текла је доста добро, па је 
с тим у вези господар Јован наручио у Пешти два 
звона тежине 380 килограма. Она су 1838. године 
допремљена и постављена на звоник.34 

Јован је до 1834. године живео у поменутом се-
лу, када се преселио у Чачак где је постављен за на-
челника тамошњег округа. Пошто му је пар година 
раније умрла супруга Круна и двоје деце, Јован је 
пожелео да њихове остатке пребаци са Савинца у 
порту новоизграђене цркве и ту их покопа. Мотиви-
сан оваквом идејом замолио је Милоша да му усту-
пи своју задужбину у Брусници. Кнез је прихватио 
молбу, па се ктитором Цркве Светог Николе сматра 
Јован Обреновић. Његова намера била је да бого-
мољу опреми предметима потребним за богослу-
жење као и да је ослика. Међутим, скори одлазак са 
власти Обреновића онемогућио је реализацију овог 
наума.35 

32   М. Миловановић, Савинац, Београд, 1995, 72-101.
33  Поред 1836, кнез Милош је посећивао Брусницу још 1821, 1825. и 

1838. године. Разлог прве његове посете био је рођендан Јовановог сина 

Об рена.
34   Господар Јован Обреновић даривао је царске двери цркви брвнари 

у Такову. Значајан дар овој богомољи, настао је 1808. године и дело је 

познатог зографа тог времена Јеремије Михаиловића, видети у „Цркве 

брвнаре таковског краја,” Зборник радова Музеја рудничко-таковског 

краја, 1, Горњи Милановац, 2001, 57-64. 35   М. Миловановић, Брусница под Рудником...120. 

Анастас Стојановић, Црква Свете Тројице у Горњем 
Милановцу, фотографија из 1865.
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Одмах затим изграђена је као још једна Ми-
лошева задужбина Црква Светог Димитрија у селу 
Брезни, да би у периоду од 1860. до 1862. године у 
Горњем Милановцу била подигнута Црква Свете 
Тројице. Она се сматра као заједничко Милошево и 
Михаилово ктиторско дело. 

Камен темељац последње Милошеве задужби-
не постављен је 9. маја 1860, а главни мајстор на 
подизању храма био је протомајстор Настас Ђорђе-
вић, родоначелник најпознатије горњомилановачке 
породице Настасијевић.36 Уз не мале потешкоће, 
градња цркве делимично је завршена крајем 1862. 
Упркос тој чињеници, али под притиском месног 
становништва, ужички епископ Јоаникије дозволио 
је да се 8. новембра исте године изврши освећење 
новоизграђене и у потпуности још недовршене све-
тиње.

Значај манастира Враћевшнице
за династију

Уз поменуте сакралне објекте чланови динас-
тије значајно су допринели обнови манастира Вра-
ћевшнице. Након бурних устаничких дешавања, у 

којима је са оближњом Црнућом постао политички 
и културни центар ослобођене Србије, Обреновићи 
су поменути манастир претворили у своје духовно 
седиште. 

Испољавајући до краја живота свесрдну привр-
женост и поштовање према манастиру, кнез Милош 
се као ни један суверен, пре или после њега, старао о 
Враћевшници и помагао њен напредак. Намеравао 
је да баш ту подигне лични маузолеј у коме би се 
похрањивали и земни остаци кнежевих наследни-
ка, али се то никада није десило. 

36   Српском кнезу допало се то што ће главни неимар његове задужби-

не бити протомајстор Настас Ђорђевић, чувен по знању и грађевин-

ском таленту. Непосредно пре започињања радова уприличен је на ми-

лановачком тргу краћи састанак ктитора и главног мајстора, изабраног 

да сагради планирану богомољу. Према сачуваном сећању први је на 

заказано место стигао Настас, у друштву брата и најближих сарадника. 

Мало касније, из правца Крагујевца појавио се и Милош са пратњом. 

Након краћег поздрављања прешло се на конкретне разговоре, у којима 

је стари кнез изложио жеље и очекивања, а протомајстор своје услове 

неопходне да се посао ваљано обави. На опште задовољство, договор је 

брзо и лако постигнут. Настас је на име аконтације добио 1000 дуката, 

али и јасну поруку да ће „ако црква не буде добро и лепо изграђена за 

предвиђено време”, бити обешен о једно дрво, више у А. Марушић, „Ми-

лановачка светиња – настајање и трајање”, у Црква Свете Тројице у Гор-

њем Милановцу: настајање и трајање, Горњи Милановац, 2012, 3-20. 

Надгробни споменик Вишње Обреновић у Враћевшници, 
дописна карта, после 1902.

Године 1819. пренео је из Бруснице кости своје 
мајке Вишње и покопао непосредно уз северни зид 
цркве. На гробу је постављена плоча, захваљујући 
којој поуздано знамо да је старица преминула 18. 
јуна 1817. године. Поред баба Вишње, у порти је сах-
рањено и његово троје деце, Гаврило, Марија и Ана. 
Уз споменик, српски кнез је подигао 1825. необично 
интересантан конак, по угледу на онај из Крагујев-
ца. Остарели кнез се 1860. још једном вратио свом 
омиљеном манастиру, дајући новац за његову ком-
плетну реконструкцију. 
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Наследници престола, Михаило и Милан, нов-
чано су помагали изградњу новог двоспратног ко-
нака са звоником и лучном капијом кроз коју се 
данас улази у порту. Овај подухват реализован је из-
међу 1868. и 1870. године трудом игумана Вићентија 
Красојевића. 

Ако је веровати предању, средином друге по-
ловине XIX века руднички крај посетила је тада 
бременита краљица Наталија. У знак захвалности 
за све што су том приликом учинили за њу, она је 
поклонила народу велико огледало са златним ра-
мом које се данас чува у манастирској ризници.37 

На иницијативу старешине манастира Михаила 
Урошевића 1901. године, на месту старог, подигнут је 
нови споменик кнез Милошевој мајци Вишњи. Но-
вац за набавку материјала и извођење неопходних 
радова дао је краљ Александар, а његова супруга и 
он лично, присуствовали су освећењу споменика. У 
њега је уграђен натпис из Милошевог доба, заједно 
са плочом три рано преминула кнежева детета.

Милошеви наследници и Таково

Доживљавајући Таково као својеврсно динас-
тичко светилиште, наследници Милоша Обрено-
вића учинили су доста тога како би овај простор и 
његова околина стекли повлашћен положај у тада-
шњој Србији.

Почев од 1861. па све до 1901. године Михаило, 
Милан и Александар, седам пута су посетили Горњи 
Милановац, односно рудничко-таковски крај.38 

По свом значају и симболици свакако се исти-
че посета и боравак Михаила Обреновића на овим 

просторима августа месеца 1865. Дошавши преко 
Рудника, где је имао прилику да међу првима види 
тек откривену плочу Септимија Севера, српски кнез 
је преноћио у Горњем Милановцу, а затим се упутио 
у Таково, на простор где је његов отац пола века ра-
није подигао устанак.39 Приметивши да се старом 
грму услед терета времена приближава крај, тада-
шњи српски владар одлучио је да „освешта” нови, 
млађи грм, иначе 18 метара удаљен од устаничког, и 
прогласи га наследником постојећег. Истовремено, 
покољењу је оставио у аманет да докле год је српс-
ке државе у овом месту постоји и листа један храст 
као симбол националног постојања.40 У жељи да се 
овај крај што боље заштити и свеобухватно унап-
реди, Михаило је откупио земљиште око столетних 
храстова од приватних власника и претворио га у 
јавно добро. У спомен на овај племенити гест месно 
становништво је читав простор назвало „Кнежеве 
ливаде”.

Завршавајући боравак у „постојбини предака”, 
Михаило је посетио конак свога оца у Горњој Цр-
нући.

Поменути кнежев боравак одиграо се непуна 
три месеца, након што је у Топчидеру, званично обе-
лежена педесетогодишњица Милошевог устанка. 
Том приликом, устаници, који су били још у живо-
ту, одликовани су првим српским знамењем, Орде-
ном таковског крста, а породице упокојених ратни-

37   А. Боловић, „Ризница манастира Враћевшница”, Зборник радова Му-

зеја рудничко-таковског краја, 5, Горњи Милановац, 2009, 29-30. 
38   Кнез Михаило боравио је у Горњем Милановцу и његовој околини 

августа месеца 1861, након окончања чувене „Госпоинске” скупштине 

у Крагујевцу. Том приликом добио је на дар устаничку заставу Лазара 

Мутапа, иначе барјактара војводе Милана Обреновића. Истог месеца, 

само четири године касније, поновио је посету. Милан Обреновић је у 

јуну 1869. први пут био у овим крајевима. Прилику да га поново виде 

као госта овдашњи становници имали су тек 14 година касније, и то на 

Цвети 1883. Последњи владар династије Обреновић, краљ Александар, 

три пута је походио ове просторе 1889, 1893. и коначно 1901. 
39   Остаће забележено да је августа месеца 1865. године, приликом по-

сете кнеза Михаила Горњем Милановцу и околини, настала и прва фо-

тографија града под Рудником. Ауторство поменутог снимка приписује 

се београдском фотографу Анастасу Стојановићу.
40   Детаљан опис кнежеве посете Такову објављен је у 90-том броју Срп-

ских новина, за 1865, и то 17. августа, на првој страни. 
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ка Сребрном медаљом. У току свечаности прочитан 
је поздравни телеграм из Такова, у коме је између 
осталог писало да „и ми верни синови рудничког 
окружија, сакупљени под ладом Таковачког грма, са 
највећом оданошћу честитамо дан ослобођења Ср-
бије”.41

Следећи владар који је походио Таково, краљ 
Милан, приликом своје друге посете на Цвети 1883, 
јавно се обавезао да ће о свом трошку подићи мону-
менталан споменик, у част херојског и свевременог 
дела Милоша Обреновића и његових устаника.42 И 
заиста, Споменик под грмом подигнут је и откривен 
1887. По скици окружног инжењера Јозефа Мано-
ка, Михаило Чебинац из Краљева израдио је четво-
ространи обелиск од црвеног полираног мермера, 
постављен на шестоугаоно подножје и ограђен са 
шест стубова повезаних ланцима. На споменику 

се налазе чувени стихови Љубомира Ненадовића: 
„Овај грм ће време да осуши и камени стуб ће да по-
руши, а Србија вечито стајаће и Милоша име спо-
мињаће”.43 

Злосрећни и надасве трагични краљ Алексан-
дар Обреновић, подарио је становништву Такова, и 
то као своју задужбину, зграду основне школе, чија 
изградња је била окончана јула месеца 1891. године. 

Његове посете рудничко-таковском крају биле 
су посебно значајне и веома интересантне. Свака од 
њих долазила је непосредно после важних догађаја 
како за државу, тако и за династију. Прва, након 
миропомазања 1889. у Жичи, друга после државног 
удара 1893. и збацивања Намесништва, и коначно 
трећа 1901. непосредно по упокојењу краља Мила-
на и званичне потврде да краљица Драга није, нити 
ће бити у благословеном стању. 

Да организација оваквих посета никада није 
била једноставна, сведочи запис из дневника Тасе 
Младеновића који каже да су 1893. године, посто-
јале озбиљне индиције о припреми атентата на кра-
ља. Према плану овдашњих радикала ангажовано је 
лице које би приликом владаревог путовања од Та-
кова ка Горњем Милановцу пуцало на истог. Таква 
једна узнемирујућа дојава значила је да се степен 
безбедности подигне на највиши могући ниво, па је 
пут од Такова до Аранђеловца био запосет од стра-
не великог броја војника. На крају, све је прошло у 
најбољем реду, али штампа о овоме није написала 
нити једну реч.44 

Велики значај у јавности дат је доласку краља и 
краљице у Руднички округ и посети Такову, Горњем 
Милановцу и манастиру Враћевшници, манастиру 

Анастас Јовановић, Таковски грм, фотографија из 1865.

41   Споменик, CXIV, САНУ, Одељење друштвених наука, нова серија 16, 

Београд, 1966, 12-14.
42  Српске новине, бр. 81, 10. април 1883, 1; Српске новине, бр. 82, 11 

април 1883,1; Српске новине, бр. 83, 1.

43   „Гроф од Такова”, била је званична титула коју је након абдикације 

1889. године краљ Милан Обреновић носио уз своје име. 
44   А. Марушић, „Таково” и „Српске новине” о посети краља Алексан-

дра рудничко-таковском крају августа 1893. године, Зборник радова Му-

зеја рудничко-таковског краја, 6, Горњи Милановац, 2011, 87-95.
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Вујан, Луњевици. Становништво је посебно слави-
ло владарку „која је рудничким млеком задојена”. 
Том приликом краљевском пару је у Такову покло-
њен дворац, а у Луњевици, родном месту Драгиног 
деде Николе Милићевића, краљици су уручене ње-
гове трговачке књиге.45 

Изграђен народним „кулуком” за непуне две 
године, Дворац у Такову предат је на коришћење 
последњим Обреновићима на Малу Госпојину 1901. 
Тадашњи начелник Рудничког округа Светозар Шур-
диловић, био је „иницијатор” читавог посла, надајући 
се да ће тако стећи посебан углед и привилегије код 
краљевског пара и њиховог најближег окружења. 

Трагични догађаји који ће убрзо следити не са-
мо да ће проузроковати одлазак са историјске сцене 
породице Обреновић, већ ће у знатној мери одре-
дити судбину летњиковца подигнутог недалеко од 
знаменитог Милошевог грма. 

Троспратна грађевина „швајцарске спољашњо-
сти, односно шумадијске унутрашњости”, за веома 
кратко време је запустела и почела пропадати. Како 
то доликује нама, целокупно покућство, од безмало 
2500 предмета, махом употребне вредности, добило 
је нове власнике тако што се, било на законит или 
незаконит начин, нашло у власништву многоброј-
них установа, али и приватних лица. Заборављен, 
и огољен, дворац је задобио коначан ударац током 
Првог светског рата када је у пожару скоро потпуно 
нестао са лица земље, да би коначан крај следио у 
наредном великом рату, године 1943.

На крају, треба напоменути и то, да је Наталија 
Обреновић, као једини законити наследник краљев-
ских добара у Такову, 1911. године организовала ли-
цитацију сачуваних предмета из Дворца. Сакупље-
ни новац искоришћен је за опремање Дома Милоша 
Великог, тј. зграде горњомилановачке гимназије.

Закључак

Симбиоза једног простора и једне породице, до 
које ће доћи услед изузетно значајног историјског 
догађаја, какав је без икакве сумње Таковски уста-
нак, створиће претпоставке не само формирања 
независне и слободне националне државе, већ и по-
себне владарске куће, односно династије, назване 
Обреновић.

Чланови овог „узвишеног дома” били су и те 
како свесни поменуте чињенице. Из тог разлога они 
нису жалили како времена, тако ни труда, да се до-
стојно одуже „колевци” своје суверенске куће, али 
и државе коју су безмало читав један век предводи-
ли. Са друге стране, и овдашњи простор неговао је 
посебан однос према Обреновићима, и то не само 
у време њихове владавине. Чак и данас, на почетку 
новог миленијума, живо сећање на њих представља 
изузетно значајну компоненту у дефинисању овда-
шњег локалног идентитета.

Александар Марушић45   А. Столић, Краљица Драга, Београд, 2000, 102.

Таковски дворац, разгледница с почетка ХХ века
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Династија Обреновић је једна од најважнијих 
дародаваца и покровитеља Народног музеја. Иако 
званично оснивање Народног музеја (10. мај 1844. 
године) пада у време владавине кнеза Александра 
Карађорђевића, друга половина XIX века пред-
ставља успон у развоју Народног музеја, што је не-
оспорно била заслуга како владара, тако и чланова 
династије Обреновић која је управљала Србијом46. 
Имајући у виду чињеницу да су готови сви Обре-
новићи били љубитељи или познаваоци уметности, 
поједини здушни покровитељи и мецене, а други, 
пак, угледни колекционари, очекивано је такав од-
нос допринео убрзаном развоју уметности у Србији, 
што се директно одразило и на баштињење збирки 
самог Народног музеја. 

Почасно место у галерији портрета Обреновића 
из Збирке српског сликарства XVIII и XIX века На-
родног музеја, са разлогом припада родоначелнику 
династије, кнезу Милошу. Међу портретима има 
оних који су настали за живота српског суверена, 
као и оних насталих постхумно или према другим 
предлошцима. Први у низу јесу Милошеви портре-
ти настали у Крагујевцу, које је сликао Павел Ђур-
ковић (1772 – око 1830) током двадесетих година 

XIX века47. Свакако најпознатији је Портрет кнеза 
Милоша са турбаном из 1824. године, који је већ две 
године потом литографисан у Пешти и који се толи-
ко допао Вуку Караџићу, да је молио српског кнеза 
да по њој начини бакрорез за прво издање својих 
народних песама48. Иначе, изучавање штампарс-
ких вештина код Срба доживљава процват управо 
у време прве владавине кнеза Милоша, тачније од 
1832, када се у Београду оснива Државна штампа-
рија.49 Најраспрострањенија графичка техника била 
је литографија, а међу њеним првим корисницима 
био је сâм кнез Милош. Као практичан човек, ра-
зумео је вредност литографије као средства за про-
паганду и учвршћење своје неприкосновене моћи. 
Да је кнез Милош у то време озбиљно рачунао на 
ширење литографије код Срба, говори податак да је 
у ту сврху стипендирао младе српске живописце на 
бечкој Академији ликовних уметности, међу којима 
свакако треба поменути Јефтимија Поповића (1794 
– 1859) из Великог Бечкерека (Зрењанина), који ће 
1830. у Бечу урадити реплику познатог Милошевог 
портрета са турбаном од Павела Ђурковића. 

46   За време Милана Обреновића 1881. донет је Закон о Народној биб-

лиотеци и музеју, чиме је Народни музеј издвојен као самостална уста-

нова. О томе шта је из заоставштине династије Обреновић доспело у 

Народни музеј видети у: С. Бојковић, „Заоставштина Обреновића у Ис-

торијском музеју Србије” у Обреновићи у музејским и другим збиркама 

Србије. 1, Горњи Милановац, 2013, 13-16.

Обреновићи и рудничко-таковски крај

Из Збирке Српског сликарства XVIII и XIX века Народног музеја у Београду

47   М. Коларић, Н. Кусовац, Павел Ђурковић: каталог изложбе, Опово, 

1972, кат. 72-74 ; Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791–1848, 

Београд, 1986, 269-270 (са репродукцијама); Н. Кусовац, Збирка срп-

ског сликарства XVIII и XIX века, Београд, 1987, кат. 258-260 (репро-

дуковано); биографија и библиографија Ђурковића код : Б. Тодић, Срп-

ски сликари од XIV до XVIII века, Нови Сад, 2013, II, 77-89. 
48    Б. Вујовић, н. д., 1986, 269. 
49   А. Арнаутовић, Штампарије у Србији у 19. веку, Београд, 1912, 28-38.
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Српски сликари рођени на подручју Хабзбур-
шке монархије, који су махом били ђаци Академије 
ликовних уметности у Бечу, доласком у Србију до-
нели су естетику и схватања уметности бечког кла-
сицизма и бидермајера. Иако је Јефтимије Поповић 
био Милошев стипендиста и један од ретких слика-
ра тог времена који се са успехом опробао и у гра-
фичким техникама, није успео да постане кнежев 
дворски сликар. Ту ласкаву титулу понеће Урош Кне-
жевић (1811–1876) сликар из Сремских Карловаца. 

Судећи по броју портрета кнеза Милоша и ње-
гове породице, могло би се рећи да је у том погледу 
Кнежевић уживао кнежеву милост. Из серије богато 
украшених, парадних портрета чланова династије 
Обреновића које је Кнежевић сликао током боравка 
у Крагујевцу и Чачку 1836. године, за ову прилику је 
издвојен Портрет Јована Теодоровића Обреновића 
са високим калпаком на глави и мачем о појасу. У 
годинама када су се у Кнежевини Србији дешавале 
важне политичке и друштвене промене, крајем че-
тврте и почетком пете деценије XIX века, један дру-
ги сликар из Аустрије Јован Исајловић млађи (1803 
– 1885) долази у Србију и ствара дело које ће како 
за развој уметност, тако и за породицу Обреновић, 

бити по много чему особено. То је композиција Кнез 
Милан Обреновић на одру из 1839, први, јединствен 
групни портрет породице Обреновић, окупљене 
око одра рано преминулог Милошевог сина Мила-
на. Слику је од Исајловића поручила ожалошћена 
мајка, кнегиња Љубица, која, уз преосталих насли-
каних шеснаест особа, заузима централно место на 
слици50. Вредност ове Исајловићеве композиције је 

Ђорђе Крстић, Кућа кнеза Милоша у Црнућу, 1881–1883.

Георгије Бакаловић,
Митрополит Мелентије Павловић, 1839.

50   За идентификацију личности видети код Р. Љушић, Кнегиња Љуби-

ца, Београд, 2013, 152-166 (са репродукцијама детаља).
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многострука, али чињеница је да она исцрпније и 
директније говори о српској владарској породици, 
грађанству и уопште о свом добу, од многих других 
историјских докумената51. 

Михаило Обреновић је наставио традицију 
покровитељства и развоја уметности у Србији ко-
ју је започео његов отац. Обележавање педесетого-
дишњице Другог српског устанка пада у време Ми-
хаилове владавине, те је тема Таковског устанка 
незаобилазна у делима ликовних уметника тог вре-
мена. Од свих њих се посебно издваја Стева Тодоро-
вић (1832–1925)52, који се поред сликарства, бавио 
и многим другим активностима, између осталог и 
васпитањем кнежевог ванбрачног сина Велимира 
М. Теодоровића. Положај који је Тодоровић од кнеза 
Михаила па надаље уживао код Обреновића, омо-
гућавао му је привилегију коју су имали дворски 
сликари, те је у том смислу Тодоровић био аутор 
неколико портрета чланова породице Обреновић 

који нису били живи, или су рађени према портре-
тима других аутора, што би могао да буде случај са 
портретом супруге кнеза Михаила, Кнегиње Јулије 
Хуњади (кат. 30), који се до сада приписивао Кне-
жевићу53. У време проглашења кнежевине Србије за 
краљевину 1882. године, Стева Тодоровић слика зва-
ничне, репрезентативне владарске портрете краља 
Милана и краљице Наталије, што је на изложби за-

Ђорђе Крстић,
Кућа Митрополита Мелентија и Вучића, 1881–1883.

Урош Кнежевић, Војвода Милић Дринчић, око 1855.

51   Б. Вујовић, н. д., 1986, 272-273. 
52   О Тодоровићу: Н. Кусовац, М. Врбашки, В. Грујић, В. Краут, Стеван 

Тодоровић (1832-1925), Београд, 2002.

53   Н. Кусовац 1987, н. д., 90, кат. 565 (репродуковано); Обреновићи у 

музејским и другим збиркама Србије. 2, Горњи Милановац, 2014, 150, 

кат. 22.
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ступљено портретом краља Милана Обреновића у 
униформи гардијског генерала54. 

У време када је Стева Тодоровић низао вели-
ку галерију портретских остварења, фотографија је 
била обавезни предложак за скоро сваког сликара 
(па и за самог Тодоровића), док се и у оставштини 
династије Обреновић налази велики број сачуваних 
фотографија које сведоче о личностима и догађаји-
ма везаних како за саму династију Обреновић, тако 
и за Србију друге половине XIX и почетка XX века. 
Супротно томе, поједини аутори попут дворског 
фо тографа Милана Јовановића (1863–1944), корис-
тили су своје снимке за израду портрета у техници 
уља на платну, као на примеру портрета Краљице 
Драге из 1901. године55. 

У Збирци српског сликарства XVIII и XIX века 
налазе се и уметничка дела која су везана за руд-
ничко-таковски крај и постојбину Обреновића и 
која су овом приликом уврштена у изложбу „Вре-
ме Обреновића и њихово право”. То су углавном 
портерти историјских личности из времена Другог 
српског устанка, као и предели и знаменита места 
овог краја. Тако су на изложби заступљени портре-

ти митрополита Мелентија Павловића, који је по 
оригиналу Георгија Лацковића из 1817. урадио сли-
кар из Сремских Карловаца Георгије Бакаловић 
(1786–1843), као и портрет Милића Дринчића, вој-
воде подгорског и једног од истакнутих вођа Дру-
гог српског устанка, који је по предању и усменом 
казивању сликао Урош Кнежевић око 1855. године. 
Нарочито вредна пажње су и четири акварелисана 
цртежа Ђорђа Крстића (1851–1907) који приказују 
знаменита места рудничко-таковског краја. попут 
Куће кнеза Милоша у Црнићу, Куће митрополита 
Мелентија Павловића и Томе Вучића Перишића, Ку-
ће војводе Добраче у Добрачи и Манастира Вољавче. 
Ови цртежи, као и осталих седамдесетак дела које је 
Крстић сликао путујући по Србији од 1881. до 1883. 
године56, сведочанство су које говори не само о њи-
ховом аутору, него и о чињеници да ова драгоцена 
уметничка дела можда не би ни постојала, да није 
било једног Обреновића, мецене, покровитеља, ко-
лекционара и доброг познаваоца уметности, краља 
Милана Обреновића. 

Петар Петровић

54   Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије. 2, Горњи Мила-

новац, 2014, 151, кат. 26. 
55   Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије. 2, 2014, 156, кат. 38. 56   Кусовац, н. д., 2001, 29-32.
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Војвода Милан Обреновић

Син Обрена и Вишње Мартиновић. Рођен је у Брусници око 1770. године. Имао је брата Јакова и сестру 
Стану. Живећи на очевом имању постао је имућан трговац, уз Николу Милићевића Луњевицу, највиђенији у 
Рудничкој нахији. 

У браку са Стојом добио је сина Христофера. Свог брата по мајци Милоша, почетком XIX века, доводи изXIX века, доводи из века, доводи из 
Добриње у Брусницу и укључује у трговачки посао. Активно је учествовао у подизању Првог српског устанка. 
Заједно са Карађорђем учествује у ослобађању Рудника. Недуго затим постаје војвода Рудничке нахије. Као 
командант рудничке војске учествовао је у опсади Јагодине, Београда, Ужица и Боју на Мишару. Био је члан 
Правитељствујушћег совјета. Године 1809. изабран је за посланика при руском главном штабу у Влашкој. 

Сукобивши се са Карађорђем, заједно са Миленком Стојковићем и Петром Добрњцем постаје опозиција срп-
ском вожду. Половином децембра 1810, изненада, умире у Букурешту. У четвртој деценији XIX века кнез МилошXIX века кнез Милош века кнез Милош 
пренео је кости полубрата из румунске престонице на своје имање у Влашкој, тачније у место Херешти. 

После скоро 150 година, априла месеца 1995. његови земни остаци пренети су у родну Брусницу где су уз 
највише државне почасти сахрањени у порти Цркве Светог Николе у породичној гробници најстаријих Обре-
новића. 

Остаће упамћен и као особа која је „даровала” презиме најмлађој српској династији, Обреновићима, од-
носно име најмлађој окружној вароши тек ослобођене Србије – Горњем Милановцу.

Кат. бр. 4
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1. Крст војводе Милана Обреновића
XVIII/XIX век, напрсни, руски тип крста, са, напрсни, руски тип крста, са 
распећем, рељеф, месинг, ливено, 8,5 х 5,6 цм, ВМ, 
инв. бр. 78

3. Багратионово писмо војводи Милану
да га је руски цар одликовао сабљом
АС, ЗМП-66 (репродуковано)

4. Милан Обреновић
Милан Милетић, 1995, уље на платну, 87 х 71,5 цм, 
вл. Општина Горњи Милановац

5. Део ограде и надгробне плоче
војводе Милана Обреновића
30-те године XIХ века, Херешти, камен, гвожђе, 
тесање, ковање, 28 х 9 цм (део плоче),
дужина 13 цм (део ограде), МРТК, инв. бр. И-29

6. Надгробни споменик Стоје Обреновић,
супруге војводе Милана Обреновића
1813, Брусница, мермер, клесање, 93 х 41 цм, 
МРТК, инв. бр. И-919

7. Јаков Обреновић
Милан Милетић, 1996, уље на платну,
85,5 х 72,5 цм, вл. Општина Горњи Милановац

8. Надгробни споменик Јакова Обреновића
1817, Брусница, камен, клесање, 123 х 48 цм, 
МРТК, инв. бр. И-1111

9. Надгробни споменик Ђурђије Обреновић, 
супруге Јакова Обреновића
1848, Брусница, камен, клесање, 114 х 33 цм, 
МРТК, инв. бр. И-917

2. Златна сабља војводе Милана Обреновића
Са натписом „За храбростъ”, уручена му је
21. децембра 1809. године од руског генерала П. И. 
Багратиона, челик, сребро, злато, драгуљи, ливење,
ковање, тауширање, дужина сабље 87,7 цм,
сечива 73,5 цм, ширина 3,1 цм, ВМ, инв. бр. 4416

1

2
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10. Надгробни споменик Димитрија Урошевића
1822, Брусница, мермер, клесање, 123 х 48 цм, 
МРТК, инв. бр. И-1112И-1112

12

8

11. Родослов Обреновића
Радош Гачић према Радошу Љушићу, 2012, папир, 
туш, калиграфија, 100 х 100 цм

12. Лоза династије Обреновић
Ђорђе Крстић, око 1880, литографија на папиру
38 x 29,5 цм, НМКГ, инв. бр. ЛМ-4 (репродуковано)

10





Кнез Милош Обреновић

Најстарији од три сина Теодора Михаиловића и Вишње Урошевић, родоначелник династије Обреновић, 
рођен је у Добрињи на Тодорову суботу 7/18. марта 1783. године. 

После смрти оца Теодора почетком XIX века преселио се у Брусницу код свог брата по мајци Милана 
Обреновића. Ту се настанио и веома брзо почео бавити трговином стоке. Заједно са полубратом, од кога ће 
касније преузети презиме, активно је учествовао у Карађорђевом устанку. Својом храброшћу истакао се при-
ликом борби на Сави, Дрини и нарочито у Бици на Равњу 1813. године. 

Подизањем новог, Другог српског устанка у Такову на Цвети 11/23. априла 1815. бива изабран за његовог 
вођу. Предводећи сународнике у успешним бојевима против Турака на Љубићу, Палежу, Пожаревцу, Крагујев-
цу, Карановцу и Дубљу, почетком августа 1815. приступио је преговорима, који ће трајати пуне две деценије.

Као изузетно вешт стратег, дипломата и државник изборио се за добијање аутономног положаја Србије 
унутар Турског царства, са потпуно независном унутрашњом управом. Истовремено, издејствовао је немало 
територијално проширење своје тек зачете државе, као и стицање наследног кнежевског достојанства. 

Иначе, кнез Милош је владао крајње апсолутистички, због чега су против његове владавине избијале честе 
буне. Све јача опозиција потпомогнута Турском и Русијом, али и незадовољство народа његовим деспотизмом, 
приморали су га да средином 1839. абдицира у корист старијег сина Милана. 

Наредне две деценије интезивно је радио на свом повратку у Србију. Коначно, одлуком Светоандрејске 
скупштине децембра 1858. поново је изабран за кнеза, али ће на том положају остати непуне две године. Оз-
биљно начет болешћу, умреће у Топчидерском конаку 14/26. септембра 1860. Сахрањен је уз највише почасти 
у Саборној цркви у Београду.

Кат. бр. 35
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13. Чакшире
XIX век, чоjа, свила, шивење, прошивање.
дужина 111,5 цм, ИМС, инв. бр. Р-24/3151

16. Чаша кнеза Милоша Обреновића
са монограмом МТО 
Прва половина ХIХ века, Ст. Петербург, сребро, 
гравирање, позлата, висина 9,5 цм, пречник 8 цм, 
ИМС, инв. бр. 102/647

13

14. Кадионица са приложничким записом
кнеза Милоша
1822, сребро, пречник 9,4 цм, висина 21,5 цм, 
Манастир Савинац

15. Лула кнеза Милоша
ХIХ век, дрво, сребро, резбарење, дужина 14,5 цм, 
ИМС, инв. бр. Р-51/3145

14

15 16
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17. Кутиjа за свеће кнеза Милоша
Прва половина ХIХ века, сребро, гравирање, 
ливење, висина 13 цм, пречник 6 цм,
ИМС, инв. бр. Р-106/651

18. Манастирски печат који је користио
кнез Милош
ХIХ век, дрво, месинг, резање, висина 10,3 цм, 
пречник матрице 3,4 цм, Манастир Враћевшница 

19. Манастирски печат који је користио
кнез Милош
ХIХ век, дрво, месинг, резање, висина 10,8 цм, 
пречник матрице 3,8 цм, Манастир Враћевшница

20. Печат Милоша Обреновића
1821–1823, гвожђе (и легуре), резање, висина 4 цм,
пречник 2,8 х 3 цм, ИМС, инв. бр. Пч-21/95

22. Попис предмета из конака у Црнући
1819, АС, КК (репродуковано)

23. Рачунска књига кнежевог двора вођена
од 26. јуна 1823. до 25. априла 1830. Београд, 
папир, писано руком, 21 х 26 цм, ИМС,
инв. бр. АГ-339/2476

24. Препис Хатишерифа из 1830. године
АС, КК (репродуковано)

25. Берат из 1830. године којим Милош 
Обреновић добија титулу наследног кнеза Србије 
АС, КК (репродуковано)

26. Препис дипломе о кнежевском достојанству 
кнеза Милоша Обреновића
АС, КК (репродуковано)

27. Препис Хатишерифа из 1833. године
АС, КК (репродуковано)

28. Одрицање од власти кнеза Милоша
1. јун 1839, Београд, папир, рукопис (препис), 
мастило, 23,1 x 35,3 цм, НМКГ, инв. бр. АГ-1688

29. Прокламација кнеза Милоша Обреновића
28. јануар 1859, Београд, папир, штампа,
32,3 x 48,7 цм, НМКГ, инв. бр. АГ-1686

30. Писмо кнеза Милоша Николи Луњевици
17. новембар 1820, Крагујевац, папир, мастило, 
писано руком, 34,2 х 23,5 цм, ИМС,
инв. бр. АГ-1499 (репродуковано)

31. Писмо кнеза Милоша снахи Круни
8. април 1821, Крагујевац, 1 лист, папир, мастило, 
рукопис, 34,4 х 21 цм, МРТК, инв. бр. И-25И-25 
(репродуковано)

21. Пиштољ „леденица”
Прва половина XIX века, табан италијанског типа, 
челик, сребро, дужина 51 цм, НМЧ, инв. бр. И 2023

20
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32. Писмо кнеза Милоша Николи Луњевици
26. август 1822, Крагујевац, 1 лист, папир, мастило,1 лист, папир, мастило, 
рукопис, МИАЧ (репродуковано)

33. Писмо кнеза Милоша сину кнезу Михаилу
о потреби отварања српске агенције у Букурешту
6. март 1841, Букурешт, папир, мастило, 
рукопис, 36,5 х 24 цм, ИМС, инв. бр. АГ-108/590 
(репродуковано)

34. Писмо кнеза Милоша Совјету о преименовању
вароши Деспотовице у Горњи Милановац
12. март 1859, 1 лист, папир, мастило, рукопис,
АС ЗМПУ

35. Кнез Милош Обреновић 
Јефтимије Поповић (по П. Ђурковићу), 1830, Беч, 
уље на платну, 74 х 60,5 цм, инв.бр. НМ 273

36. Кућа кнеза Милоша у Шаранима
Владислав Тителбах, 1881, акварел на папиру,
22 х 27 цм, МРТК, инв. бр. Л-259

37. Кућа кнеза Милоша у Црнући
Живорад Настасијевић, шеста деценија ХХ века, 
уље на платну, 46 х 55 цм, вл. Општина Горњи 
Милановац

38. Кнез Милош у Горњем Милановцу
Српске новине, год. XXVI, бр. 101, 29. август 1859, 
стр. 409-410.

39. Манастир Савинац 
савремени снимак

40. Надгробни споменик Вишње Обреновић
Издање Радојице Јоксића, после 1902, дописна 
карта, штампа, 9,1 х 14 цм, МРТК, инв. бр. И-475
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Кнегиња Љубица Обреновић

Рођена је у подсувоборском селу Срезојевцима 1788. као кћерка Марије и Радослава Вукомановића. За 
Милоша Обреновића удала се око 1804. године. Кум на венчању био им је 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, Петрија и Јелисавета. 

Била је храбра, одлучна, племенита, посебно поштована и вољена у народу. Средњег раста, лепа и радна, 
веома разумна и према свима добра. Говорила је лепо, лако и убедљиво. Веома побожна, трудила се да, када је 
год могуће, учини неко „богоугодно” дело или помогне сиротињи. Необично јаког карактера, природно бист-
ра и одважна сналазила се и у најтежим ситуацијама.

Неко време живела је одвојено од супруга, а у време политичких напада на кнеза приклонила се опози-
цији. Но, после Милошевог одласка из Србије, променила је став, активно радећи на његовом повратку, али 
без већег успеха.

Умрла је 14/26. маја 1843. у изгнанству, тачније на рукама свог сина Михаила у Новом Саду. Сахрањена је 
у манастиру Крушедол.

Кат. бр. 49
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41. Икона Богородица са Христом из дома 
Радослава Вукомановића
XVIII век (?), темпера на дрвету, 42,2 х 29,9 цм, 
Манастир Савинац

42. Тепсија кнегиње Љубице
ХIХ век, лим, ковање, пречник 28 цм, висина 5,5 цм,
Манастир Враћевшница

43. Лонац кнегиње Љубице
ХIХ век, лим, ковање, пречник 27,6 цм,
висина 18,6 цм, Манастир Враћевшница 

41
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44. Прстен печатни кнегиње Љубице Обреновић 
ХIХ век, месинг, гравирање, пречник 1,4 цм (главе), 
пречник 2 цм (прстена), тежина 10.90 гр, ИМС, 
инв. бр. Р-364
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45. Писмо кнегиње Љубице кнезу Милошу 
Обреновићу
17. јун 1824. године, Београд, папир, рукопис, 
мастило, 24,4 x 36 цм, НМКГ, инв. бр. АГ-1142 
(репродуковано)

46. Писмо кнегиње Љубице кнезу Милошу 
Обреновићу
17. август 1830, Пожаревац, папир, рукопис, 
мастило, 24,2 x 38 цм, НМКГ, инв. бр. АГ-1135

47. Писмо кнегиње Љубице кнезу Милошу 
Обреновићу у вези пресељења у Топчидер
30. јули 1831, Београд, папир, писано руком,
39 х 25 цм, ИМС, инв. бр. АГ-430/5895 
(репродуковано)

48. Писмо кнегиње Љубице Николи Луњевици
да је кнез Милош поднео писмену оставку на 
своју службу и позива га да дође у посету
30. мај 1839, Београд, папир, мастило, писано 
руком, 35,2 х 21,7 цм, ИМС, инв. бр. АГ-1497 
(репродуковано)

49. Кнегиња Љубица
Непознати аутор, према слици Уроша Кнежевића, 
ХIХ век, литографија, 37 х 29 цм
Музеј у Смедереву. инв. бр. 158 

50. Кнегиња Љубица
Непознати аутор, оловка на папиру, 19,8 х 14,7 цм, 
Манастир Враћевшница

50



Господар Јован Обреновић

Млађи брат кнеза Милоша Обреновића. Рођен је у Добрињи 1786. године. Након што је крајем новембра 
месеца 1802. остао без оца Теодора, прелази да живи код полубрата Милана у Брусницу. 

Као човек од поверења, активно је учествовао у пoдизању Другог српског устанка. После сабора у Такову 
ставио се на чело војног одреда који је кренуо у ослобађање Љубића, односно Чачка. У овој, пресудној устанич-
кој борби показао се као веома храбар и одлучан човек. 

По окончању устанка налазио се на челу Рудничке, а нешто касније и Пожешке нахије. У Брусници је 
током 1836/37. године подигао цркву посвећену Светом Николи, а две године касније нашао се на челу тзв. 
Брусничке буне, која је за циљ имала повратак на престо кнеза Милоша. Након што је буна пропала осуђен је 
на три године кућног притвора. 

Два пута се женио, и то 1814. са Круном Михаиловић, односно 1835. са Аном Јоксић. Из тих бракова до-
био је укупно четворо деце. Умро је 22. јануара/3. фебруара 1850. године у Сремским Карловцима.

Кат. бр. 52
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51. Икона Скидање са крста
Око 1835, уље на платну, 115,5 х 165 цм, НМЧ,
инв. бр. Л 307 (репродуковано)
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52. Генерал Јован Теодоровић Обреновић
Урош Кнежевић, 1836, уље на платну, 111 х 78 цм, 
инв. бр. НМ 1007

53. Јован Обреновић
Анастас Јовановић, 1852, литографија на папиру, 
18,5 х 15,3 цм, инв. гр. НМ 1183 (репродуковано)

54. Конак господара Јована Обреновића у Чачку
Пре 1912, Чачак, позитив, смеђ, 14 х 9 цм, НМЧ, 
инв. бр. И 1967 (репродуковано)
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Таковски устанак

У питомој долини села Таково, оивиченој речицама Љесковицом и Дичином, испод „столетног” храста, 
или како то овдашњи воле да кажу грма, Милош Обреновић је, заједно са својим истомишљеницима, покренуо 
један, испоставиће се касније, изузетно сложен, али успешан процес стварања самосталне државе, подизањем 
Другог српског устанка на Цвети 23. априла 1815. године.

Након успешних бојева на Љубићу, Палежу, Пожаревцу, Дубљу и ослобађања већег дела Београдског па-
шалука, почетком августа месеца 1815. Милош Обреновић започиње преговоре са турском Портом, односно 
њеним представницима. За непуне две деценије, искључиво дипломатским средствима, таковски устаници 
су на простору једне пограничне и у много чему заостале провинције, створили вазалну кнежевину у оквиру 
Турског царства са апсолутном унутрашњом самоуправом. Такав статус, уз територијално проширење, приз-
нат јој је и потврђен највишим правним актима Порте, хатишерифима, и то 1829, 1830. и 1833. године. Посеб-
ним бератом кнез Милош проглашен је наследним кнезом.

То је практично значило право на подизање школа, болница, цркава, манастира, затим оснивање позори-
шта, читалишта и покретање новина. Зенитом ове борбе може се сматрати проглашење Сретењског устава 
1835. године, чиме је осим поделе власти на законодавну, извршну и судску, односно гарантовања личне и 
имовинске слободе сваком појединцу, Србија поставила основе грађанске државе.

Коначно, догађаји из 1815. утемељили су пут ка потпуној самосталности Србије, која је потврђена одлуком 
Берлинског конгреса 1878. године.

Кат. бр.  61
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55. „Таковски крст”
ХIХ век, дрво, позлаћено сребро,
полудраго камење зелене и црвене боје,
дуборезбарење, ливење, искуцавање, инкрустација, 
9 х 16 х 2,5 цм, висина 33 цм
Манастир Враћевшница

56. Сабља турска
ВМ инв. бр. 2546

57. Јатаган белосапац
1803-1804.
ВМ инв. бр. 2655

58. Кубура кремењача
ВМ инв. бр. 3788

59. Кубура кремењача
ВМ инв. бр. 12742

60. Историа Сербые одъ почетка 1813е
до конца 1815те
Симеон Сима Милутиновић Сарајлија, у 
штампарији Берн Таухница Јуниора, Лајпциг, 1837. 
штампа, 21,3 цм, 510 стр, МРТК, инв. бр. И-567

61. Таковски устанак
Винценц Кацлер, 1882, олеографија каширана
на платно, 42 х 60 цм, ИМС, инв. бр. Л-2517

62. На Такову 1815
Стеван Тодоровић, 1865, литографија, 34 х 43 цм, 
Музеј у Смедереву, инв. бр. 155 

63. Митрополит Мелентије Павловић 
Георгије Бакаловић, 1839, уље на платну, 71 х 57 цм, 
инв. бр. НМ 374

64. Војвода Милић Дринчић 
Урош Кнежевић, око 1855, уље на платну,
96 х 74 цм, инв. бр. НМ 702

65. Кућа кнеза Милоша у Црнућу
Ђорђе Крстић, 1881–1883, оловка и акварел,
12,1 х 19,7 цм, инв. бр. НМ 643
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71. Таковски устанак 
Ђура Јакшић, 1876–1878, уље на платну,
120 х 93,6 цм,
НМ 374 (репродуковано)

72. Никола Милићевић Луњевица
Андра Гавриловић, Знаменити Срби XIX века, I, 
Загреб, 1901, урађена по изгубљеној слици Марка 
Мурата (репродуковано)

73. Војвода Арсеније Лома
Андра Гавриловић, Знаменити Срби XIX века, I, 
Загреб, 1901. (репродуковано)

74. Застава – поклон Рудничана кнезу Милану, 
1872. године, тробојка од свиле, златовез и сликање,
ручни рад, застава 170 х 140 цм, трака 124 х 13 цм, 
копље 200 цм, ВМ, инв. бр. 3865 (репродуковано)

75. Реплика устаничког барјака
Платно, шивење, 129 х 245 цм, МРТК
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66. Кућа митрополита Мелентија и Вучића
Ђорђе Крстић, 1881–1883, оловка и акварел,
12,3 х 19,7 цм, инв. бр. НМ 645

67. Манастир Вољавча
Ђорђе Крстић, 1881–1883, оловка и акварел, оловка и акварел
на хартији, каш. на картон, 12,1 х 19,7 цм,
инв. бр. НМ 644

68. Кућа Војводе Добраче у Добрачи, 1881–1883.
Ђорђе Крстић, оловка и акварел на хартији,, оловка и акварел на хартији,
каш. на картон, 12,3 х 19,7 цм
инв. бр. НМ 646

69. Таковски устанак 
Стева Тодоровић, 1853, оловка на хартији,
17,8 х 28,4 цм, инв. бр. НМ 235/50
(репродуковано)

70. Таковски устанак 
Стева Тодоровић, 1872, уље на бронзи,
минијатура/овал, вл. Boris Wilnitsky 
(репродуковано)





Кнез Милан Обреновић

Старији син кнеза Милоша и кнегиње Љубице Обреновић, брат кнеза Михаила, рођен у Крагујевцу 6/18. 
октобра 1819. године. Још од малена карактерисало га је слабо и нежно здравље. Иако је порастао без систе-
матског образовања, успео је да донекле изгради сопствене политичке ставове и погледе. 

На престо ће доћи после абдикације оца средином јуна 1839. године. Услед болести и супротстављања 
Савета није имао прилику да као владар потпише било који правни акт. Коначно, није протекло ни месец 
дана, а тек прокламовани кнез преминуо је у Београду 26. јуна/8. јула 1839. године. Наследио га је млађи брат 
Михаило.

Кат. бр. 79
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76. Капа кнеза Милана Обреновића
XIX век, кадифа, шивење, прошивање, вез,
висина 12,5 цм, пречник 21 цм, ИМС,
инв. бр. Р-30/3158

78. Писмо Милана Обреновића кнезу
Милошу Обреновићу
14. октобар 1838, Македонија, папир, рукопис, 
мастило, 20 x 32 цм, НМКГ, инв. бр. АГ-1132

79. Кнез Милан Обреновић на одру
Јован Исајловић млађи, 1839, уље на платну,
70,5 х 89 цм, инв. бр. НМ 104
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77. Прстен Милана М. Обреновића II
Злато, ливење, гравирање, ширина 1,2 цм (главе), 
дужина 1,4 цм (главе), дебљина 0,25 цм (главе), 
пречник 2,1 цм (карике), тежина 11,80 гр,
ИМС, инв. бр. Р-195/1917



Кнез Михаило Обреновић

Млађи син кнеза Милоша и кнегиње Љубице, рођен у Крагујевцу, у Шареном конаку, 6/18. октобра 1823. 
године. Био је кнез Србије од 1839. до 1842. године, када напушта Србију због сукоба са уставобранитељима, 
који на власт доводе Карађорђевог сина Александра.

Након овог догађаја Михаило се придружује свом оцу у емиграцији. Године 1849. из ванбрачне везе добио 
је сина Велимира, док из брака са Јулијом Хуњади није имао деце. Боравећи углавном у Бечу, помагао је Вука 
Караџића, Ђуру Даничића и Бранка Радичевића. У Србију се вратио након Светоандрејске скупштине крајем 
1858. године.

Током своје друге владавине 1860–1868. године, кнез Михаило је наставио политику јачања централне вла-
сти и сузбијања либералне политичке струје. Народна скупштина сазивана је сваке треће године, а државни 
савет, министри и чланови владе били су под његовом контролом. Створио је народну војску чији су обвезни-
ци држали оружје у кућама и били дужни да иду на повремену обуку.

Дипломатским средствима 1867. успео је да издејствује повлачење преосталих турских војних посада из 
српских градова, укључујући и Београд. Истовремено, основни циљеви у оквиру спољне политике били су 
му постизање националне и државне независности, као и ослобођење свих области које су биле под влашћу 
Порте.

Његово убиство у Топчидеру 10/22. јуна 1868. године изазвало је велику народну жалост. Сахрањен је у 
Саборној цркви у Београду.

Кат. бр. 92
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80. Генералски мундир кнеза Михаила
Прва половина XIX века, чоjа, вунени штоф, 
шивење, прошивање, златовез, ширина 41,5 цм 
(рамена), дужина 99 цм, висина 7 цм (jаке),
ИМС, инв. бр. У-1/3175

82. Табакера кнеза Михаила
XIX век, метал, кожа, ширина 9 цм, дужина 18 цм, 
ИМС, инв. бр. Р-42/3172-11

83. Печат кнеза Михаила Обреновића
XIX век, месинг, резање, дужина 4,5 цм (дршке), 
пречник 2,5 х 2,3 цм
ИМС, инв. бр. Пч-15/89

80

81. Икона „Слика Сергиjевог вођења”
1869 (?), Троjице – Сергиjева лавра, дрво, сребро, 
рељеф, 32,5 х 29 х 3 цм, ИМС, инв. бр. Р-282

81

83
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84. Револвер коjим jе убиjен кнез Михаило
XIX век, метал, дрво, гравирање, 4 цеви, калибар 
0,10 мм, са нарочитим механизмом за окидање, 
ИМС, инв. бр. ОВ-545/2137

85. Прокламација кнеза Михаила
12. август 1840, НБС

86. Прокламациjа о боравку кнеза Михаила у 
Цариграду и пријему код султана Абдул Меџида
5. март 1840, Београд, папир, штампа, 38 х 20 цм, 
ИМС, инв. бр. АГ-145/810 (репродуковано)

87. Писмо Михаила Обреновића
кнезу Милошу Обреновићу
1. април 1830, Пожаревац, папир, рукопис, 
мастило, 20,5 x 24,9 цм, НМКГ, инв. бр. АГ-1278 
(репродуковано)

88. Писмо Михаила Обреновића
кнезу Милошу Обреновићу
28. фебруар 1839, Темишвар, папир, рукопис, 
мастило, 22,3 x 25,9 цм, НМКГ, инв. бр. АГ-1138

89. Лична забелешка кнеза Михаила о ферману у 
вези наследства и исељавању Турака из градова
XIX век, папир, писано руком, српски и француски 
језик, 22 х 13,7 цм, ИМС, инв. бр. АГ-342/3172-1

90. Молитва и две беседе говорене на светковини 
50. годишньице обновлѣне слободе Срб��� у��� у�� у 
Топчидеру 23. Мая 1865.
Митрополит Михаило, У Државной штампарiи,iи,и, 
1865, Београд, штампа, 19 цм, 15 стр., НМЧ,
инв. бр. И 1293

91. Кнез Михаило Обреновић у свечаноj одори
Др Хаjд, око 1860, Беч, позитив, смеђ, 10 х 6 цм, 
ИМС, инв. бр. Ф-2307/1 (репродуковано)

87
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92. Кнез Михаило Обреновић
Борис Шаповалов (по Стевану Тодоровићу),
уље на платну, 61 х 46 цм, Музеј у Смедереву,
инв. бр. 225

93. Предаја градова кнезу Михаилу
Стеван Тодоровић, оловка на папиру, 11,5 х14,6 цм,
приватно власништво

94. „Убиство кнеза Михаила Обреновића”, 
фоторепродукциjа литографиjе В. Кацлера
Непознати аутор, око 1870, позитив, смеђ,
10,5 х 6,2 цм, ИМС, инв. бр. Ф-3511 
(репродуковано)

95. Славолук у Топчидеру подигнут поводом 
прославе 50-годишњице Таковског устанка
Анастас Н. Стојановић, 1865, Београд, позитив, 
смеђ, 32,5 х 24 цм, ИМС, инв. бр. Ф-2288, 
(репродуковано)

96. Таковски грм
Анастас Јовановић, 1865, фотографија,
15,5 х 20,5 цм, Музеј у Смедереву, инв. бр. 134 
(репродуковано)

97. Споменица погибиjе
кнеза Михаила Обреновића
1868, ливење, посребривање, дебљина 0,3 цм, 
пречник 4,4 цм, ИМС, инв. бр. Зн-37/220

98. Повеља Таковског крста
23. мај 1865, Београд, папир, штампа, л. 2,
44,9 х 34 цм, НМЧ, инв. бр. И 2125И 2125

99. Велимир Тодоровић
Стева Тодоровић, око 1865, уље на платну,
43,5 х 34,5 цм, инв. бр. НМ 718

99

100. Велимиријанум Задужбина Велимира 
Михаила Обреновића
Државна штампарија Краљевине Србије, 1909, 
Београд, штампа, 24 цм, 64 стр., МРТК,
инв. бр. И-519

101. Посета кнеза Михаила Такову
Српске новине, год. XXXI, бр. 90,
17. август 1865, стр. 1



Кнегиња Јулија Обреновић

Рођена је 1831. године у племићкој породици Хуњади као кћерка грофа Ференца Хуњадија и грофице 
Јулије Зичи. Године 1853. у Бечу, удала се за тада изгнаног кнеза, Михаила Обреновића. Чин венчања обављен 
је у руској православној капели. До повратка у Србију живела је са Михаилом у породичној кући на имању у 
Иванки.

Током владавине свог супруга активно је учествовала у јавном животу Београда и Србије. Између осталог 
приређивала је балове, затим хуманитарне вечери као и многобројне лутрије на двору. Такође бринула се и о 
Михаиловом ванбрачном сину Велимиру.

Услед све учесталијих несугласица, Михаилов и Јулијин брак временом је слабио. Како није било могућ-
ности да наставе заједнички живот кнежевски пар се на основу уговора од 18. новембра 1865. растао, а да се 
формално није развео.

После убиства кнеза Михаила, Јулија се удала за свог дугогодишњег удварача, принца Карла од Аренбер-
га. Поживела је до 1918, када је у дубокој старости преминула у Бечу.

Кат. бр. 109
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102. Фистан кнегиње Јулије Обреновић
XIX век, свила, памук, вез, дужина 140 цм,
ИМС, инв. бр. Р-33/3199

103. Собне ципеле кнегиње Jулиjе Обреновић
XIX век, сомот, свила, златовез, ширина 6 цм, 
дужина 24 цм, ИМС, инв. бр. Р-18/4194

105. Сат кнегиње Jулиjе Обреновић
Elias Seitz, XIX век, сребро, чоjа, ажурирање, 
пречник 4,7 цм, ИМС, инв. бр. Р-186/1907

106. Шоља из куће кнеза Михаила и кнегиње 
Јулије у Бечу
Средина XIХ века, месинг, сребро, ливење, 
искуцавање, висина 6,5 цм, пречник 8,5 цм, МРТК, 
инв. бр. И-41

103

104. Лепеза кнегиње Jулиjе Обреновић
XIX век, сомот, пауново перjе, шивење, 
прошивање, вез, дужина 28 цм,
ИМС, инв. бр. Р-16/3198

104

107. Свећњак из куће кнеза Михаила
и кнегиње Јулије у Бечу
Средина XIХ века, месинг, бакар, ливење, 
полирање, висина 14 цм, пречник 3,3 цм, МРТК, 
инв. бр. И-42

108. Позивница за венчање Михаила Обреновића 
и Јулије Хуњади
Јули 1853, Беч, папир, штампа, немачки језик,
21,4 х 28 цм, ИМС, инв. бр. АГ-567/1343

109. Кнегиња Јулија Обреновић
Урош Кнежевић (?), око 1865, уље на платну,
165 х 125 цм, инв. бр. НМ 1093

106



Јеврем Обреновић

Најмлађи брат кнеза Милоша Обреновића. Рођен је у Добрињи 1790. године. Током своје каријере био је 
управник нахија, командант Подринско-савске команде, затим председник Совјета као и намесник.

Најмлађи од браће Теодоровић-Обреновић био је једини који за то време стекао солидно образовање. Та-
кође, први је од значајнијих личности који се у свакодневном животу почео ослобађати источњачког духа и 
навика. Поседовао је личну библиотеку, а у кућном дому је имао клавир. 

У браку са Томанијом Богићевић добио је сина Милоша, оца будућег српског кнеза и краља Милана. 
Упокојио се 8/20. септембра 1856. године у Влашкој, тачније тамошњем месту Манасији, а гроб му се налази у 
манастиру Раковици.

Кат. бр. 110
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110. Јеврем Обреновић
Георгије Бакаловић (по Павелу Ђурковићу), 
1835, уље на платну, 69 х 55,5 цм, инв. бр. НМ 773 
(репродуковано)

111. Томанија Обреновић
Павел Ђурковић, 1827, уље на платну, 71,5 х 58 цм, 
инв. бр. НМ 889

113. Милош Обреновић, Јевремов син
Едуард Убер (Eduard Uber), 1851, литографија на 
папиру, Л. 49 х 35,9 цм; пр. 32,6 х 24,2 цм,
НМ инв. гр. 1296 (репродуковано)

111

112. Писмо Томаније Обреновић кнезу Милошу
7. фебруар 1859, Букурешт, папир, писано руком, 
33,9 х 21,3 цм
ИМС, инв. бр. АГ-2357 (репродуковано)

113



Краљ Милан Обреновић

Син Јевремовог наследника Милоша Обреновића и Марије Катарџи, први нововековни краљ Србије, Ми-
лан Обреновић рођен је у Манасији 10/22. августа 1854. године. Убиство кнеза Михаила затекло га је као 
лицејца у Паризу. Велика Народна скупштина у Топчидеру, јуна 1868. признала је његова права на наследство 
престола, а потом му је и Порта даровала берат наследног кнеза. До година пунолетства у име кнеза Милана 
владало је намесништво: Миливоје Блазнавац, Јован Ристић и Јован Гавриловић. Године 1873. кнез Милан је 
преузео власт у Србији. 

За време владавине Милан Обреновић се трудио да Србију саобрази са европским државама тог времена. 
Постигао је остварење државне независности и снажан економски развој земље. После ратова са Турском 
вођених током 1876–1878. и добијања независности и територијалног проширења, Милан мења дотадашњи 
спољнополитички курс. Потписавши тајну конвенцију са Аустријом 1881. он Србију од тог тренутка усмерава 
ка западу. Наредне године проглашава се за краља, а своју независну кнежевину за парламентарну монархију. 
Истовремено, на унутрашњој политичкој сцени ослања се на представнике конзервативних напредњака, во-
дећи борбу против све значајнијих радикала. Неуспех у рату са Бугарском 1885, заједно са доношењем новог 
устава 1888. године, приморали су га годину дана касније на абдикацију у корист свог сина Александра. Наста-
нио се у Паризу поневши титулу „гроф од Такова”.

Током последње деценије XIX века активно је учествовао у политичким збивањима тадашње Србије. Ужи-
вао је углед у војсци, али сукоби са супругом Наталијом и сином Александром трајно ће га одвести из земље. 
Преминуо је у Бечу 1901. а сахрањен је у манастиру Крушедол.

Кат. бр. 132
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120. Шаховска гарнитура краља Милана
Друга половина XIX века, Индиjа, слоновача, 
резбарење, токарење, ширина 3-3,3 цм (стопе), 
висина 4,3-8 цм (фигура), ИМС, инв. бр. Р-269

121. Печат краља Милана Обреновића
1882 (после), сребро, аметист, гравирање,
ширина 2 цм, дужина 1,7 цм, висина 3,7 цм,
ИМС, инв. бр. Пч-38/1919

114. Мундир пешадиjског или генералштабног 
пуковника кнеза Милана Обреновића
XIX век, чоjа, вуна, метал, ширина 48 цм (рамена), 
дужина 76 цм, висина 3,5 цм (jаке),
ИМС, инв. бр. У-12/3177

115. Чаша ѕа пиво краља Милана 
Око 1950, Јагодина, стакло, ливење, позлата,, Јагодина, стакло, ливење, позлата, 
сликање, висина 14,5 цм, НМКГ, инв. бр. И-138И-138

116. Тањир са ликом Милана Обреновића
XIX век, глина, сликање, пречник 19,8 цм,
ИМС, инв. бр. Р-209/3130

117. Тањир из Старог двора
Крај XIX века, стакло, сребро, ливење, брушење,XIX века, стакло, сребро, ливење, брушење, века, стакло, сребро, ливење, брушење, 
сликање, пречник 28,3 цм, МРТК, инв. бр. И-51И-51

118. Чаша из Старог двора
Крај XIX века, стакло, сребро, ливење, брушење, 
сликање, висина 10,2 цм, пречник 7,3 цм,
МРТК, инв. бр. И-53

119. Свећњаци из Старог двора
Крај XIX века, патинирана бронза, ливење,XIX века, патинирана бронза, ливење, века, патинирана бронза, ливење,
висина 20 цм, пречник 9 цм, МРТК, инв. бр. И-52И-52

120

121

122. Пушка
1884. година, челик, дрво, ковање, тауширање, 
резбарење, гравирање, дужина 103 цм,
ВМ, инв. бр. 4681

123. Прокламација кнеза Милана Обреновића 
народу у току српско-турског рата
Београд, 1. децембар 1877, српски, 1 лист, 
златотиск, 48 х 63, 5 цм, ЗПО инв 348,
Ул инв. 253. IAB 1122 K 1 63

122
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124. Прокламациjа Милана Обреновића поводом 
Берлинског конгреса
10. август 1878, Београд, папир, штампање, 
32 х 47,5 цм, ИМС, инв. бр. Пл-376/6288 
(репродуковано)

смеђ, 9,5 х 12,5 цм, ИМС, инв. бр. Ф-1909/3 
(репродуковано)

128. Краљ Милан Обреновић
Стеван Тодоровић, око 1882, уље на платну,
120 х 86 цм (овал), инв. бр. НМ 723

129. Краљ Милан испраћа брод Делиград
Еуген Ладислав Петровић (Eugen �adislav Petrovits), 
XIX век, олеографија на платну, 47 х 68,5 цм,
НМ инв. гр. 1052

124

125. Jеловник краља Милана Обреновића
10. април 1889, Шабац, папир, восак, штампа,
23,4 х 14,7 цм, ИМС, инв. бр. Р-213/3561 
(репродуковано)

126. Краљ Милан с пратњом и сапутницима на 
броду на путу за Јерусалим
Непознати аутор, 1889, Бејрут, позитив, смеђ,
27 х 37 цм, ИМС, инв. бр. Ф-2811
(репродуковано)

127. Краљ Милан и краљ Александар
Обреновић са Владаном Ђорђевићем и групом 
официра на маневрима
Непознати аутор, 1898, југ Србије, позитив, 

126

129
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130. Таковски крст 3. реда
Медаљарска фирма Karl Fischmeister, после 1882, 
Беч, сребро, позлата, емајлирање, 6 х 4 цм,
ИМС, инв. бр. Зн. 184-2789  

131. Посета краља Милана Такову
Српске новине, год. �, бр. 82, 12. април 1883,82, 12. април 1883,
стр. 1 (репродуковано)

132. Сервис за ручавање Артемизе Христић
Грофовско-турингијска радионица, друга половина 
XIX века, порцелан, позлата, ливење (29 комада), 
МРТК, инв. бр. И-70



Краљица Наталија Обреновић

Кћерка молдавског бојара и руског пуковника Петра Ивановича Кешка и молдавске принцезе Пулхерије 
Стурц, рођена је 2/14. маја 1859. године. Удала се за кнеза Милана Обреновића 5. октобра 1875. Имали су два 
сина: Сергеја који је умро као дете и Александра – Сашу. 

Као владарка била је омиљена међу народом. Посебно се ценио њен труд и брига око рањених војника то-
ком рата са Бугарском 1885. године. 

Истовремено, због неслоге и учесталих трзавица, њен брак са Миланом упао је у кризу. После низа скан-
дала, до развода је дошло 1888, а три године касније Наталија је протерана из Србије.

За време владавине сина Александра, Наталија је покушала да му буде главни саветник. Залагала се за 
орјентацију ка Русији и радикалима, верујући да без њих неће бити политичке стабилности у Србији. Углав-
ном је живела у Бијарицу у Француској, у вили званој Сашино. У Београд је дошла на дуже 1895, па 1897. годи-
не, када се опет сукобила са краљем Миланом. У њеном друштву се као дворска дама налазила Драга Машин, 
у коју се Александар заљубио.

Тешко разочарање Наталији је донело венчање сина Александра са Драгом. После Мајског преврата из-
весну утеху нашла је у друштву једне шпанске католичке породице, а нешто касније се и замонашила. Умрла је 
8. маја 1941. године у манастиру Сен Дени крај Париза и сахрањена на гробљу Ларди.

Кат. бр. 138
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133. Сат краљице Наталиjе
Радионица Remontoir Breguet, крај 19. века, злато, 
рубин, порцулан, метал, пречник 5 цм,
ИМС, инв. бр. Р-277

138. Биста краљице Наталиjе Обреновић
Штробл Фон Липтоуjвар Алаjош, гипс,
ИМС, инв. бр. Л-3071

139. Краљица Наталија Обреновић
Непознати аутор, олеографија, 88 х 75 цм,
МРТК инв. бр. Л-240

140. Краљица Србиjе дочекуjе рањенике
на Београдскоj станици
1885, Београд, туш, темпера, 18,4 х 20,2 цм,
ИМС, инв. бр. Л-854/5473 (репродуковано)

133

134. Ручни рад краљице Наталије на папиру
на тему „Срце Исуса”
�eopoldo Calvi, Milano, папир, седеф, боја,
32 х 26 цм, ИМС, инв. бр. Р-386

135. Споменар Наталиjе Обреновић
1892, папир, рукопис, 23 х 19 цм,
ИМС, инв. бр. Ру-32

136. Писмо краљице Наталије Ђоки Јовановићу
15. фебруар 1901, папир, рукопис, 14,5 х 12,5 цм, 
ИМС, инв. бр. АГ-252/985-2

137. Краљица Наталиjа
Непознати аутор, 1925, Француска, позитив, 
смеђ, 14,5 х 9,5 цм, ИМС, инв. бр. Ф-7348 
(репродуковано)

141. Састанак Њихових Величанстава
у Кладову 7. маја 1893.
Издање Наума Димитријевића, 1893, Београд, 
папир, штампа, 54,6 х 41,8 цм,
Манастир Враћевшница

140



Краљ Александар Обреновић

Син краља Милана и краљице Наталије, рођен је у Београду 2/14. августа 1876. године. Васпитаван је и об-
разован у Србији. Растрзан између завађених родитеља највише је времена провео у друштву својих гувернера 
др Лазара Докића и генерала Јована Мишковића.

Од 1889. године, после абдикације краља Милана, Србијом је у име малолетног Александра управљало 
намесништво у саставу: Јован Ристић, генерал Коста Протић и генерал Јован Белимарковић. На наговор оца 
и уз помоћ двору блиских официра, Александар се 1893. године прогласио пунолетним у својој седамнаестој 
години и разрешио је дужности намеснике и министре. 

Десет година његове владавине представља период сталних криза и државних удара које су се пре или 
касније морали завршити катастрофом. Међутим, у време краља Александра покушало се са обновом Бал-
канског савеза, српске владике су добиле положаје у Македонији, док је сам краљ лично посетио манастир 
Хиланадар и био његов велики приложник.

Упркос противљењу родитеља и већег дела српске политичке јавности, жени се 1900. године Драгом 
Луњевица, бившом дворском дамом краљице Наталије и удовицом Светозара Машина. Пророчанске су биле 
речи краља Милана написане сину још пре женидбе: „Наша је династија претурила многе ударе, али овај би 
био најкобнији”. Већа група официра београдског гарнизона је у ноћи између 28. и 29. маја 1903. упала у двор 
и убила краља Александра и краљицу Драгу. Гроб последњег владара Обреновића налази се у Цркви Светог 
Марка у Београду.

Кат. бр. 155
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142. Пехар Александра Обреновића
XIX век, сребро, гравирање, позлата, висина 15 цм, 
ИМС, инв. бр. Р-101/646

145. Завеса из Старог двора
XIX век, вуна, платно, срма, ткање, шивење, 
прошивање, 260 х 225 цм, МРТК, инв. бр. И-69

146. Сабља
Даровна, поклон персијског шаха
Мозафередин-шах Каджара Краљу Александру I 
Обреновићу, приликом посете Београду 5. октобра 
1900. године, челик, емајл, ковање, тауширање, 
дужина 101 цм, ВМ, инв. бр. 4468

142

143. Чаша са ликом краља Александра
и краљице Драге Обреновић
Око 1900, стакло, позлата, висина 10,5 цм,
пречник 6,9 цм (отвора), ИМС, инв. бр. Р-272 

144. Чинија за супу из Таковског дворца
(са поклопцем, тацном и кашиком)
Крај XIX века, порцелан, позлата, чинија,
висина 18 цм, тацна, пречник 19 цм, кашика, 
дужина 18 цм, МРТК, инв. бр. И-62

144

146

147. Орден Меџидије, првог степена, турски
XIX век, злато, сребро и црвени емајл, ковање,
8 х 6 цм, ВМ, инв. бр. 6789

147
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148. Звезда Ордена Меџидије, првог степена
XIX век, ковано сребро, емајлирано, пречник 9 цм, 
ВМ, инв. бр. 6788

149. Jеванђеље краља Александра Обреновића
XIX век, Киjевско-печерска лавра, Русиjа, злато, 
ниjело, штампање, емаjлирање, 17,6 х 11,5 х 3,7 цм, 
ИМС, инв. бр. Р-166/1667 (репродуковано)

150. Програм свечаности након венчања
краља Александра и краљице Драге
Београд, 25. јул 1900.
Оригинал, српски, 1 лист, 13 х 20 цм, ИАБ, 2145 
(репродуковано)

151. Позивница у част освећења темеља 
Таковског дворца
Књижара Исаила А. Петровића, 2. август 1899, 
Чачак, шапир, мастило, штампа, рукопис,
34 х 21 цм, МРТК, инв. бр. И-101

152. Извештај о догађајима после убиства
краља Александра и краљице Драге
Београд, 29. мај 1903.
Оригинал, ИАБ, УГБ, 1903, К 2160
(репродуковано)

153. Распоредно решење по маси покојног
краља Александра
Београд, 3. јул 1904, МБр 5461

154. Краљ Александар и краљица Драга 
окружени дворским особљем
Непознати аутор, 1900, Београд, позитив,
21,7 х 25,8 цм, ИМС, инв. бр. Ф-7880
(репродуковано)

155. Александар Обреновић
Литографски завод Петра Николића у 
Загребу (према слици Влаха Буковца), 1901, 

хромолитографија на хартији, каширана на платно 
(олеографија), 85,5 х 110 цм, МРТК, инв. бр. Л-237

156. Биста Александра Обреновића
Непознати аутор, 1889, патинирани гипс,
27 х 27 х 13 цм, ИМС, инв. бр. Л-978

156

157. Државни удар у Србиjи, краљ хапси
два регента 
А. Маjер, 1893, насловна страна часописа
„�e petit journal”, естампа, 43,4 х 30,6 цм,
ИМС, инв. бр. Л- 537/6694 (репродуковано)
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158. Посета краља Александра и краљице
Драге Такову
Српске новине, год. �XVIII, бр. 201, 19. септембар201, 19. септембар 
1901, стр. 1 (репродуковано)

159. Благодарност 
Српске новине, год. �XVIII, бр. 250,�XVIII, бр. 250,250,
10. новембар 1901, стр. 2 (репродуковано)
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Краљица Драга Обреновић

Једина нововековна краљица – Српкиња, рођена је у Горњем Милановцу 11. септембра 1866. године. Њен 
отац Панта био је окружни начелник, а деда Никола Милићевић Луњевица, један од покретача и финансијера 
српских устанака и надасве, близак пријатељ кнеза Милоша Обреновића. 

Поред Драге, Анђелија и Панта Луњевица изродили су још синове Никодија и Николу односно ћерке Хри-
стину, Војку и Ану. У деветој години Драга је отишла у Београд где ће прво завршити основну школу, а затим 
и „Женски завод”. 

У то време почела се бавити писањем романа и приповедака, као и превођењем књига. Као удовица ин-
жењера Светозара Машина била је уредница часописа „Домаћица”, а 1892. прихватила је место дворске даме 
у свити прогнане краљице Наталије. У њеној пратњи била је до 1897, када се враћа у Србију. Тада је већ била у 
блиској вези са краљем Александром која је 1900. крунисана браком.

Лажна трудноћа, изигравање устава, лоши политички потези краља Александра, као и краљичино фаво-
ризовање браће Никодија и Николе, припремили су јавно мњење на свргавање Обреновића. 

Зналац три језика, пијанисткиња, писац и преводилац, мецена књижевника и новинара, али и особа неоп-
равдано омражена у војсци, политици, цркви и народу, окончала је живот заједно са својим супругом 29. маја 
1903. године у догађају познатом као „Мајски преврат”. Њени земни остаци похрањени су поред супружнико-
вих у Цркви Светог Марка у Београду.

Кат. бр. 170
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160. Чаша – Поклон поводом венчања краља 
Александра и краљице Драге 1901.
Стакло, позлата, ручни рад, висина 9,5 цм,
пречник 7 цм, ВМ, инв. бр. 4293

163. Кашика из Таковског дворца
Крај XIX века, пресовано сребро, слоновача,XIX века, пресовано сребро, слоновача, века, пресовано сребро, слоновача, 
спајање, ливење, дужина 28,5 цм,
МРТК, инв. бр. И-64И-64

160

161. Посуда за шећер
K&G, XIX век, сребро, легура калаја; ливење, 
аплицирање, гравирање, урезивање,
висина 15,5 цм, ширина 10,5 цм, дужина 20 цм, 
НМКГ, инв. бр. И-139

162. Чинија за воће из Таковског дворца
Крај XIX века, порцелан (жолнај), ливење,XIX века, порцелан (жолнај), ливење, века, порцелан (жолнај), ливење,
висина 6 цм, пречник 28,5 цм,
МРТК, инв. бр. И-65И-65

163

164. Виљушка из Таковског дворца
Крај XIX века, пресовано сребро, слоновача,XIX века, пресовано сребро, слоновача, века, пресовано сребро, слоновача, 
спајање, ливење, дужина 28 цм,
МРТК, инв. бр. И-63И-63

165. Лустер из Таковског дворца
Крај XIX века, Беч, месинг, кобалт, ливење, ковање, 
гравирање, висина 40 цм, пречник 43,5 цм,
МРТК, инв. бр. И-66

166. Визит карта Драге Машин
90-те године XIХ века, Београд, папир, штампа,
6 х 10 цм, МРТК, инв. бр. И-33

164

166

167. Писмо Драге Машин непознатој особи
16. фебруар 1896, папир, рукопис, 29,1 х 11,5 цм, 
НМЧ инв. бр. И 1078
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168. Валцер и Марш посвећен Њеном 
Величанству Краљици Драги
Карло Мертл, Дворска књижара Мите Стајића, 
1901, Београд, папир, штампа, 26 х 34 цм,
МРТК, инв. бр. И-71

169. Краљевски пар
1900–1903, картон, фотопапир, фотографија, 
каширање, сликање, златотиск, 8,3 х 11,2 цм, 
МРТК, инв. бр. И-1108

170. Краљица Драга
Милан Јовановић, 1901, уље на платну, 68 х 55,5 цм, 
инв. бр. НМ ЈВ 190

171. Њ. В. Краљица Драга
и Њ. В. Краљ Александар
1900, Београд, дописна карта, 14,2 х 9,2 цм,
МРТК, инв. бр. И-288

172. Драга Обреновић
1900–1903, дописна карта, штампа, 14 х 8,9 цм, 
МРТК, инв. бр. И-474
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