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Осмишљен да превасходно сабере, а затим на 
једном месту, према унапред утврђеним принци-
пима, прикаже, врло богату и разноврсну заостав-
штину наше најмлађе владарске куће, пројекат 
под називом „Обреновићи у музејским и другим 
збиркама Србије”, ових дана „излази” пред јавност 
са још једном и то другом по реду свеском истоимене 
стручне публикације.

Овај, нимало једноставан и у исто време вео-
ма захтеван и комплексан посао окончан је тачно 
годину дана после изласка из штампе „првенца”, 
који је узгред буди речено, изазвао не само знати-
жељу односно реакцију многих, већ је и одлуком 
Националног комитета IC��-а Србије награђенIC��-а Србије награђен-а Србије награђен 
почасним називом „Публикација године”. Вредно и 
подстицајно признање, поред несумњивог задовољ-
ства и сатисфакције, обавезало је одговорне да у 
наставку започетог посла не само испоштују посто-
јеће стандарде, већ их у доброј мери и унапреде.

Попут првог и овај том каталога чине прило-
зи са основним информацијама о установама које 
третирају баштину династије, затим подаци о исто-
ријату, величини и структури самих колекција, као 
и доступна сазнања о природи односа Обреновића 

и појединих крајева Србије, тј. њихових међусобних 
утицаја и прожимања.

У наставку, тачније, Попису каталошких једи-
ница, сходно утврђеној методологији израде пуб-
ликације, наведени су, и то, у хронолошком низу 
поименце, многобројни артефакти матичних, било 
музејских, приватних или манастирских збирки, 
непосредно или пак посредно везаних за владарски 
дом Обреновића. Имена аутора, радионица, атељеа 
или називи фабрика заједно са временом и местом 
настанка, такође су обавезни део својеврсне „личне 
карте” наведених предмета. Њих употпуњују и зао-
кружују информације о материјалу и техникама из-
раде, односно димензије, затим њихови инвентарни 
бројеви, као и подаци о времену и начину присти-
зања у колекцију.

Такође, све чланке појединачно прати богата 
илустративна грађа, тј. мноштво фотографија, затим 
обиман научни апарат, као и списак литературе. 

Врло важно је истаћи и то, да је богат и разно-
врстан музеолошки материјал „смештен” у корице 
овог издања класификован и поређан на двојак на-
чин. Већ поменути хронолошки принцип подразу-
мева да се приликом „ређања”, експонати везују за 
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владаре, односно чланове њихових породица (суп-
руге, децу...), и то почев од кнеза Милоша као родо-
начелника династије па све до краља Александра. 
Посебан сегмент овакве класификације везан је за 
„шире” припаднике породице попут Милошеве по-
лубраће Милана односно Јакова, затим Јована и Јев-
рема, њихових супруга и коначно наследника. 

Истовремено, према другом принципу „порет-
ка” музеалије су поређане сходно својој врсти и на-
мени, и то по следећем реду: делови одеће, лични 
предмети, посуђе, оружје, комади намештаја, раз-
нородна архивска грађа, преписка, личне забелеш-
ке, књиге, фотографије, дела ликовне уметности 
(уља на платну, бисте, цртежи, олеографије...), раз-
гледнице, дописне карте, новинска и друга штампа-
на пропаганда.

Након што су пописане оне музеалије које се 
односе на породицу или припадају заоставштини 
Обреновића, следи низање ликовно-документарне 
грађе која приказује здања и објекте настале под 
њиховим патронатом, док су кроз сегмент Култура 
сећања обједињени артефакти династичке пропа-
ганде као и јавног сећања на овај владарски дом. Уз 
попис одликовања, повеља и диплома издатих у доба 
њихове владавине, каталог се завршава сачуваним 
примерцима углавном кованог новца Обреновића.

На овај начин, по нашем мишљењу, добија се не 
само прегледност штива, већ се што је најважније, 
будућим истраживачима омогућава знатно једно-
ставнији, бржи и коначно систематичнији рад.

У структуралном смислу, други том стручне 
каталошке публикације „Обреновићи у музејским 
и другим збиркама Србије” укупно садржи поред 
уводне речи, текстове две рецензије и једанаест 
чланака. Стручњаци из десет музеја и једног завода 
за заштиту споменика културе, представили су ка-
ко личне, тако и посредне драгоцености династи-
је Обреновић, које се данас чувају у музејима Бео-
града, Крагујевца, Чачка, Горњег Милановца, Беле 

Цркве, али и у манастиру Враћевшница, односно 
приватној збирци Дома Јеврема Грујића.

Уз захвалност ауторима на исказаној профе-
сионалности и уложеном труду приликом писања 
чланака, односно Министарству културе и Општи-
ни Горњи Милановац на финансијској подршци у 
реализацији овог врло комплексног посла, надамо 
се да ћемо у следећој, јубиларној �01�. години у којој 
се обележава два века од подизања Милошевог ус-
танка у Такову, објавити и трећи том Обреновића.

Замишљена публикација би обухватила и збир-
ке неких европских али и светских музеја, чиме би, 
уверени смо, уз превођење целокупне едиције на 
енглески и француски језик, читава ова прича до-
била потпуно заокружен смисао и значај.

У Горњем Милановцу              Александар Марушић
уочи Светог Николе                                Ана Боловић
�014. године



Династија Обреновић у збиркама Војног музеја

Душанка Маричић, виши кустос



Војни музеј

Српски владар из династије Обреновић кнез 
Милан је Указом од 10. (��) августа 1���. године 
основао Војни музеј, са циљем да се у њему при-
купљају и чувају предмети значајни за историју 
српске војске, као и за историју наоружања и рато-
вања уопште, а све ради војно-историјског и научног 
проучавања.

Предмети су стизали из војних слагалишта, 
поклонима приватних лица или откупима. Музеј-
ски предмети су плански набављани и сређени су у 
свој инвентар. Након тога је отворена прва стална 
поставка Војног музеја, поводом стогодишњице од 
Првог српског устанка, а по обављеном круниса-
њу краља Петра I Карађорђевића у београдској Са-
борној цркви. Изложбени простор, у осмоугаоној 
старој згради, испунили су предмети из ослободи-
лачких ратова које је Србија водила у XIX веку за 
обнову своје државе. На Балканској изложби у Лон-
дону 1�0�. године Војни музеј је веома запажено из-
ложио свој музејски материјал, а изузетно место је 
припало предметима династије Обреновић. Јавност 
је учешће Војног музеја оценила врло успешним у 
смислу доприноса угледу Краљевине Србије. Прва 
стална музејска поставка је убрзо страдала.

У другој години Великог рата током бомбар-
довања Београда музејска зграда је постала гомила 
рушевина, музејски предмети су током евакуације 
заплењени, а нешто од њих је враћено у послерат-
ном периоду. Пре окончања Првог светског рата 
отпочело је прикупљање историјског материјала. 
Почетком 1�1�. године на Солунском фронту већ 
се радило на организованом прикупљању разно-
врсног материјала. Систематски су прикупљани 
предмети тако да се у Војном музеју, након његове 
обнове 1�34. године, нашао драгоцен материјал из 
Ђенералштабног одељења Министарства војске и 

морнарице и Техничког слагалишта Војнотехнич-
ког завода у Крагујевцу, што је уведено у нове књи-
ге инвентара. Услед традиције даривања настала је 
„Златна књига” у знак поштовања према дародав-
цима и она данас представља ризницу драгоцених 
података о пријему историјских предмета. Након 
свестране прикупљачке делатности у Горњем гра-
ду Београдске тврђаве у бившим зградама Генерал-
штаба и Министарства војске и морнарице, 1�3�. 
године свечано је за јавност отворен Војни музеј. 
Убрзо је у току Другог светског рата музејска по-
ставка прошла слично претходној. Њене су зграде 
знатно оштећене, а предмети су страдали. Пре окон-
чања Другог светског рата обновљен је рад Војног 
музеја. Систематски се приступило прикупљању 
оружја, опреме и других предмета из минулог рата. 
Већ 1�4�. године отворене су изложбене поставке: 
Одељење НОБ-а у једној згради а Историја народа 
Југославије у другој. Неуслован музејски простор 
замењен је адаптираном зградом Војногеографског 
института. Музеј је 1��1. године отворен за посе-
тиоце. Врхунски урађена музејска поставка, наста-
ла у духу времена, смештена у �� сале са преко 3.000 
предмета, покрива простор Југославије.

Ратови су обележили почетак, средину и крај 
XX века и самим тим Војном музеју се проширио 
радни опус, како у набавци тако и у чувању број-
них предмета. Преко 30.000 музејских предмета 
похрањено је у збиркама: археологије, западно-ев-
 ропског оружја и опреме, оријенталног и ваневроп-
ског оружја, фабричког оружја, застава, одеће и уни-
форми, одликовања, уметничких дела, а засебно је 
фото-документација која не улази у овај број. Осим 
тога значајна је и специјализована библиотека са 
ретким старим књигама. 

Посебну целину међу музејским предметима 
чини Збирка екстеријера по којој је између осталог 
Војни музеј препознатљив. 
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У Војном музеју се налазе предмети који су 
на известан начин повезани са овом српском ди-
настијом и можемо их разврстати у три групе. Пре 
свега, то су преостали музејски предмети који су 
им лично припадали. Тој групи предмета припада 
и дворска застава са краја XIX века. Другу групу 
предмета сачињавају уметничка дела на тему порт-
ретисања владара из династије Обреновић, док је 
трећа група предмета знатно бројнија и обухват-
нија јер садржи предмете чији су оснивачи ови срп-
ски владари и овде су представљени само понеки од 
њих.

У периоду између два светска рата свеобухват-
ним сакупљачким радом, као и пријемом предмета 
преко највиших државних институција и установа, 
постигнути су услови потребни за оснивање поје-
диних одељења, међу којима је једно било посвеће-
но династији Обреновић. Осим ратне штете оста-
ло је и нешто предмета. Између осталог, по свему 
јединствена као наградно оружје, Златна сабља са 
натписом „за храброст” која је припадала војводи 
Милану Обреновићу, а уручена му је �1. децембра 
1�0�. године од стране руског генерала П. И. Багра-
тиона. Осим тога сачуван је и крст од туча војводе 
Милана Обреновића. 

У рукотворине од уметничког значаја убраја се 
зубун кнегиње Љубице, који се као део народне но-
шње истиче лепотом изгледа и изузетном израдом. 
У збирци су панталоне и аша кнеза Михаила а за 
панцир кошуљу се само сматра да му је припадала.

Од личних предмета кнеза Милана, потоњег 
краља, сачувано је нешто од поклона које је кнез 
примио поводом пунолетства 1���. године и преу-
зимања власти. То су две спомен заставе, једна је 
поклон грађана Рудника, а друга је поклон грађана 

Лознице. Изузетну историјску вредност има Албум 
фотографија који је истим поводом кнезу Милану 
поклонио официрски кор. Поменути Албум садржи 
��� фотографија официра, с тим што су два места 
предвиђена за фотографије празна. 

У фото-документацији се налазе и фотоси 
Ивана Громана, Салон кнеза Милана Обреновића 
у Старом двору, као и фотоси непознатих аутора: 
Кнез Милан, врховни командант Српске војске и 
нешто касније Краљ Милан, командант активне 
војске. Надаље, његова је луксузна варијанта пушке 
засноване на Маузеровом карабину модел 1��4, 
као и поклон највероватније из исте године фирме 
Маузер краљу Милану Обреновићу коју је краљ не-
што касније поклонио пуковнику Љубомиру Леш-
јанину. 

Kраљу Александру Обреновићу је од стране 
произвођача из Солингена дарован прототип офи-
цирске коњичке сабље М 1���. Од персијског шаха 
Мозафердин-шах Каджара на дар је добио сабљу, 
која му је уручена приликом шахове званичне по-
сете Београду �. октобра 1�00. године. Преостала 
је чаша која је настала у спомен на венчање краља 
Александра и краљице Драге. 

Само нека од одликовања краља Александра 
Обреновића су у музејској колекцији: Ланац ордена 
за војне заслуге војводске куће Олденбурга из пе-
риода до 1�00. године, бугарска Звезда ордена Св. 
Александра другог степена, затим Звезда и знак тур-
ског ордена Меџидије првог степена и Звезда руског 
ордена Св. Александра Невског првог степена. 

Портрети оснивача династије књаза Милоша и 
једна његова биста, затим портрет кнеза Михаила 
и портрети краљева Милана и Александра припа-
дају музејској збирци, а ради се углавном о делима 

Династија Обреновић у збиркама Војног музеја



1�

познатих ликовних стваралаца и имају своју исто-
ријску и уметничку вредност.

Мноштво је музејских предмета који су пове-
зани са овом династијом као својим оснивачем. На 
пример, династија Обреновић је оформила си стем 
одликовања Кнежевине и Краљевине Србије који је 
са извесним изменама и допунама постојао до Дру-
гог светског рата. Сачувану колекцију доказа о доде-
ли одликовања, односно њихове повеље и ди пло ме 
неретко је лично владар потписао. 

Осим повеља и диплома одликовања Војни му-
зеј располаже и значајном колекцијом официр ских 
диплома. Међу њима је десетак диплома које је књаз 
Милош доделио за унапређења и поставље ња на 
високе државне положаје. Оне се развијају током 
XIX века под утицајем ове династије, а многе од 
ових диплома носе потпис владара који су оснивачи 
разноврсних и бројних артефаката.

Литература:

Богдановић, Б., Хладно оружје Србије, Црне Го ре и 
Ју го славије (19-20. век) из збирки Војног музеја, Бео град, 
1���.

Богдановић, Б., „Дијамантско оружје Кне за Ми ла на 
Обреновића из Војног музеја”, Весник, ча со пис за ис то-
рију, музеологију и уметност, 34, �00�.

Богданович, Б., Холодное оружие Сербии, Чер ногории, 
Югославии, Москва, �010. 

Владари и војсковође у делима ликовних умет ника из 
збирке Војног музеја, Београд, �001.

Дабић, Љ., Српски владари и војсковође у дели ма ли-
ковних уметника из збирке Војног музеја: ката лог из лож-
бе, Београд, �011.

Дарови Војном музеју: каталог изложбе, Београд, 1��0.
Зековић, М., „Албум-поклон официра кора кне зу 

Ми лану Обреновићу (1���) из збирке Војног му зеја”, 

Бео   град, 1���. Посебан отисак из Зборника Исто ријског 
музеја Србије, ��-30/1���–1���.

Лажетић, П., Радовић, А., Војни му зеј Бео град, Бео-
град, �013.

Маричић, Д., Одликовања Црне Горе, Србије и Југосла-
вије 1841–1960, из збирке Војног музеја Београд: ка талог 
из ложбе, Београд, 1��4.

Маричић, Д., Одликовања Србије, Црне Го ре, Југосла-
вије и Републике Српске: каталог изложбе, Београд, �00�.

Николић, Д., Наша одликовања до 1941, из колекције 
Војног музеја у Београду, Београд, 1��1.

Пилетић, М., Одликовања југословенских на ро да XIX 
и XX века (до 1941) из збирке Војног музеја у Бео граду, Бео-
град, 1���.

Радовић, А., Лажетић, П., Војни музеј 1878–2000, Бео-
град, �000.

Радовић, А., Знамените личности у бор би за ослобо-
ђење и уједињење Србије и Црне Горе и њи хови пред мети 
из збирки Војног музеја, Београд, �00�.

Самарџић, Д., Војне заставе Срба до 1918, Београд, 
1��3.

Службено одело у Србији у 19. и 20. веку, Београд, 
�001.
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Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Портрет Милоша Обреновића
Всеволод Константинович Гуљевич
1�3�.
Уље на платну 
1�� х 10� цм
ВМ, инв. бр. 11���

1

�

3. Биста Милоша Обреновића
Сретен Стојановић
Бронза
Висина �0 цм
ВМ, инв. бр. 11�0�

2. Портрет кнеза Милоша
Непознати аутор
Уље на платну
��,� х �� цм
ВМ, инв. бр. 11���

3
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Кнез Михаило Обреновић

5. Чакшире
XIX век
Чоја, шивење, прошивање
Дужина 104 цм
ВМ, инв. бр. �33�3
Чакшире (панталоне) је уступио
Музеј Првог српског устанка, 1���. године.

Кнегиња Љубица Обреновић

4. Зубун (Џубе)
XIX век
Чоја, платно, шивење, прошивање, вез
Дужина 110 цм
ВМ, инв. бр. ����
Добијен од Техничког слагалишта ВТЗ
из Крагујевца, маја 1�3�. године.

4 �



1�

9. Портрет кнеза Михаила Обреновића
Стеван Тодоровић
Уље на платну 
144 х 10� цм
ВМ, инв. бр. 111��

6. Аша, парадни покривач за коња
XIX век
Платно, леопардова кожа, срма, шивење
�0 х �0 цм
ВМ, инв. бр. �440
Аша је поклон ђенерала Ивана С. Павловића
из Београда, 1. март 1�3�. године.

7. Навлаке за кубурлуке
XIX век
Кожа, шивење
Дужина 30 цм
ВМ, инв. бр. ��3�
(навлаке су у комплету са ашом, ВМ, инв. бр. �440)

8. Панцир кошуља
XIX век, наводно припадала кнезу Михаилу
Метална жица, плетена
�� х 41 цм
ВМ, инв. бр. 43��

�

Краљ Милан Обреновић

10/10a. Застава
Поклон Рудничана кнезу Милану, 1���. године
Тробојка од свиле, златовез и сликање, ручни рад
Застава 1�0 х 140 цм, трака 1�4 х 13 цм,
копље �00 цм
ВМ, инв. бр. 3���
Преузета из слагалишта за Војни музеј који је био
у ВТЗ Крагујевац, 1���. године

�
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На српској тробојци, са лица у медаљону је сликана
сцена договора о устанку 1�1�. Око слике маслинова 
и храстова грана, завршавају се машном без круне. 
Гране и натписи око сликаног дела рађени су зла-

10

11

товезом. Изнад слике девиза која се приписује кнезу 
Милошу: „Ево мене, а ето вам рата с Турцима”. Испод 
тога поклич: „За славу”. Натпис испод слике гласи: „И 
слободу српску”. На гранама имена покрајина. У два 
угла стилизована грана с круном и натпис: „Таково 
1�1�”. Друга страна заставе има у медаљону сликану 
икону Св. Андреја Првозваног. Натписи: „За славу/
и слободу српску”. У два угла круна и године 1���. и 
1���. Две траке, црвена и плава, спојене белом у виду 
машне. Натпис на црвеној траци: „Народ округа 
рудничког”; на плавој: „Предаје књазу Милану”, а на 
белој: „10. август 1���”. Нацрт заставе је рад сликара 
Николе Марковића.

11/11a. Застава
Поклон грађана Лознице кнезу Милану
1���. године
Тробојка од свиле, златовез и сликање, ручни рад
Застава 1�0 х 140 цм, трака 1�4 х 13 цм,
копље �00 цм
ВМ, инв. бр. 3��4
Преузета из слагалишта за Војни музеј који је био
у ВТЗ Крагујевац, 1���. године

10а
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На предњој страни везен срменим концем двогл ави 
орао уоквирен стилизованим мотивом винове лозе. 
Полукружни натпис: „За славу и уједињење српства 
за славу Обреновића”.
Са друге стране је лик Св. Андреја Првозваног, ве-
зен црвеним и жутим концем. Изнад иконе је везен 
срмом натпис: „Свети Андреја Првозвани”. Око 
ико  не мотив винове лозе, везен срмом. Натпис са 
те стране: „За веру и отачаство”. Застава је опточена 
тра ком и ресама од срме. Црвена трака са натписом: 
„Лозничка општина српском кнезу Милану”; плава: 
„М. Обреновић IV 10. Августа 1���. год”, спојене 
белом траком у виду машне и везане за копље.

12. Албум
Поклон официра поводом пунолетства кнеза Милана 
1���.
Хартија, кожа, сребро, емајл, штампа
4� х �0 цм
ВМ, инв. бр. A1��
Фотографије ��� официра (од ��� места недостају 
две фотографије). Корице су пресвучене кожом ко ја 
је ојачана резбареним сребром и украшене су емај-
лом (на неколико места су оштећења).

1�

13. Аша
Парадни покривач за коња из времена кнеза
Милана IV Обреновића
Чоја, кожа, платно, сомот, шивење, вез
�0 х 110 цм
ВМ, инв. бр. �41�
Откупљено од Даринке Вујић из Сенте по рачуну
бр. 1343/��

14. Пушка
1��4. година
Челик, дрво, ковање, тауширање, резбарење,
гравирање
Дужина 103 цм
ВМ, инв. бр. 4��1

11a

Луксузна варијанта заснована на Маузеровом кара-
бину М 1��4. Поклон фирме „Маузер” краљу Ми ла-
ну Обреновићу, који ју је касније поклонио пуков-
нику Љубомиру Лешјанину.
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15. Портрет кнеза Милана Обреновића
Феликс Турнашон Надар
Уље на платну
130 х �� цм
ВМ, инв. бр. 11��0

17. Прототип српске официрске коњичке сабље
М 1895
Поклон Александру I Обреновићу од фирме
WK&C (Weyersberg, Kirschbaum & Cie)
Челик, ковање
Дужина �� цм, дужина сечива ��,� цм,
ширина сечива �0 цм
ВМ, инв. бр. 44�4

1�

1�

Краљ Александар Обреновић

16. Чаша
Поклон поводом венчања краља Александра
и краљице Драге
1�01.
Стакло, позлата, ручни рад
Висина �,� цм, пречник � цм
ВМ, инв. бр. 4��3
Натпис ручно: „Милош Велики и Војвода Луњевица 
1�1� год”.

1�



1�

1�

1�

18. Сабља
Даровна, поклон персијског шаха Мозафередин-шах 
Каджара Краљу Александру I Обреновићу, прили-
ком посете Београду �. октобра 1�00. године
Челик, емајл, ковање, тауширање
Дужина 101 цм
ВМ, инв. бр. 44��

�0

Седмокрака звезда са „бриљантираним” зрацима; 
између кракова су полумесеци са звездама; у сре-
дини је арапским писмом исписан султанов потпис 
(тугра) уоквирен црвеним емајлираним прстеном 
са орденском девизом: (превод) „ЗА ХРАБРОСТ, 
ПО ЖРТВОВАНОСТ И ВЕРНОСТ” и датум уста-
новљења ордена: 1��� (по Хиџри); на горњем делу је 
полумесец са звездом.

�0. Звезда Ордена Меџидије, првог степена
XIX век
Ковано сребро, емајлирано
Пречник � цм
ВМ, инв. бр. ����

Саставни је део наведеног турског Ордена Меџиди-
је, истоветна седмокрака звезда као што је и орден-
ски знак; на наличју игла за копчање.

�1. Звезда Ордена Св. Александра Невског,
другог степена, бугарски
XIX век

1�. Орден Меџидије, првог степена, турски
XIX век
Злато, сребро и црвени емајл, ковање
� х � цм
ВМ, инв. бр. ����



�0

�3. Ланац Ордена за војне заслуге војводске
куће Олденбурга
До 1�00. године
Сребро, позлаћено сребро, полихромни емајл,
ковање, жежена позлата
Дужина 100 цм
ВМ, инв. бр. 1�10�

Ковано сребро, емајлирано
Пречник �,� цм
ВМ, инв. бр. 1�4�3
Део је истоименог бугарског Ордена, осмокрака 
звез да са глатким зрацима, у централном медаљону 
је натпис: „СВ. АЛЕКСАНДАРЪ” уоквирен белим, 
емај лираним прстеном на коме је орденска девиза: 
„СЪ НАМИ БОГЬ”; на наличју је игла за копчање на 
шар ку; сигнатура: ИО и �4.

�3

��

�1

��. Звезда Ордена Св. Александра Невског,
првог степена, руски
XIX век
EDUARD-С. ПЕТЕРБУРГ
Сребро, емајл
Пречник �,� цм
ВМ, инв. бр. ���3
Осмокрака звезда неједнаких кракова; у белом емај-
лираном медаљону су иницијали: „SA” са круном,  
а у прстену је кружно девиза: „ЗА ТРУДЫ И ОТЕ-
ЧЕСТВО”.
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Састоји се од тринаест емајлираних медаљона са 
монограмом PFL (Petar Fridrih Ludvig) и девизом 
„EIN G�TTE EIN RECHT EIN WARHEIT”, а шест 
са олденбуршким грбом и четрнаест позлаћених 
монограма наизменично поређаних.

�4. Дворска застава
Друга половина XIX века
Ланено платно, штампа
��0 х ��0 цм
ВМ, инв. бр. 3��0

�4

На средини српске тробојке грб Краљевине Србије 
и година 13��-1�1�; испод грба је девиза Михаила 
Обреновића: „Време и моје право”. Дуж ивица су 
троуглићи; са једне стране наизменично црвени и 
плави, а са друге бели.

25. Портрет краља Александра Обреновића
Марко Мурат
1���.
Уље на платну
�13 х 1�� цм
ВМ, инв. бр. 13�4�

Породица 

��. Крст војводе Милана Обреновића
XVIII/XIX век

��

��



��

закривљено сечиво са обострано широким олуком 
и врхом на телући, је плаво брунирано и украшено 
сребрним флоралним мотивима. На основи обе 
стране оштрице је златом тауширан цвет са осам 
латица. Канија је израђена од сребрног лима и има 
два позлаћена окова.

Предмети и уметничка дела су у Збирке Војног Му-
зеја стизали најчешће откупом, неки од њих су пок-
лоњени, а одликовања је музеју поклонило Мини-
старство финансија Краљевине Југославије.

Повеље и дипломе

��. Официрска диплома из канцеларије
кнеза Милоша
��. јануар 1�30, Крагујевац

Напрсни, недостаје ушица, руски тип крста
са распећем
Рељеф, месинг, ливено
�,� х �,� цм
ВМ, инв. бр. ��

��. Златна сабља војводе Милана Обреновића
Са натписом „За храбростъ” војводе Милана Обре-
новића, уручена му је �1. децембра 1�0�. године од 
руског генерала П. И. Багратиона
Челик, сребро, злато, драгуљи, ливење,
ковање, тауширање
Дужина сабље ��,� цм, сечива �3,� цм,
ширина 3,1 цм
ВМ, инв. бр. 441�

��

Позлаћена дршка наградне сабље израђена је од две 
пресоване сребрне плоче, спојене у облику „дршке 
пиштоља”. У доба када је настао, рукохват је био 
обо страно украшен са девет зелених и црвених 
дра гуља, заједно са још једним на врху. Нажалост, 
ве ћи на од тих декоративних елемената данас је из-
гу бљена. Права накрсница са кратким ребрима, 
та  кође је изливена од позлаћеног сребра. Попут 
дрш  ке и она је обогаћена са по четири драгуља, од 
ко јих већина недостаје, а завршава се канелираним 
дуг  мадима. На унутрашњој страни доњег крака 
на лази се омча за учвршћивање заштитног ланца, 
док је на предњој страни накрснице угравиран кур-
зивни натпис „За Храбростъ”. Једнооштрично благо 

��
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Папир, мастило, рукопис
3�,4 х �4 цм
ВМ, инв. бр. ��0��

��. Диплома колајне за храброст
��. септембар 1���, Кушићи
Папир, мастило, штампа, рукопис
3�,3 х ��,� цм
ВМ, инв. бр. ��1�

30. Диплома споменице српско-турских ратова
1. мај 1���, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
33,� х �4,� цм
ВМ, инв. бр. ��1�

31. Повеља ордена Таковског крста
10. мај 1���, Београд

30

31
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Папир, мастило, штампа, рукопис
34,1 х �1 цм
ВМ, инв. бр. ����

3�. Официрска диплома постављења
1�. октобар 1��3, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
3�,� х 4�,� цм
ВМ, инв. бр. ��1��

33

3�

33. Повеља ордена Друштва српског
црвеног крста
�. мај 1���, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
3�,1 х 4� цм
ВМ, инв. бр. 1�10�

34. Официрска диплома унапређења
са потписом краља Александра Обреновића
��. април 1���, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
30,� х 4�,� цм
ВМ, инв. бр. ��13�

34

3�. Повеља ордена Белог орла
��. фебруар 1���, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
41,� х ��,� цм
ВМ, инв. бр. ���0
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3�. Повеља ордена Светог Саве
��. мај 1�00, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
4�,4 х ��,� цм
ВМ, инв. бр. ����

3�. Повеља ордена Милоша Великог
11. септембар 1�00, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
Два листа, 4� х ��,� цм
ВМ, инв. бр. 11�0�

3�

3�
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3�. Повеља ордена Таковског крста
��. фебруар 1�03, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
41,� х ��,� цм
ВМ, инв. бр. ����

3�



Конак кнегиње Љубице:
дворска резиденција Обреновића и стална поставка 

Музеја града Београда

Данијела Ванушић, кустос
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Музеј града Београда

Музеј града Београда основала је Београдска 
општина, 1�. октобра 1�03. године. Током више 
од једног века постојања Музеј је променио три 
назива и три привремене адресе, формирао се као 
историјски музеј комплексног типа а његов фонд 
је са почетних 1�� порастао на преко 130.000 пред-
мета. Материјална баштина коју Музеј прикупља, 
чува, стручно обрађује и штити, полази од форми-
рања београдског подручја у доба неолита преко 
историјског, уметничког и архитектонског развоја 
града и престонице до савремених дана. 

Према последњој систематизацији Музеј града 
Београда данас има четири организационе једини-
це: Одељење за археологију, Одељење за историју, 
Одељење за историју културе и уметности и Оде-
љење заштите, у оквиру којих се налази тридесет 
збирки, двадесет легата, десет Музеја у саставу, 
стручна библиотека, центар за документацију, кон-
зервација за метал и керамику, едукативна, изда-
вачка и пропагандна делатност. 

Упркос деценијском трајању, значају и комп-
лексној културној делатности као и евидентном уве-
ћању фонда, основни проблем и даље представља 
питање јединствене зграде која би била адекватно 
решење за трајан смештај Музеја. Због недостатка 
излагачког простора, Музеј је током година за своје 
повремене тематске и сталне изложбене поставке 
користио различите градске просторе. Данас у свом 
саставу има Конак кнегиње Љубице, Музеј Иве 
Андрића, Музеј Паје Јовановића, Музеј Томе Ро-
сандића, Музеј бањичког логора, Музеј Јована Цви-
јића, Збирку икона Секулић, Музеј Младеновца, 
Археолошки локалитет Винча и Завичајни музеј 
Земуна.

И поред тешких услова у којима ради, Музеј се 
труди да одржи сталну везу с публиком. Од 1��4. 

године излази редовна музејска публикација Годи-
шњак града Београда у коме је до данас објављено 
више од �00 стручно-научних радова, који на све-
обухватан начин интерпретирају археологију, нека-
дашњу и савремену историју, уметност и архитек-
туру Београда. Сваког првог понедељка у месецу 
одржава се, сада већ традиционална манифестаци-
ја, Трибина љубитеља историје Београда а пре пет 
година Музеј је за публику припремио јединствену 
недељну представу На кафи код кнегиње Љубице. 
Оригиналну монодраму о животу кнегиње Љуби-
це, која се изводи на српском и енглеском језику, 
до данас је погледало више од ��00 посетилаца. 
Сваке године у Музеју се приреди више различи-
тих промоција, тематских изложби, гостовања, еду-
кативних радионица и стручних публикација. 

Само у протеклих пар година неколико музеј-
ских изложби и публикација добили су посебна 
признања. Национални комитет Међународне ор-
ганизације музеја (IC��) Србије прогласио је �011. 
изложбу „Градски номад – београдски записи фото-
репортера Александра Аце Симића” за Пројекат 
године. Ауторка изложбе и каталога „RECTE IL-
LV�INAS – АНТИЧКЕ СВЕТИЉКЕ”, виши кустос 
Музеја града Београда др Славица Крунић, добила 
је �011. награду Музејског друштва Србије „Ми-
хаило Валтровић”, у категорији Појединац године. 
На ��. Међународном фестивалу Сарајевска зима 
„�01�” награда Сребрна пахуљица додељена је из-
ложби „Богдан Богдановић/Уклети неимар” за 
најбоље остварење на пољу визуелних уметности. 
Посебан успех остварила је �01�. године изложба 
„�etahousing” својим гостовањем на International 
Showcase �01�, Олимпијади културе у Лондону као 
једини учесник из Србије. 

Бољи увид у развој, комплексност и делатност 
Музеја града Београда се може видети на интернет 
адреси: www.mgb.org.rs
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Династија Обреновић
у Музеју града Београда

Прве предмете за формирање свог будућег му-
зеја Београдска општина откупила је 1�0�. године. 
Била је то збирка Минхенског антиквара Розентала 
која је садржала планове и цртеже Београда од 
1��1. до 1���. године,1 а потом и вредан откуп ста-
рог оружја, слика и бронзе од београдског трговца 
Самуила Стефановића. Иако је постојала жеља и 
иницијатива да се ове прве колекције одмах пред-
ставе публици, историјске околности настале 1�03. 
потом и 1�11, утицале су да се питање Музеја одло-
жи све до 1���, када су на иницијативу угледних 
личности београдске јавности оживљени напори за 
отварањем градског Музеја. Од те године почела је 
експанзија музејског фонда. Путем откупа, поклона и 
легата у Музеј су стигле изузетно значајне колекције 
фотографија, гравира, планова Београда, предмета 
ликовне и примењене уметности и археолошког 
материјала.

Који су били и када су први предмети везани за 
династију Обреновић ушли у Музеј тешко је утврди-
ти. Наиме, са порастом броја предмета увећавао се 
музејски фонд а временом и број збирки. Предмети 
су у складу са својом наменом, историјским, кул-
турним или уметничким значајем као и периодом 
настанка одлазили у одговарајуће збирке, али се 
са усложњавањем и мењањем структуре музејског 
фонда дешавало да током времена из једне пређу у 

другу.� Данас се разне драгоцености, предмети ли-
ковне и примењене уметности, документи и архи-
валије који се везује за ову владарску породицу 
налазе у следећим збиркама: Историја Београда од 
1��1. до 1�1�; Збирка фотографија; Збирка гравира; 
Збирка рукописа; Историја Земуна од 1��1. до 1�1�; 
Збирка за ликовну и музичку уметност до 1��0; 
Фонд Анастаса Јовановића; Збирка за примењену 
уметност; Збирка за архитектуру и урбанизам; Кул-
турно историјска збирка; Кабинет за новац и меда-
ље. Предмети су набављени путем откупа, легата и 
поклона од стране установа, различитих колекци-
онара и чувених породица, које су имале одређене 
везе са двором и члановима династије Обреновић3. 
Богатство материјала и дисперзија по збиркама оне-
могућавају да се одреди његов прецизан број. На 
основу података из МИС-а4 извесно је да се у Му-
зеју града Београда чува око хиљаду предмета који 
су на директан или непосредан начин везани за 
династију Обреновић. Већина сачуваних музејских 
предмета била је у служби владарске пропаганде и 
династичко-националног програма Обреновића.

Сачувана дела, својим бројем и разноврсношћу 
потврђују у којој мери је уметност као пропаганд-
ни медиј, била препозната од стране владајуће куће 
Обреновића. Почев од проглашења кнеза Милоша 
за наследног кнеза 1�1�. сви припадници династије 
користили су дела визуелне културе у својој дина-

Конак кнегиње Љубице:
Дворска резиденција Обреновића и стална поставка 

Музеја града Београда

1   М. Илић Агапова пише да 1���. године, приликом пописивања пред-
мета за Музеј, није наишла на планове и цртеже који су откупљени од 
Розентала, минхенског антиквара.

�   Свака збирка у Музеју града Београда има своју јединствену сигна-
туру и numerus currens тако да предмети приликом промене збирке ме-
њају сигнатуру и инвентарни број.
3   Најчешће су то биле породице: Дероко, Раносовић, Терзибашић, Ве-
личковић, Стојиљковић и друге.
4   Јединствена музејска база (МИС – Музејско информациони систем).
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стичкој пропаганди. С тим у вези, прихватањем 
по зива за учествовање на другом стручном скупу 
новембра �01�. године, тема излагања била је кон-
центрисана на Конак кнегиње Љубице, као првосте-
пени део заоставштине Обреновића у Музеју града 
Београда, који је осим своје резиденцијално дворске 
фукнкције био и ангажовано средство за прика зи-
вање моћи владара и династије.

Конак кнегиње Љубице:
Дворска резиденција Обреновића

Конак кнегиње Љубице један је од малоброј -
них данас сачуваних меморијала династије Обре-
но  вић. Убраја се у ред најзначајнијих споменичких 
објеката у Београду и спада у најлепше и архитек тон-
ски најуспелије конаке кнеза Милоша. Нови конак, 
ка сније назван Конак кнегиње Љубице, грађен је 
од 1���. до 1�31. године као двор за кнеза Мило-
ша Об реновића. Међутим, како је у међувремену, 
кнез Милош одлучио да своју резиденцију помери 
даље од турског утврђења и већ 1�31. почео градњу 
дру   гог, касније главног, дворског комплекса у Топ-
чи де  ру, Нови конак постао је резиденција коју је 
кори  с тила кнежева породица, кнегиња Љубица са 
си нови ма Миланом и Михаилом, док је кнез Милош 
у њему боравио само повремено. Када је услед смене 
династије 1�4�. године породица Обреновић била 
при морана да напусти земљу, Конак кнегиње Љуби-
це заувек је изгубио своју резиденцијално дворску 
намену.� 

У политичко-пропагандном програму кнеза 
Ми   ло ша, дворске резиденције заузимале су важ-
но ме  сто. Њихово сложено симболично значење 
превази лазило је основну резиденцијалну функци-
ју и за снивало се на чињеници, да су дворови били 
не по  сред  ни израз кнежеве личне моћи и растуће 
поли тичке власти. То се на првом месту огледало у 
ода би ру ме ста за подизање, архитектонском решењу 
зда ња и посебној пажњи која се посвећивала уре-
ђењу дворског ентеријера. 

Као и остали конаци пре њега и Конак кнегиње 
Љубице подигнут је на стратешки важном месту. 
Наиме, како би потврдио своју политичку и дина-
стичку улогу, као и своје претензије на Београд, 
кнез Милош је 1���, годину дана пре добијања 
Хатишерифа којим је Србији додељена делимична 
аутономија и берата којим су била потврђена на-
следна кнежевска права, започео у центру Београд-
ске вароши изградњу најрепрезентативнијег двор-
ског здања до тада, Конака кнегиње Љубице. Конак 
је подигнут преко пута старе Цркве св. Архан гела 
Михаила�, Господарског конака� и зграде митро по-
лије. За разлику од прве београдске резиденције, 
за коју није поуздано утврђено да ли је кнез купио 
нову, већ постојећу, зграду или је поручио њено по-
дизање, Конак кнегиње Љубице је од самог почет-
ка замишљен као репрезентативно монументално 
здање. Намера кнеза Милоша била је да у Београд-

�   Зграду су у наредних сто тридесет година користиле и према својим 
потребама уређивале разне државне институције: Лицеј (од 1�4�), Пр-
ва београдска гимназија (од 1�4�), Апелациони и Касациони суд (од 
1��3), Завод за васпитање глувонеме деце (од 1�1�), Музеј савремене 
уметности (1���–1�3�), Црквени музеј и део Патријаршије (од 1�41), 
Ре публички завод за заштиту споменика културе Србије (1�4�–1��1) 

и Завод за заштиту споменика културе града Београда (1��1–1���). Од 
1��0. године Конак се налази у саставу Музеја града Београда.
�   Стару и трошну цркву заменило је раскошно, репрезентативно зда-
ње данашње Саборне цркве, грађено од 1�3�. до 1�41. године по нало гу 
кнеза Милоша и пројектним плановима Франца Јанкеа и Адама Фри-
дриха Кверфелда.
�   Центар српског дела вароши настао је на простору Варош-капије, 
око православне цркве посвећене Архангелу Михаилу која је била на 
ме сту данашње Саборне цркве. Преко пута ње, поред зграде старе Мит-
рополије, од 1�1�. налазила се прва београдска резиденција кнеза Ми-
лоша, Господарски конак.



31

ској вароши, на видику турских господара, визу-
елном материјализацијом богатства истакне моћ 
нове српске државе и њене владајуће династије. 
Због тога је за изградњу Конака ангажовао искус-
ног градитеља, неимара Хаџи Николу Живковића, 
који је уживао његово посебно поверење и високи 
положај надзорника државне изградње.

Конак кнегиње Љубице била је прва зграда 
у Београду изграђена од чврстог материјала. Кон-
цептом простора и општим изгледом целине одго-
вара резиденцијалној култури Османског царства 
са применом декоративних елемената савремене 
европске архитектуре. Оваква мешавина естетских 
критеријума преузета је из репрезентативне архи-
тектуре Цариграда. Поред доминантног утицаја 
османске архитектуре на Конаку кнегиње Љубице 
примењени су и елементи савремених европских 
токова. Пиластри, поткровни венци, лучни завр-
шеци на прозорима и разуђеност фасада, кориш-
ћени су у европској архитектури како би се, нагла-
шавањем вертикала и хоризонтала које чине њен 
костур, истакло тело грађевине. 

Конак је изведен као спратна правоугаона гра-
ђевина симетричне основе која слободно стоји 
у простору и има три нивоа: подрум, приземље и 
спрат. Структура приземља и спрата, унутрашњег 
простора за становање, одговара традицији осман-
ске профане архитектуре. Централну просторију 
здања чини хол, око кога је распоређено шест со-
ба и две оџаклије а на страни која гледа према ба-
шти се налази истурена просторија – диванхана. 
Просторни распоред изведен у приземљу понавља 
се и на спрату, с тим што се изнад бочних улазних 
степеништа у приземљу, на спрату налазе собе, а 
преко пута диванхане на спрату, на супротној стани 
према улици, изведена је трећа, најмања диванхана. 
Ове мање измене не ремете основу поделе просто-
ра, која се у потпуности поклапа у приземљу и на 

спрату, остварујући тако савршену архитектонску 
композицију (сл. 1). Веза између приземља и спрата 
остварена је симетричним дрвеним степеништем, 
постављеним уз зид хола наспрам диванхане. Преко 
пута њих, на бочним странама диванхане налазе 
се улази са монументалним, двокрилним вратима 
и степеништем. У време док је Конак имао своју 
при марну, резиденцијалну функцију, то су били 
главни улази у дворско здање. Као посебна потврда 

владарске величајности, по налогу кнеза Милоша 
1�3�. године на спољној јужној страни конака уз 
собу кнегиње Љубице, дозидан је велики амам. 
По дизањем приватног амама као препознатљивог 
знака личног богатства и угледа, кнез Милош желео 
је да потврди своју моћ и достојанство у османском 
друштву. Пре изградње амама у кнегињиној соби 
постојао је једино амамџик, мање ноћно купатило 
које је служило за тоалету. Амамџик је имао осли-
кану зидну декорацију, данас једини сачувани при-
мер зидне декорације Конака.

Сл. 1 Конак кнегиње Љубице – подужни пресек,
цртеж Алексеја Васиљева, 1�3�. године



3�

Подрум је изграђен од камена и опеке и имао 
је један улаз из баште. Његова правоугаона основа 
подељена је на три брода зиданим стубовима, који 
су повезани полукружним луцима и засведени кр-
стастим сводовима. На крову је изграђено издигну-
то осмострано кубе окружено прозорима и намење-
но за стражу. Са ове куле осматрачнице, назване 
Баба Финка, контролисана је читава околина. Вели-
ко двориште пружало се до обронака изнад обале 
Саве, где је данашњи Косанчићев венац. Главни део 
дворишта – башта био је испред зграде према реци. 
Простор око Конака био је ограђен пуним, високим 
зидом, на месту данашње улазне капије била је зи-
дана, која је имала пространи кров прекривен ће-
ра мидом. Строгом контролом приступа, двор је 
обезбеђивао безбедност владара и штитио његову 
приватност (сл. �).

Због недостатка историјских извора не може 
се потпуно поуздано утврдити да ли је кнегиња 
Љубица са кнежевићима живела у Конаку или је он 
имао само резиденцијално династичку функцију. 
Ипак, као двор, Конак је био репрезент владара. 
Сто га је његова јавна улога одредила и његову унут-

рашњост, организацију простора, намештај, деко ра-
цију и предмете за свакодневну употребу. У скла ду 
са политиком величајности и захтевима владар ске 
про паганде, сви дворови кнеза Милоша мора ли су 
да буду најрепрезентативније куће у Србији. 

По угледу на друге Милошеве конаке и Конак 
кнегиње Љубице био је намештен да одговара пот-
ребама и оријенталног и европског комфора и реп-
резентативности. По узору на културу становања 
Османског царства у Конаку је била изведена зид-
на сликана декорација и богати дрворезбарени 
ори јентални намештај. Опремљеност соба, стил 
и ма теријална вредност намештаја зависили су од 
њи хове намене и припадности. Велике и осветље-
не собе које су биле на главној страни окренуте 
према савском видику биле су намењене чланови-
ма вла дарске породице, док су мање просторије 
на супротној страни окренуте према улици биле 
намењене за дворско помоћно особље. Посебна па-
жња у опремању ентеријера била је посвећена соба-
ма на спрату што се види из сачуване преписке кне-
за Милоша и Хаџи Николе. Дрво за врата, металне 
шарке и браве жуте боје поручене су из Аустрије 
а порцеланске пећи за велике собе по влашкој или 
росијској моди из Пеште. То указује да је цео горњи 
спрат био намењен члановима владарске породи це. 
Собе су биле намештене и по оријенталним и по 
европским узорима. Ћилими, миндерлуци, сећије, 
пешкуни и ситан кућни инвентар турске израде, 
од говарали су оријенталној култури становања док 
је трпезарија била уређена на европски начин са 
столом и столицама. 

Мешавина оријенталних и западноевропских 
утицаја била је слика комплексне културне климе у 
тренутку стварања хришћанске и европске државе у 
оквирима Турског царства. Различити елементи на 
којима је кнез изградио свој владарски иденти тет, 
током прве владавине, били су преузети из оби чаја 

Сл. � Конак кнегиње Љубице, фотографија из �011. године
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и традиције српске етније у Османском царству, 
културе османске елите и европског културног мо-
дела. Сагледавање симболичних вредности двора 
и улоге Конака у представљању владара, омогу ћа-
ва увид у слику кнеза Милоша о себи као и про-
менљивим политичким околностима у којима се 
она формирала.

„Ентеријери београдских кућа 19. века” 
– стална поставка Музеја града Београда

После смене династија, 1�4�. године, кнежев-
ско-резиденцијална улога Конака кнегиње Љуби-
це је трајно напуштена. Зграду су у следећих сто 
тридесет година користиле и према својим потре-
бама уређивале разне државне институције. Седам-
десетих година �0. века управа града одлучила је 
да зграда Конака, у складу са својим историјским, 
уметничким и споменичким значајем, добије нову 
намену и уђе у састав Музеја града Београда. На-
кон изведених радова санације и реконструкције у 
септембру 1��0. године отворена је стална музејска 
поставка Ентеријери београдских кућа 19. века. 

Концепција сталне поставке замишљена је да 
кроз приказ развоја ентеријера, првенствено зајед-
ничких просторија за окупљање унутар градске ку-
ће, које је релативно брзо заменио салон, прикаже 
процес европеизације који је током 1�. века зах-
ватио све области живота и довео до стварања но-
вог друштвеног слоја – грађанске класе. У основи 
поставке задржан је традиционални хронолошки 
приступ који прати изглед београдских ентеријера 
од времена изградње Конака до краја владавине 
династије Обреновић. На овај начин остварена је 
делимична веза између историјског, друштвеног и 
културног значења здања и сталне поставке. Пос-
тавку чини репрезентативни избор од близу 4�0 
предмета из фонда Музеја града Београда, насталих 

током 1�. века као производ западноевропске и 
до маће занатско-уметничке и индустријске произ-
водње. Припадали су члановима династије Обре-
новић и угледним грађанским породицама. 
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Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Наргиле кнеза Милоша Обреновића 
У оригиналној кутији

4. Чаша кнегиње Љубице
Прва половина XIX века 
Кристално стакло, позлата,
брушење, ливење, бојење
13 x �,� цм 
МГБ, инв. бр. УПЕ_��� 

1

XIX век 
Ћилибар, позлата, ливење, цизелирање
Дужина �0,� цм
МГБ, инв. бр. И1_�13�

�

�. Украсна игла са ликом
кнеза Милоша Обреновића 
Око 1�40.
Позлата, ковање, искуцавање
1,� х � цм
МГБ, инв. бр. И1_����

Љубица Обреновић

3. Укоснице кнегиње Љубице
Прва половина XIX века
Корњачина кора и дијаманти
Дужина �,� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_333 

3

4
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Петрија Обреновић

Петрија (1�0�–1��1) је била најстарија ћерка
кнеза Милоша и кнегиње Љубице. 

Делови белог порцеланског сервиса за ручавање 
и сервиса за чај Петрије Обреновић, поручен из 
Чешке за њено венчање 1824. године

�. Чинија за супу
Порцелан, позлата
Пречник 30,� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_140� 

�. Тањир – плитак
Порцелан, позлата
Пречник �4,� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_14��

�. Тањир – дубок
Порцелан, позлата
Пречник �4,� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_14�3
 
�. Ибрик за чај 
Порцелан, позлата
Висина 1� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_1410 

�

�

�

�. Ибрик за млеко
Порцелан, позлата
Висина 14,� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_140� 

�

�



3�

Савка Обреновић

Савка (1�14–1�4�) је била млађа ћерка кнеза 
Милоша и кнегиње Љубице.

10. Савка Обреновић 
Миклош Барабаш 
1�4�.
Уље на платну
��,3 x �� цм
МГБ, инв. бр. У_11��

Акварел на папиру
�0,� x ��,� цм 
МГБ, инв. бр. У_403

Милан II Обреновић

1�. Софра Обреновића
Око 1�3�.
Дрво
44 x �0 цм
МГБ, инв. бр. УСН_1�

10

11. Савка Обреновић
Миклош Барабаш 
Око 1�4�.

Софра је једини оригинални предмет сачуван из 
некадашњег Конака кнегиње Љубице и припадала 
је младим кнезовима Милану и Михаилу.

13. Смрт младог Милана Обреновића 
Анастас Јовановић
1�4�.

1�
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Оловка на папиру
�1 x 3� цм 
МГБ, инв. бр. А_3�0

13

Михаило Обреновић

14. Доламица кнеза Михаила Обреновића
Прва четвртина XIX века 
Памук, шивење, прошивање, вез
Дужина �� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_��4 

1�. Украсна игла са ликом кнеза Михаила 
Обреновића 
Око 1�40.
Позлата, ковање, искуцавање
1,� х � цм 
МГБ, инв. бр. И1_����

1�. Лула кнеза Михаила Обреновића 
са камашном из четири дела у оригиналној 
плишаној кутији. 

XIX век, Беч
Дрво, ћилибар 
Дужина 44 цм 
МГБ, инв. бр. И1_����

1�. Чаша са ликом кнеза Михаила Обреновића
Око 1��0.

1�

1�14



3�

Стакло, емајл, ливење, осликавање
� x 1�,� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_1��

1�

1�. Кнез Михаило Обреновић 
Јохан Бес 
1���.
Уље на платну
1��,� x 1�� цм 
МГБ, инв. бр. У_���

1�. Кнез Михаило Обреновић
Стеван Тодоровић
1���–1���.
Уље на платну
�0 x 103 цм 
МГБ, инв. бр. У_�4�

1�

1�
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Јулија Обреновић

�0. Чаша са ликом кнегиње Јулије Обреновић
Око 1��0.
Стакло, емајл, ливење, осликавање
� x 1�,� цм 
МГБ, инв. бр. УПЕ_1�� 

�0

Милан IV Обреновић

�1. Краљ Милан Обреновић 
Стеван Тодоровић 
1��3.
Уље на платну
�� x �� цм 
МГБ, инв. бр. У_10�3

�1

��. Полазак кнеза Милана Обреновића
на бојно поље 
Еуген Ладислав Петровић
1���, Букурешт
Литографија
�1 х 4�,� цм
МГБ, инв. бр. И1_1���

�3. Проглашење пунолетства кнеза
Милана Обреновића
Карол Поп де Сатмари 
1���.
Литографија
�� х �3 цм 
МГБ, инв. бр. И1_3���
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Наталија Обреновић

�4. Краљица Наталија Обреновић 
Стеван Тодоровић 
1��3.
Уље на платну
��,� x �� цм
МГБ, инв. бр. У_10�4

��. Кнегиња Наталија Обреновић 
Карл Гебел 
1��1.
Акварел на папиру
4� x �4 цм
МГБ, инв. бр. У_�1�
 
Салонска гарнитура краљице Наталије 
Обреновић у стилу Наполеон III 
Била је део ентеријера новог краљевског двора 
(данас Скупштина града Београда)
Друга половина XIX века

��

�4�3
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��. Канабе I 
Дрво, сомот, свила
134 x �0 x �� цм
МГБ, инв. бр. УСН_�41 

��. Канабе II 
Дрво, сомот, свила
134 x �0 x �� цм 
МГБ, инв. бр. УСН_�4� 

��. Фотеља I (велика)
Дрво, сомот, свила
�4 x �4 x �� цм 
МГБ, инв. бр. УСН_�43 

��. Фотеља II (велика)
Дрво, сомот, свила 
�4 х �4 х �� цм
МГБ, инв. бр. УСН_ �44

30. Фотеља III (велика)
Дрво, сомот, свила

�4 x �4 x �� цм 
МГБ, инв. бр. УСН_�4�

31. Фотеља IV (велика)
Дрво, сомот, свила
�4 x �4 x �� цм
МГБ, инв. бр. УСН_�4�

3�. Фотеља I (мала)
Дрво, сомот, свила
4� x �� x �3 цм 
МГБ, инв. бр. УСН_�4�

33. Фотеља II (мала)
Дрво, сомот, свила
4� x �� x �3 цм 
МГБ, инв. бр. УСН_�4� 

Александар Обреновић

34. Кристални печат краља Александра 
Обреновића 
Друга половина XIX века

��–33

34
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Кристално стакло, брушење, резање
� x 3,� цм 
МГБ, инв. бр. УПЕ_14� 

3�. Пехар са ликом младог Александра 
Обреновића
1���–1���.
Стакло, емајл, позлата, ливење, брушење, 
осликавање
Висина 3�,3 цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_1�� 

3�. Тањир са ликом краља Александра 
Обреновића
Крај XIX века
Порцелан, позлата, осликавање
Пречник 34,4 цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_4��

3�

3�



43

Драга Обреновић

3�. Брош са ликом краљице Драге Обреновић 
Почетак ХХ века
Рубини, сафири, злато, инкрустација
Пречник 3,� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_1�� 

3�. Лепеза Анке Обреновић
(ћерка Јеврема Обреновића)
XIX век
Чипка, корњачина кора
�0 x �� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_��0 

40. Секретер Анке Константиновић 
(унука Јеврема Обреновића)3�

Породица

3�. Јован Обреновић
Урош Кнежевић 
1�4�.
Уље на платну
��,� x �1 цм
МГБ, инв. бр. У_4��

40
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Око 1�40.
Дрво, метал, порцелан, интарзија, сликање
�� x 4� x 1�� цм
МГБ, инв. бр. УСН_�3 

Заоставштина

Делови сервиса за пиће и дезерт
Друга половина ХIХ века, око 1��0.
Аустрија, Беч, радионица Лобмајер (Lobmeyer) 

41. Флаше/боце са сликаним грбом Обреновића 
(� ком.)
Стакло, позлата, ливење, сликање
Висина 33,� цм 
МГБ, инв. бр. УПЕ_1��; �01 

4�. Чаше са сликаним грбом Обреновића (� ком.)
Стакло, позлата, ливење, сликање
Висина 1�,4 цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_���; �0�

43. Чаша са сликаним грбом Обреновића
Стакло, позлата, ливење, сликање
Висина 1� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_143 

44. Тањир са сликаним грбом Обреновића 
Стакло, позлата, ливење, сликање
Пречник ��,� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_14�

4�. Тањирић са сликаним грбом Обреновића 
Стакло, позлата, ливење, сликање
Пречник 1�,3 цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_��0 

Делови сервиса за дезерт и пиће
Друга половина XIX века, Француска

4�. Бокал
Стакло, сребро, ливење, брушење, сликање
Висина �� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_�1

4�. Бокал
Стакло, сребро, ливење, брушење, сликање

41–4�
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Висина 34,� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_34�

4�. Боца
Стакло, сребро, ливење, брушење, сликање
висина 31 цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_34�

4�. Чаше (� ком.)
Стакло, сребро, ливење, брушење, сликање
Висина �� цм 
МГБ, инв. бр. УПЕ_���; ���; ���; ���; ���; �30

�0. Здела
Стакло, сребро, ливење, брушење, сликање 
Висина �� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_�0

�1. Тањирић
Стакло, сребро, ливење, брушење, сликање
Пречник 1� цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_4��

��. Тањир
Стакло, сребро, ливење, брушење, сликање
Пречник ��,3 цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_4�3

Салонска црвена гарнитура Алтдојч
из таковског летњиковца династије Обреновић

4�–��

�3. Канабе 
Око 1��0. 
Дрво, сомот
1��,� x ��,� x 101,� цм
МГБ, инв. бр. УСН_�4 

�4. Фотеља I (велика) 
Око 1��0. 
Дрво, сомот
�� x �3 x ��,� цм
МГБ, инв. бр. УСН_�� 

��. Фотеља II (велика) 
Око 1��0. 
Дрво, сомот

�3 –��
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�� x �3 x ��,� цм
МГБ, инв. бр. УСН_�� 

��. Фотеља I (мала) 
Око 1��0. 
Дрво, сомот
�� x 4� x �4,� цм
МГБ, инв. бр. УСН_�� 

��. Фотеља II (мала) 
Око 1��0. 
Дрво, сомот
�4 x �4 x �4 цм
МГБ, инв. бр. УСН_ �� 

��. Тањир са грбом династије Обреновић (� ком.) 
После 1���.
Чешка
Порцелан, кобалт, позлата, сликање
Пречник �4, � цм
МГБ, инв. бр. УПЕ_144; 14� 
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Народни музеј Крагујевац

Народни музеј Крагујевац основан је 1. јуна 1�4�. 
године под називом Обласни музеј Крагујевац са за-
датком да прикупља, чува, стручно обрађује архео-
лошке, историјске, уметничке и природно-географ-
ске предмете, сведоке развоја културе, уметности 
и природе на територији Шумадије, Поморавља и 
Рашке области. У тренутку формирања Музеј је 
имао ��� предмета који су били распоређени у шест 
збирки: археолошкој, етнолошкој, историјској, ну-
мизматичкој, природњачкој и уметничкој. За музеј-
ски простор одређени су Амиџин конак и Конак кне-
за Михаила. �снивањем нових музејских центара 
на територији Поморавске и Рашке области, делат-
ност Музеја је ограничена на територију Шумадије. 
Одлуком Скупштине општине Крагујевац 1��3. го-
дине Музеј добија данашње име. У претходним де-
ценијама Музеј се залагао за остваривање циљева 
и задатака записаних у оснивачком акту из 1�4�. 
године, с тим што им је додавао нове садржаје и 
облике музеолошког деловања. 

После шездест и пет година од оснивања и шез-
десет и једне године континуираног рада под садаш-
њим именом, Народни музеј Крагујевац је установа 
комплексног типа и завичајног карактера, која своју 
делатност обавља на територији града Крагујевца, 
као и на територијама општина Баточина, Лапово, 
Рача и Кнић. Основна делатност Музеја су послови 
прикупљања, проучавања, стручне и научне обраде, 
заштите и презентације културних добара од значаја 
за Крагујевац и околину.

Народни музеј Крагујевац у свом саставу има 
више објеката: Амиџин конак, Конак кнеза Михаи-
ла, Стара скупштина, Галерија Народног музеја, Кућа 
проте Милоја Барјактаровића, Кућа Љубице Фили-
повић, Модерна галерија, Спомен кућа у Дуленима 
и Петрова воденица у Грошници.

У саставу Музеја су следећа одељења: Археоло-
шко, Етнолошко, Историјско и Историјско-уметни-
чко одељење, Одељење документације, као и Струч-
на библиотека и Фото-лабораторија. Музејски фонд 
броји више од �� 000 предмета систематизованих у 
тридесет и четири музејске збирке.
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Обреновићи и Крагујевац

Крагујевац као окосница развоја модерне
српске државе

Пет владара династије Обреновић, сваки са 
по више од једне деценије проведене на власти, 
са изузетком Милана који је владао �� дана, пред-
стављају јасан помак, корак напред у континуи-
раном успону српске државе и политичког бића 
уопште. О томе сведоче не само историјске и по-
литичке чињенице: коначно ослобођење од Турака; 
реорганизација државне структуре, уобличавање 
модерне правне државе, успостављање њене упра-
ве, проширење територије и утврђивање граница; 
обнова црквене аутокефалности; стицање незави-
сности; конституционалне промене, попут успеха 
самодржавних претензија кнеза Милоша, прогла-
шења Краљевине 1���. године и доношења устава; 
почетак развијеног политичког живота кроз пар-
ламент и формирање политичких странака; него и 
скуп цивилизацијских момената: напуштање ори-
јенталног начина живота и окретање европској кул-
тури; урбанизација и модернизација, развој школ-
ства и високог образовања; настанак институција 
високе културе, попут позоришта, библиотека, му-
зеја; појава сложене, машинске индустрије и елек-
трификација; изградња железнице и појава теле-
фона... 

У целокупном контексту династије Обреновић, 
Крагујевац се јавља као сам нуклеус. Током шезде-
сетдвогодишњег присуства Обреновића у Крагујев-
цу, мењала се динамика догађаја – град је дожив-
љавао успоне и падове, тренутке када је добијао 
на снази, као и тренутке слабљења и опадања у за-
висности од збивања на националној политичкој 
позорници. Владавина кнеза Милоша Обреновића 
обележена је преокретом у политици према Турској, 
а с тим и владарске идеологије. Његова прва вла-
давина издваја се као посебно значајан период у 
историји деветнаестовековног Крагујевца. Плодна 
и вишеструка активност родоначелника династије 
Обреновић учинила је кнеза Милоша најважнијом 
личношћу у Крагујевцу XIX векa. 

Период од 1�1�. до 1��0. године – условљен 
последицама Првог и Другог српског устанка, обе-
лежен борбом за аутономију и политичку незави-
сност Србије, као и избором за престоницу обнов-
љене државе – представља у историји Крагујевца 
значајну епоху. У Крагујевцу је кнез Милош 1���. 
прочитао одредбе Акерманске конвенције, а потом 
и одредбе Првог и Трећег Хатишерифа на Вели-
кој народној скупштини 1�30. и Трифунској скуп-
штини 1�34. године. У њему је, у фебруару 1�3�, на 
Сретењској великој народној скупштини обнаро-
дован Сретењски устав. Кнез Михаило Обреновић 
свечано је огласио добијање градова на Михољској 
скупштини 1���. године. После убиства кнеза Ми-

Заоставштина Обреновића
у Народном музеју Крагујевац
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хаила, током малолетства кнеза Милана, Народна 
скупштина, која је заседала у Крагујевцу, усвојила је 
Устав 1���. године. Одредбама Берлинског конгреса, 
које су примљене у Крагујевцу 1���, Србија постаје 
самостални политички и правни ентитет. Ове чи-
њенице пресудно су утицале на препознавање Кра-
гујевца као важног симболичног места у оквиру 
српске државе. 

Политички и културни развој Крагујевца у 
првој половини XIX века тесно је повезан са дола-
ском кнеза Милоша Обреновића. Крагујевац поста-
је пре   стона варош обновљене Србије. Тиме почиње 
но во поглавље у историји града. Ђурђевдан 1�1�. 
ни је оставио трага у колективном памћењу Срба, 
али је обележио догађај важан за Крагујевац. Тог да-
на, кнез Милош Обреновић определио је овај град 
за престоницу. Положај у средишту Србије, уда ље-
ност од турских утврђења и већих насеља,1 одре-
дио је његову даљу судбину. Историја деветнаесто-
вековног Крагујевца указује на то шта зна чи статус 
престонице. Крагујевац постаје седиш те кнеза, На-
родне скупштине, војске и других инсти туција др-
жаве. Оснивају се: Народна канце ла рија, Суд опште-
народни сербски (1��0), Конзи сторија (1���), Совјет 
сербски (1���), касније Државни са вет (1�3�). 

По проглашењу за престоницу, у граду почињу 
урбанистички захвати који преображавају његов 
изглед. Он се шири са обе стране реке Лепенице. На 
њеној левој обали, кнез Милош започиње изградњу 
двора. За кратко време подигнути су: Кнежев ко нак, 
Конак кнегиње Љубице и Амиџин конак, са згра-

дама за благајну, кухињу, оставе и коњушницу.� Про-
стор дворског комплекса уобличава се изградњом 
Старе крагујевачке цркве на десној обали Лепени-
це,3 недалеко од Кнежевог конака и добија обележје 
репрезентативног градског средишта. 

Амбијенталне промене битно су утицале на 
на  чин живота. Нова физиономија града, као и дола-
зак странаца, оживели су културне потребе, фор-
ми ра ли културне навике. У Крагујевцу се налазе 
култур не и просветне установе: Књажеско-србска 
банда, дворски оркестар кнеза Милоша Обрено-
ви ћа основан 1�31. године; Књажеско-србски теа-
тар, прво институционализовано позориште у 
Кне  жевини Србији (1�34); Књажеско-србска књиго -
печатња, прва српска државна штампарија, осно-
ва на у Београду 1�31, одлуком кнеза Милоша пре-
се љена је у Крагујевац 1�33. године; Новине србске, 
прве новине у Србији, покренуте 1�34. у Крагујев-
цу, на предлог кнежевог секретара Димитрија Да-
видовића; Лицеум Књажества србског, прва виша 
школа у Србији, основана 1�3�. године у Крагујев-
цу; Библиотека Књажеске канцеларије, прва држав-
на библиотека у Кнежевини Србији, формирана 
при двору кнеза Милоша... 

Кнез Милош Обреновић је и први устројитељ 
српске уметности на државном нивоу.4 Од њега је, 
1��1. године, потекла иницијатива окружним на-
челствима за прикупљање старина. Почеци делова-

1  Основне податке о положају вароши Крагујевац забележио је пруски 
официр О. Д. Пирх: О. Д. Пирх, Путовање по Србији у години 1829, Бео-
град, 1��3, 1��; Б. Дробњаковић, „Крагујевац”, Гласник Српског географ-
ског друштва, 1�, Београд, 1���, 4�–4�; Р. П. Марковић, Питање пре-
стонице у Србији кнеза Милоша, Београд, 1�3�, ��–��.

�  Опис Мушког конака и Конака кнегиње Љубице, као и попис прате-
ћих грађевина: Ј. Вујић, Путешествије по Сербији, књ. 1, Београд, 1�01, 
1��–1�0. 
3  Н. д., 1�0–1�1.
4  Подстакнут саветима ученог окружења које је стицало своја зна ња 
у европским земљама, кнез Милош је прихватио концепт кориш ћења 
уметности у оквиру владарског система: И. Борозан, Репрезента тив на 
култура и политичка пропаганда, Споменик кнезу Милошу у Неготину, 
Београд, �00�, 1��.
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ња �узеја у Крагујевцу везани су за двадесете годи-
не XIX века и долазак Павела Ђурковића у град. Већ 
1��4. године кнез је поручивао сопствене портрете, 
као и портрете своје породице од Ђурковића.�

Јоаким Вујић 1���. године описује изглед кра-
гујевачког конака. Он наводи да се на горњем спра-
ту налазила „парадна Јего Књажескаго Сијатељства 
соба, у којој к востоку стоју две намештене иконе 
с једним кандилом а унаоколо друга светска изо-
браженија.”� У наставку, Вујић говори о галерији 
слика која се налазила у посебном одељењу – кан-
целарији унутар кнежевог конака. Ту су били кне-
жев портрет, с потписом: „У Крагојевцу, 1�. марта 
1��4. године, изживописал Павел Ђуркович”.� За-
тим су следили портрети руских владара и кнезо ва, 
султана Махмуда II и Наполеона. 

Године 1�3�. кнез Милош добија прву збирку 
од немачког геолога барона Зигмунда Аугуста 
Волф  ганга Хердера (Siegmund August Wolfgang von 
Herder) која је већ у XIX веку имала велику музеј-
ску вредност. На позив кнеза Милоша Обрено ви-
ћа, немачки геолог допутовао је у Србију 1�3�. 
године. По доласку, кнезу је поклонио �00 приме-
рака систематски сређених минерала и стена из 
различитих делова света. Потом је из Крагујевца 
кренуо на истраживачки пут по Србији који је тра-
јао десет недеља. Током пута, Хердер је регистровао 
рудне појаве и извршио њихову процену. Део про-

нађеног материјала поклонио је кнезу, док је други 
део однео у Фрајберг. Прва геолошка збирка у Ср-
бији остала је у Крагујевцу до марта 1�4�. године, 
када је пребачена у Београд, у просторије тадашњег 
Министарства финансија.�

Идентитет Крагујевца данас

Као део репрезентативне културе и владарске 
идеологије династије Обреновић, Амиџин конак, 
Конак кнеза Михаила, као и Стара крагујевачка 
црк  ва и Стара скупштина, заслужују своје место у 
историји уметности. Као сведоци једног времена 
они су важни у уобличавању слике о друштву, дво-
ру и уметности, али и њиховом међусобном односу 
током XIX века.� 

Амиџин конак (сл. 1) је једини сачувани објекат 
од грађевина које су се налазиле у оквиру двора 
кнеза Милоша.10 Конак кнегиње Љубице – Шарени, 
изгорео је 1��4, а Конак кнеза Милоша срушен је 
током Априлског рата. Конак је име добио по Си ми 
Милосављевићу Паштрмцу, званом Амиџа, уста-
ничком барјактару и управнику кнежевог дво  ра, а 
подигао га је кнез Милош у периоду између 1�1�. 
и 1��4. године. Конак је Амиџи и дворјанима, ко ји 
су били у сталној служби кнеза Милоша, служио за 

�  Кнез Милош наређује Марку Георгијевићу да позове сликара Павела 
Ђурковића из Новог Сада ради портретисања њега и његове породице. 
Наредне године, кнез добија извештај да је Ђурковић почео да слика 
портрет Савке Обреновић, а убрзо потом да га је завршио: Класицизам 
код Срба, сликарство и графика, књ. III, Београд, �C�LXVI, 1��, 1��, 
1��; М. Николић, Крагујевачка гимназија 1833–1933, Крагујевац, 1�34, 
44.
�  Ј. Вујић, н. д., 1��.
�  Ј. Вујић, н. д., 1�3.

�  Хердерова збирка данас се налази у Музеју минерала и стена Рудар-
ско-геолошког факултета. 
�  О дефинисању и значају дела репрезентативне културе: И. Борозан, 
н. д., �1.
10  Године 1�4�. овај споменик културе стављен је под заштиту, а 1���. 
године оглашена је категоризација и Амиџин конак добија статус непо-
кретног културног добра од великог значаја: Решење Завода за заштиту 
и научно проучавање споменика културе НР Србије, ��. октобар 1�4�, 
Београд; Службени гласник СРС, 14, �. април 1���, Београд, ��1. 
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становање, а у њему су одседали и нахијски кне зови 
када су послом долазили у Крагујевац.

Значај православних храмова код Срба усло-
вио је да један од главних елемената истицања на-
ционалног достојанства буде подизање репрезен-
тативних сакралних грађевина.11 У оквиру об но ве 
духовног живота, кнез Милош је, поред успо  став-
љања националне црквене организације, са срп ским 
митрополитом на челу, пажњу посветио обнављању 
старих и подизању нових цркава и ма настира. Тиме 
је потврдио и додатно истакао зна чај православних 
храмова у српској владарској идео логији и пропа-
ганди.1� 

Стара крагујевачка црква,13 посвећена Сила ску 
Светог Духа на апостоле, настала је као део кнеже-
вог дворског комплекса. Завршена је 1�1�. године,14 

као парохијска, али је имала функцију и дворске 
цркве. Као обавезни део дворског комплекса Црква 
Св. Духа постаје место централних државних све-
чаности током XIX века. Велики број народних 
скуп штина током XIX века одржан је управо у пор-
ти цркве.

Као седиште административне и судске вла-
сти и културно-просветни центар, Крагујевац је и 
у политичком животу Србије играо важну улогу. 
Историју деветнаестовековног Крагујевца обеле-
жиле су народне скупштине одржане у периоду од 

Сл. � Стара скупштина

Сл. 1 Амиџин конак

11  Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, Београд, 
�00�, ���.
1�  О владарској идеологији и црквеном сликарству и градитељству: Н. 
Макуљевић, Црквена уметност у Краљевини Србији (1882–1914), Бео-
град, �00�.

13  Године 1���. овај споменик културе стављен је под заштиту, а 1���. 
године оглашена је категоризација и Стара крагујевачка црква добија 
статус непокретног културног добра од великог значаја: Решење Завода 
за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије, ��. 
септембар 1���, Београд; Службени гласник СРС, 14, �. април 1���, 
Београд, ��1. 
14  Потврду доноси и натпис на плочи која је узидана на спољном се-
верном бочном зиду: Р. П. Марковић, Црква кнеза Милоша у Кра гујевцу, 
Крагујевац, 1�3�, 33.
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1�13. до 1��0. године. Оне су одраз политичког тре-
нутка у којем су одржаване и део опште слике једне 
нације и државе. Тридесет и пет народних скупшти-
на одржано је прво у порти Старе крагујевачке црк-
ве, под ведрим небом, потом у скупштинској згради, 
саграђеној у време друге владавине кнеза Милоша 
Обреновића.1� 

Стара скупштина (сл. �) је један од најзначај-
нијих спо меника културе у Крагујевцу и има статус 
кул турног добра од великог значаја.1� Зграда је 
подиг нута 1���. године у порти Старе крагујевачке 

црк ве и од посебног је значаја, јер је прва ове врсте 
подигнута у Србији.1�

Сведок споменичке и дворске културе дина-
стије Обреновић, Конак кнеза Михаила1� (сл. 3) по-
диг нут је 1��0. године. У оријенталном дворском 
ком плексу подигнута је европска грађевина у стилу 
све деног класицизма.

Заоставштина Обреновића
у Народном музеју Крагујевац

Народни музеј Крагујевац је током шездесет 
и пет година свог постојања сакупио значајну и 
разноврсну колекцију предмета из заоставштине 
Обреновића, као и оних које посредно везујемо за 
њих. Музеј у својим фондовима чува колекцију од 
��1 предмета, који дочаравају време, догађаје, лич-
ности и друштвени и културни оквир доба када се 
на челу Кнежевине / Краљевине Србије налазила 
ова владарска породица. Изузев шест предмета у 
Историјско-уметничком (збирка сликарства и збир-
ка графика), сви остали налазе се у Историјском 
одеље њу Музеја и припадају различитим збиркама 
(Архивска грађа, Предмети, Фотографије и разглед-
нице, Дипломе, Нумизматика, Завичајна књига и 
штампа, Ликовни материјал). 

Сл. 3 Конак кнеза Михаила

1�  О народним скупштинама које су одржане у Крагујевцу током 1�. 
века (прва 1�13, последња 1��0): М. Бановић, Б. Топаловић, Народне 
скупштине у Крагујевцу у 19. веку, Крагујевац, �014.
1�  Године 1���. овај споменик културе стављен је под заштиту, а 1���. 
године оглашена је категоризација и Стара скупштина добија статус 
непокретног културног добра од великог значаја: Решење Завода за 
заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије, ��. сеп-
тембар 1���, Београд; Службени гласник СРС, 14, �. април 1���, Бео-
град, ��1. 

1�  Владан Ђорђевић је шездесетих година 1�. века забележио опис скуп-
штинске сале, украшене и припремљене за скупштинске седнице: В. 
Ђорђевић, „Крагујевац путничка црта”, Српски омладински кален дар за 
преступну 1868, Београд, 1���, 1�3–1�4.
1�  Године 1�4�. овај споменик културе стављен је под заштиту, а 1���. 
године оглашена је категоризација и Конак кнеза Михаила добија ста-
тус непокретног културног добра од великог значаја: Решење Завода 
за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије, ��. 
октобар 1�4�, Београд; Службени гласник СРС, број 14, �. април 1���, 
Београд, ��1. 
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Највећи број предмета Музеј је прикупио пу-
тем откупа, највише током педесетих година XX 
века, од наследника или потомака личности и по-
родица које су имале удела у развоју културне и при-
вредне историје Крагујевца. Ту су затим и поклони 
које је Музеј добио од појединаца, поштовалаца ове 
установе, и они служе као допуна одређеним исто-
ријско-уметничким целинама. За набавку пред мета 
који су посвећени династији Обреновић посеб но 
су заслужни чланови породица Чомић, Николић 
и Божић, које су значајне у новијој политичкој и 
културној историји града, као и Александар Блаз-
навац.1� Лични, декоративни и украсни предмети, 
ко ји су припадали члановима владарске породице, 
до спели су у Музеј заслугом Радивоја Јанковића из 
Крагујевца. Ти предмети су својевремено купљени 
на лицитацији предмета са двора Обреновића у Та-
кову. Лицитацију је организовала краљица Наталија 
�. августа 1�1�. године, са циљем да се прикупљена 
средства употребе за опремање школе у Горњем 
Милановцу. Поред таквог начина прибављања пред-
мета, Музеј је имао могућност да 1��4. године наба-
ви четири литографије Анастаса Јовановића и једну 
литографију Јозефа Антона Бауера (Josef Anton Bau-
er) у антикварници „Просвета” у Београду. 

Предмети из заоставштине Обреновића који 
се чувају у збиркама Народног музеја Крагујевац 
мо   гу се поделити у више целина. Музеј чува већи 
број приказа чланова владарске породице у лито-
гра фским, фотографским и другим изворима исто   -

ријско-уметничког реда. Другу групу извора чи  ни  ли 
би лични предмети, који носе симболичку по ру  ку 
свога времена и средине. Они сведоче о ма  теријал-
ним околностима, личној култури, естетским до -
живљајима, укусима и интересовањима чланова 
владарске породице. Драгоцену допуну матери јал-
ним изворима даје богата и разноврсна архив ска 
грађа. Кореспонденција, сачувана у збир ци архив-
ске грађе, представља један од важ них еле мената у 
изградњи породичног и личног иденти  тета чланова 
владарске куће. Истовремено, представља средство 
у стварању и утврђивању породич не меморије. 
Многобројни писани извори – признанице, објаве, 
укази и дипломе, прокламације, закони – чувају 
по датке о друштвеним кретањима и политичким 
окол ностима у Србији XIX века. Они, на различите 
начине, одражавају дејство промена у развоју мо-
дерне правне државе, наглашавајући легити митет 
Обреновића и целе државе. Посебан сегмент који 
обогаћује презентацију предмета из заоставштине 
Обреновића и допуњује њен сазнајни аспект пред-
стављају одликовања – споменице и медаље, и срп-
ски новац. 

Лични предмети 

Процеси модернизације и усаглашавања на-
цио налних вредности са европским, напуштање 
ори јенталног начина живљења и мишљења, окре-
тање тековинама европске културе, обележили су 
читав XIX век у Србији. Еманципација Србије под-
ра зумевала је њену европеизацију. 

Промене условљене процесом модернизације 
и европеизације, неминовно су утицале на свако-
дневицу, а тиме и на приватност чланова владарске 
породице. На овом плану било је важно угледање 
на манире и моду европских узора. Материјална си-
гурност, доступност информација и културних са-

1�  Александар Блазнавац рођен је у Блазнави 1���. године. Завршио је 
војну школу и као артиљеријски капетан био је на служби у Требињу, 
Котору, Цетињу... Учесник је Балканских ратова и Првог светског рата. 
Пензионисан је 1�3�. године као капетан у резерви. Подаци о Алексан-
дру Блазнавцу: В. Миленковић, прир., Водич Историјског архива Шу-
мадије, Крагујевац, 1���, 1�0. 
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др жаја, побољшање општег квалитета живота – све 
су то чиниоци који су утицали на освајање нових 
или промену старих облика приватности. 

Чланови владарске куће Обреновић прихвата-
ју под европским утицајем нове форме друштвеног 
живота, одржавајући при томе наслеђени систем 
вредности и све битне елементе традиционализма. 
Изградња новог система културних и животних 
вред ности условљава обликовање новог културног 
мо  дела понашања. Прихватање новина у начину оде -
вања, украшавања и декорисања приватног про сто-
ра, пракса наручивања функционалних и укра сних 
луксузних предмета, говори о новим вредностима 
преузетим од европских узора. Са сменом друш-
твених и културних модела, Обреновићи су могли 
да постављају сопствене стандарде, прилагођавају-
ћи их све више европском моделу понашања. 

У годинама које следе после добијања Првог 
хатишерифа 1�30, када се и само српско друштво 
преображава, мењају се системи вредности и ве-
ровања, као и референцијални системи свако днев-
ног живота. Упоредо са политичким дешава њима, 
догодиле су се и значајне друштвене, културне и 
уметничке промене. Од 1�30. све до шездесетих го-
дина XIX века, све су чешће и разноврсније поруџ-
бине декоративних предмета са двора,�0 које су 
главном упућиване у Беч. У том периоду, Беч је, уз 
вековну традицију са мноштвом идеја, као извори-
ште свежих и оригиналних тенденција, био и место 
где су деловале неке од најпознатијих радионица, 
чији су производи били у врху европског квалите-
та. Утицаји западноевропских узора осетили су се 
већ током прве владавине кнеза Милоша Обренови-
ћа на његовом двору у Крагујевцу. Инвентар ства-

ри на Двору за време прве владе кнеза Милоша Об-
реновића�1 у значајној мери осветљава покретну 
имо вину, пописану у Кнежевом конаку, Конаку 
кне  гиње Љубице и Амиџином конаку, четири и по 
го дине после кнежеве абдикације и одласка у еми-
гра цију.�� Међу предметима, значајно место заузи-
ма модерно и луксузно посуђе из неколико европ-
ских центара, које је својим изгледом, порек лом 
и материјалом, било у функцији потврде ста туса, 
богатства и моћи владарске породице.�3 

Лични предмети су важан извор за тумачење 
слике владарске породице и Србије XIX века. Они су 
поред друштвене, политичке, социјалне, преносили 
и естетску поруку. У збиркама Музеја чува се мали 
број аутентичних предмета употребне и уметнич-
ке вредности из заоставштине Обреновића. Личне 
предмете Обреновића Музеј је откупио 1���. и 1��0. 
године од Радивоја Јанковића из Крагујевца. Збир  ка 
предмета употпуњена је у периоду од 1���. до 1��0. 
године, откупом прибора за јело који је припадао 
Јеврему Обреновићу. 

Међу предметима везаним за династију Обре-
новић, свакако треба издвојити посуду за шећер 
(кат. бр. �1), која је припадала краљици Драги Об-

�0  И. Зорић, Сребрнина у Србији XIX века, Београд, 1��1, 1�. 

�1  Инвентар се налази у Архиву Србије, у фондовима Министарства 
уну трашњих дела, у тзв. полицајном одељењу: Ж. Спасић, Прес тоница 
Крагујевац, Крагујевац, 1���, ��.
��  Кнез Милош Обреновић даје пуномоћје Гаврилу Вукомановићу, по-
лубрату кнегиње Љубице, и Хаџи Николи Константиновићу Брзаку, да 
од надлежних органа власти добију право да попишу његову имовину 
и да се брину о њој: Ж. Спасић, н. д., ��. 
�3  У Списку стакленог и порцуланског посуђа на двору кнеза Милоша 
наведени су, поред осталих предмета: прибор за јело од сребра, сребр-
ни послужавник, кутије за шећер, три кандила од сребра, стаклени 
позла ћени тањири, чаше за шампањац, позлаћене шоље са тацнама... 
Наве дени списак садржи редне бројеве од 1 до 40, а због истородности 
више врста посуђа у њему су садржане 343 јединице: Ж. Спасић, н. д., 
10�–110.  
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ре но вић. Посуда је од сребра, овалног облика, осла-
ња се на четири ножице од којих су две истовреме-
но две дршке начињене у облику „S” елемента. На 
сре дини поклопца је дршка стилизована у облику 
пупољка. Ивица поклопца је завршена рубом у 
ви ду пуније траке која је испуњена стилизованим 
биљним орнаментима. Својом израдом издваја се 
и велики трокраки свећњак (кат. бр. �3). Прецизна 
и фина израда говоре у прилог претпоставци да је 
предмет дело стране, највероватније бечке радио-
нице. Свећњак се састоји из централног, високог 
свећњака, са широком, кружном, таласасто оивиче-
ном стопом, на коју су причвршћена два елемента, 
који на крајевима носе чашице за свеће. Површи на 
стопе украшена је ружицама и лишћем. Вредан по-
мена је и сервис за ракију (кат. бр. ��), чији је држач 
за чаше кружног облика, начињен у облику ма лог 
послужавника, а ослања се на четири ножице. Из 
средине сталка се уздиже висока дршка. Четири 
чашице су полулоптастог облика постав љене на 
кружну стопу. Украс, компонован од цвећа и лишћа 
распоређен је по ободу држача. Површине на ножи-
цама украшене су представама амора. Књига инвен-
тара збирке предмета доноси податак да су свећ њак 
и сервис за ракију израђени од „кина-сребра”. У 
другој половини XIX века предмети све више по-
стају индустријска роба, па су поред посребрених 
предмета коришћене различите легуре, које мање 
или више успешно имитирају сребро, као што су 
„кина-сребро” или алпака.�4 

У колекцији збирке предмета налази се и при-
бор за јело за дванаест особа,�� који је припадао Је-

врему Обреновићу, најмлађем брату кнеза Мило  ша. 
Прибор је нажалост некомплетан и у њему се нала зи 
десет кашика (кат. бр. �4), четрнаест ви  љушака (кат. 
бр. ��–��), једна кашика за сипање јела (10�), једна 
кашика за сипање варива (кат. бр. 101) и че тири 
кашичице (кат. бр. 103). При  бор је једноставног 
облика, без декорације. На дрш кама прибора угра-
виран је монограм власника „ЈО” (Јеврем Обре-
новић), што указује да је реч о поруџбини. Прибор 
је увоз из Аустрије, из познате радионице Арт 
Круп Берндорф (Art Krupp Bern dorf) која је била 
велики произвођач стоног при бора. Четири ножа 
(кат. бр. ��–100), као и једна виљушка (кат. бр. ��) 
не припадају овом прибору, али имају монограм 
„ЈО”. Прибор за јело Јеврема Обреновића (укупно 
тридесет и пет делова) набав љен је у два наврата, 
1���. и 1��0. године од Љиљане и Десанке Чомић из 
Крагујевца. 

Од предмета који се везују за последњег вла да-
ра династије Обреновић, краља Александра, са чу-
вана је пепељара од оникса (кат. бр. �4), као и бога то 
декорисана месингана пепељара (кат. бр. ��), ура ђе-
на у Краљевско српском војно-техничком за во  ду у 
Кра гујевцу 1���. године. Читава пепељара је пред -
става двоглавог орла, а у средишњем делу налази се 
ме даљон са монограмом Александра Обрено вића 
са круном. Угледни српски сликар Иван Та баковић 
пепељару је поклонио Музеју 1��4. године.

Предмети од стакла пружају увид у технолош-
ки и стилски развој стакларства у Европи и Ср-
бији XIX века. На предметима од стакла који су 
припадали члановима владарске породице, видљи-
во је визуелно истицање националног, чиме се 
постизала национална аутентичност. У оквиру 
деко рисања употребних предмета доминирао је 
српски грб, као један од најважнијих националних 
симбола. Такође, симболика владарског положаја 

�4  И. Зорић, н. д., 10. 
��  Прибор за јело Јеврема Обреновића, из збирке предмета Историјског 
одељења, наводи се у каталогу вредних сребрних предмета у Србији 1�. 
века: И. Зорић, н. д., 1�. 
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била је учитана у већину предмета за свакодневну 
употребу. Стандардно обележје сервиса за служење 
јела и пића и свакодневног прибора за јело била је 
краљевска круна и монограм.�� 

Занимљиве примерке предмета од стакла Музеј 
је откупио 1���. године од Радивоја Јанковића. Три 
сачувана примерка чаша, које на себи имају српски 
грб (кат. бр. 41), заслужују пажњу, а њихово порек-
ло се везује за време краља Милана Обреновића. 
Чаше су израђене од безбојног, танко ливеног стак-
ла, украшене српским грбом изведеним у емајлу 
бе лом, плавом и црвеном бојом, са тракама. Ивице 
отвора чаша украшене су широм и тањом позлаће-
ном линијом. Чаше су конусног облика са танком, 
високом ногом и округлом, плитком стопом. 

У збирци предмета чува се и чаша (кат. бр. �0), 
израђена у Аустрији крајем XIX, односно почетком 
ХХ века.�� Чаша је конусног облика са равним дном 
без стопе, украшена овалним медаљонима у који ма 
су фотографије краља Александра и краљице Дра-
ге Обреновић. Фотографије су накнадно ислика не. 
Око медаљона изведена је стилизована лозица, а 
око отвора чаше исликана је позлаћена трака. 

Вредна помена је и чаша са националним обе-
лежјем (кат. бр. 4�),�� која припада такозваним 
„Срп  ским чашама”.�� Обележје ових чаша био је 
срп ски грб, а имале су и натписе ћирилицом који 
изра жавају срдачност и пријатељство. Чаша, сачу-
вана у крагујевачком Музеју, припадала је угледном 

крагујевачком трговцу Кости Вулкану, а добијена је 
на поклон 1���. године од Атине Вулкан. То је ци-
линдрична фасетирана чаша, чија је спољна повр-
шина превучена лазурном бојом. На њој је сли кани 
украс у виду српског кнежевског грба уокви реног 
укрштеним храстовим гранчицама. На супрот ној 
страни је трака са ћириличним натписом: „При-
ја тељ ство”. Чаша је израђена у Јагодини око 1��0. 
године.30 

У изградњи, одржавању и истицању приват-
ног идентитета, костим је заузимао значајно место. 
Ви зуелно истицање националног одвијало се и у 
окви ру костимирања, које постаје битно средство 
у креи рању личне саморепрезентације.31 Кроз одго -
варајући костим биле су истицане и традицио нал-
не вредности код жена у Србији. У том контексту 
треба посматрати и антерију (кат. бр. �0) која је 
припадала кнегињи Љубици Обреновић. Реч је о 
једном од највреднијих предмета из заоставштине 
Обреновића који се чува у Историјском одељењу. 
Музеј је антерију добио на поклон 103 године након 
силаска са политичке позорнице владарске поро-
дице Обреновић. У питању је женска дуга хаљина 
са оковратником, отворена целом дужином, а у до-
њем делу знатно проширена. Антерија је од бордо 
сомота, везена сребрним и позлаћеним нитима, по -
стављена свиленим материјалом бордо боје. Укра-
сне траке у потпуности покривају површину рука ва 
и предњи део антерије, стварајући густе вегета бил-
не орнаменте. Полеђина је једноставније укра шена 
косим тракама. На грудном делу, хаљина је укра-

��  А. Столић, „Приватност у служби репрезентације – двор последњих 
Обреновића” у Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, прир., 
А. Столић, Н. Макуљевић, Београд, �00�, 3��.
��  Љ. Крстић-Поповац, „Предмети од стакла из збирки и легата Музеја 
града Београда”, у Књига о стаклу, Јагодина, �00�, 111.
��  Ј. Ђурић, Стакло у Србији XIX века, Београд, 1��4, �0.
��  О чашама са српским грбом које се у литератури називају „Српским 
чашама”: Ј. Ђурић, н. д., 4�.

30  О оснивању прве фабрике стакла у Србији: Ј. Ђурић, н. д., ��–40.
31  О истакнутом месту визуелне културе у приватном животу, као и о 
утицају националног на приватни живот: Н. Макуљевић, Уметност и 
национална идеја у XIX веку, Београд, �00�, �40–�43.
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шена нашивеним дугмадима од позлаћених ни ти и 
нашивеним коралима. Рукави су расечени, сло бод-
но падају, са нашивеним дугмадима од по злаће них 
нити и коралима на врху.

Кнегиња Љубица је хаљину, као свадбени дар, 
поклонила блиској пријатељици Сари, чији је суп-
руг био писар на двору кнеза Милоша Обренови-
ћа. Антерију је наследила Сарина праунука Зора 
Пет ровић из Београда. Због политичког прогона 
супруга Лазара Прокића, чиновника у влади Ми-
лана Недића, Зора прелази у Италију и мења име у 
Јулијана Перфети. У Монте Карлу упознаје Ми ли цу 
Миладиновић Кесеровић којој поклања хаљи ну.3� 

Од предмета који су посвећени династији Об-
реновић посебно је значајна споменица из 1�33. 
године (кат. бр. �),33 коју је кнез Милош Обреновић 
добио од Адолфа Бермана, директора Књажеско-
срб ске књигопечатње. Споменица представља успо -
мену на посету кнеза Милоша штампарији 14. но-
вем бра 1�33. године.34 Међу предметима везаним 
за ди настију Обреновић свакако треба издво јити 
дивит (кат. бр. 3) са двора кнеза Милоша Обрено-
вића. Дивит има ниску кружну стопу на којој је 
уграви рано слово „Р”. На стопи је округла „тацна” 
равног дна и укосо уздигнутог широког руба. Са 
тацне се уздиже чашица, која је на врху сужена и 
формира округли отвор на који належе поклопац са 
дугметом за подизање. Површине предмета су укра-
шене флоралним и геометријским орнамен тима. 

У колекцији збирке предмета налази се и би-
њекташ (кат. бр. 1) кнеза Милоша Обреновића, који 
је кнезу служио за узјахивање на коња. Налазио се 
испред Конака кнеза Милоша,3� а данас је постављен 
испред Амиџиног конака, у дворишту Народног 
музеја. Путујући Србијом, од краја шесте деценије 
XIX века, Феликс Каниц је истраживао њено насле-
ђе и оставио значајне путописне белешке и цртеже 
из живота и културе Србије XIX века. Приликом 
боравка у Крагујевцу забележио је да се бињекташ 
налазио неколико корака удесно од римске гробнице 
са сликама Атиса на којој је нашао место један лав 
са шапом положеном на муфлона.3� 

Портрети владара и дела
са представама владарске пропаганде 

Jедан од најважнијих извора за познавање жи-
вота Обреновића су ликовна дела. Бројни сачува-
ни портрети чланова владарске куће Обрено вића 
сведоче, како о изгледу владара и владар ских зна-
кова, тако и о сложеним идеолошким порукама свог 
иконографског контекста. 

Оснивач династије Обреновић, кнез Милош, 
био је током своје владавине много пута портре-
тисан, што је било условљено потребом владарске 
пропаганде и истицања његовог статуса.3� Једини 
оригинални портрет, који се данас чува у кра гује-

3�  Према навођењу госпође Милице Миладиновић Кесеровић
33  Споменицу је Обласном музеју 1��0. године поклонио Градски народ-
ни одбор града Крагујевца: Д. М. Петровић, „Поводом једне го дишњице 
– Један споменик који је штампан у Крагујевцу”, Наша ствар ност, Кра-
гујевац, 1��0, 144. 
34 О оснивању и раду Књажевско-србске књигопечатње у Крагујевцу, 
као и о директору, Немцу Адолфу Берману: М. �. Николић, Крагује-
вачка гимназија 1833–1933, Крагујевац, 1�34, 31–3�.

3�  Потврду налазимо на фотографији Анастаса Јовановића, која је на-
стала око 1��0. године, на којој је приказан Конак кнеза Милоша. Фото-
графија се чува у збирци фотографија Историјског музеја Србије, под 
инв. бр. Ф-1���. 
3�  Ф. Каниц, Србија земља и становништво... књ. 1, Београд, 1���, 31�.
3�  Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, Београд, 
�00�, ��.
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вачком Музеју, а везан је за династију Обреновић, 
је репрезентативни портрет кнеза Милоша Обре-
новића (кат. бр. 1�), рад Павла Чортано вића.3� Уз 
црквено сликарство и графику Чортановић се бавио 
и портретима, а портрет кнеза Милоша насликао је 
1���. године. Према подацима из инвентара збирке 
сликарства, Музеј је слику откупио 1��1. године, 
али нема података о ранијем власнику. 

На Чортановићевој слици кнез Милош је пред-
стављен у репрезентативном фронталном ставу. 
Лик кнеза приказује владара у позним годинама. 
Кнез је одевен у богато украшену тамноцрвену до-
ламу, звану атила. Преко груди му се налазе гајта ни 
и лента, а на прсима доминира одликовање пади-
шаховог портрета (Тасвири Хумајуна). У десној 
ру ци држи калпак од крзна с перјаницом. Његова 
рас кошна долама, седа коса, строго бледо лице јасно 
исти чу кнежевско достојанство. 

Приказ владара, једна је од најчешћих тема у 
другој половини XIX века. Распрострањен је као 
по  јединачни мотив у облику слика, литографија, 
фотографија, разгледница. Свој посебан значај до-
би ла је литографија, првенствено као техника лако 
при мењива за масовну популаризацију слика. 

Када је реч о уметничким делима са представа-
ма чланова династије Обреновић који се чува ју у 
На родном музеју Крагујевац, доминирају литогра-
фије Анастаса Јовановића.3� Јовановић се смат ра ро-

доначелником литографије као посебног гра фичког 
уметничког медија код Срба.40 Педесете године XIX 
века представљају најплоднији период њего вог ра-
да на пољу литографске делатности и у распону од 
1��0. до 1��4. године настаје највећи број Јова но-
вићевих литографисаних портрета. 

У збиркама Музеја чува се укупно десет лито-
графија – пет су рад Анастаса Јовановића са при-
казима кнеза Милоша (кат. бр. 1�), кнегиње Љубице 
(кат. бр. ��), кнеза Михаила (кат. бр. 3�, 3�) и Милана 
Обреновића II (кат. бр. ��)41. Током XIX века српска 
држава и династија Обреновића, користили су дела 
визуелне културе у пропагандне сврхе.4� Истицање 
херојског лика кнеза Милоша и указивање на ње-
гове националне заслуге долази до изражаја у вре-
ме његовог изгнанства из Србије.43 Тада Анастас 
Јовановић израђује више литографија, а једна од њих 
сачувана је и у збирци графика Народног музеја. У 
појединим литографисаним портретима Јовановић 
употребљава предео као позадину портрета, али и 
када га користи он има конвенционалан карактер.44 
Пример је портрет кнеза Михаила Обреновића из 
1���. године који се чува у Историјско-уметничком 
одељењу. У збирци графика налази се и литографија 
познатог бечког литографа Јозефа Антона Бауера4� 

3�  Сликар Павле Чортановић (Нови Сад, 1�30–Београд, 1�03), син и 
ученик Петра Чортановића, студирао је на академији у Бечу од 1�4�. 
године. У Србију прелази 1��0. и слика портрете и иконостасе у Љубо-
вији, Недељицама и Великом Градишту. Са А. Стефановићем издао је 
циклус литографија Бој на Косову, литографију Свети Сава с народом и 
портрет Луке Вукаловић: Ликовна енциклопедија, 1, Загреб, 1��4, ���. 
3�  О школовању у Бечу и литографском раду Анастаса Јовановића: П. 
Васић, Живот и дело Анастаса Јовановића, Београд, 1���, ��–��; ��–��; 
Р. Антић, Анастас Јовановић – први српски фотограф, Бео град, 1���, 
1�–1�. 

40   В. Краут, Историја српске графике од XV до XX века, Горњи Мила но-
вац, 1���, 1��. 
41   За датирање литографије на којој је приказан кнез Милан Обреновић 
II смернице добијамо према томе где су штампане литографије. Оне 
штампане код Ј. Халера издате су 1��1, 1���. и 1��0. године: П. Ва сић, 
н. д., ��.
4�   О теоријским оквирима династичке пропаганде и њеној визуели за-
цији: И. Борозан, н. д., 100–101.
43   О националној и династичкој пропаганди која током XIX века под-
сти че култ Милоша Обреновића: Н. Макуљевић, Уметност и на цио нал-
на идеја у XIX веку, Београд, �00�, ��–��.
44  Павле Васић, н. д., �3.
4�   О сарадницима Анастаса Јовановића: П. Васић, н. д., 133–140; В. 
Краут, н. д., 14�. 
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(Josef Anton Bauer), који је радио за Анастаса Јова-
новића. Приказан је кнез Милан Обреновић IV 
(кат. бр. �0) и то је једина литографија од Бауерових 
литографија рађених за Јовановића која нам је поз-
ната.4� Издата је највероватније 1���. или 1���. 
године. Мало је вероватно да је Бауер као помоћник 
радио за Јовановића споредне послове, тако да је у 
сигнатури наведене литографије назначено да ју је 
он литографисао. 

У збирци ликовног материјала Историјског 
одељења чува се пет литографија везаних за дина-
стију Обреновић. Међу тим делима свакако треба 
издвојити литографију кнеза Милоша Обреновића 
(кат. бр. 1�). Године 1��4, на позив кнеза Милоша, 
у Крагујевац долази сликар Павел Ђурковић,4� који 
је насликао три кнежева портрета. Један портрет, 
Ђурковић је прецртао тушем на хартију и понео у 
Пешту, где га је 1���. у бакру изрезао пештански гра-
вер Самуило Ленхард. Идуће године, тај портрет је 
литографисао Јохан Тобијас Керлинг, а издао Урош 
Андрејевић.4� На литографији је сигнирано: Ми  -
лошъ Обреnович князъ от Сербіе / Milosch Obreno   vi-
csh furst von Serbien, издано от Уроша Андреича кор  -
ректора, по живописцу Ћюрковичу накаменъ сведе  но 
от Керглинга, Lithogra: bey Johann Schmid in Pesth. 
Испод портрета кнеза Милоша Обреновића нала зи 
се цртеж – алегоријска персонификација Србије. 
По свом значају у визуелној култури национализ-
ма из д  вајају се алегоријске персонификације наци-
је ко је су употребљаване самостално, или у склопу 

сло   же  нијих целина.4� У основи алегоријских фигу-
ра на ције постављена је жена. Она се базира на 
нацио на листичком веровању у нацију као богињу 
и мај  ку национа. Током XIX века алегоријска персо-
нификација Србије добија вишеструка значења, та-
ко да уједно означава територију, државу Србију и 
на цион.�0 Најчешће иконографско решење алегориј-
ске персонификације Србије проистиче из запад-
ноевропске уметничке праксе, па се она представ ља 
као женска фигура одевена у античку одећу и има 
обележја која је јасно национално дефинишу. На 
ли тографији која се чува у Народном музеју, она 
је обучена у античку одећу, на глави има ловоров 
ве нац, на грудима штит са српским грбом, десном 
руком држи трубу, а у левој ловоров венац и грану 
палме. Испод њених ногу види се свитак папира са 
текстом: И у руке пуномоћника Отомански предатъ 
дѢлано у АкѢрману 25. сеп. 1826. подписанъ Ц. М. 
Веронзовъи Рибопъръ и војни знаци: копље, застава, 
топ, мач.

Као раритет завређује да буде поменут и цр-
теж Лоза династије Обреновић (кат. бр. ��),�1 рад 
Ђорђа Крстића.�� У врху композиције, насликана 
је централна фигура лозе – кнез Милан Обреновић 
IV. Цртеж указује на заслуге кнеза Милана за тери-
торијално проширење српске државе, а компози-
ција је посвећена његовој глорификацији. Ђорђе 
Крс тић је у делу „Лоза династије Обреновић” при-

4�  П. Васић, н. д., 13�.
4� Кнез Милош Обреновић �0. априла 1��3. године наређује Марку 
Геор  гијевићу да позове сликара Павела Ђурковића да пређе у Србију 
ра  ди портретисања чланова кнежеве породице: Класицизам код Срба, 
сли   кар  ство и графика, Београд, �C�LXVI, 1��. 
4�  Класицизам код Срба, сликарство и графика, Београд, �C�LXVI, 3�; 
В. Краут, н. д., 113. 

4�  Н. Макуљевић, н. д., �1�.
�0  Н. Макуљевић, н. д., �14.
�1  У скупштинској сали Велике школе Српско учено друштво је ��. сеп-
тембра 1��0. године отворило изложбу „питомаца њихових височан-
става”, на којој је Ђорђе Крстић изложио слике и цртеже, а међу њима 
и цртеж „Лоза династије Обреновић”; Н. Кусовац и др., Сликар Ђор ђе 
Крстић 1851–1907: каталог изложбе, Београд, �001, �4.
��  Н. Кусовац, „О животу и раду великана српске уметности” у Н. Кусо-
вац и др., н. д.
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ме нио алегоријски говор. То јасно назначава опис 
овог де ла: „У средини стоји један грм са три гране, 
које представљају колено Милоша, Јеврема и Јована 
Обреновића. Милошева и Јованова сасушила се а 
Јевремова бујно напредује. Испод грма стоји богиња 
Србија, наслоњена левом руком на штит, а пред 
њом леже амблеми (знаци) народни и просветни. 
Све је то у хермелину српског грба. На левој стра-
ни, с које је грана Милошева, стоји једна тужна 
девој ка, држећи гусле у руци, а жалећи за кнезом 
Милошем Обреновићем и кнезом Михаилом, чији 
се гробови виде, а иза њих се помаља црква таков-
ска, девојка гледа на раскинуте ланце, сломљене 
точкове и скрхане ханџаре, подсећајући гледаоце 
на ослободиоца Србије, јунака таковског кнеза Ми-
лоша. С десне стране, где је грана Јевремова, стоји 
народни војник с ханџаром у руци, левом ногом гази 
велику турску градску заставу, а иза леђа његових 
види се град Ниш у пламену. То подсећа гледаоца 
на освајање Ниша, што представља проширење 
Србије, велики труд и тековину нашег витешког 
Господара. Над грбом стоји Његово височанство 
кнез Милан, а поред њега седи Њено височанство 
књагиња Наталија, држећи на крилу Његову Свет-
лост престолонаследника Александра, наду нашег 
млађег нараштаја. Иза његових леђа види се град 
и један део вароши Београда при изласку сунца, 
што значи да је под Обреновићем IV синуло Србији 
сунце независне државе.”�3 

У Историјском одељењу чува се и литографија 
румунског сликара, акварелисте и литографа Каро-
ла Поп де Сатмарија (Carol Popp de Szathmari) Све-
ча но представљање српске делегације кнезу Мило шу 
Обре новићу (кат. бр. 1�). Године 1���. кнез Милош 
је живео у емиграцији, на свом имању у Влашкој. 

Током јануара кнеза је посетила делегација српских 
државника и представника цркве са молбом да се 
врати у земљу. Сатмари је овај догађај овековечио 
најпре у цртежу, а затим и у литографији. 

Педесетих година XIX века Анастас Јовановић 
ради литографије владара, после чега је дошло до 
интензивног продора фотографије, а тиме и лакшег 
приказивања владара. Иконографија владара до-
живела је велика проширења и новим прона ласци-
ма и популарношћу фотографија и разгледница. 
Фо тографија је као нови и релативно јефтин ме диј 
би ла доступна ширим слојевима становништва. 
Исто времено, постала је неизоставни пропагандни 
ме диј деветнаестовековних владарских програма, а 
ти ме и репрезент породице Обреновић.�4 

Хронологију живота и рада чланова владарске 
породице, својом документарношћу употпуњују и 
илуструју сачуване фотографије, које нам пружају 
скуп одабраних информација о њиховим лично-
стима, дочаравајући време и амбијент у Србији XIX 
века. 

У збирци Историјског одељења чува се шест фо-
тографија на којима су приказани чланови владар-
ске породице Обреновић. Посебну пажњу заслужу-
ју две фотографије које приказују кнеза Михаила 
Обреновића. Прву, на којој је приказан Кнез Михаи-
ло у свечаној одори (кат. бр. 3�) Музеј је добио 1���. 
године из заоставштине угледног Крагујевчанина 
Ва силија С. Васикића.�� На снимку, који је настао 

�3  Опис пренет из књиге: Н. Макуљевић, н. д., �1�–�1�.

�4  И. Борозан, н. д., 101.
��  В. С. Васикић (1�4�–1���) био је пушкар и надзорник чаур нице Вој-
нотехничког завода у Крагујевцу. Пушкарску школу завршио је у Ли-
јежу. После завршене школе ради у Војној фабрици. У току рада неко-
лико пута одлази као стручњак у иностранство. Подаци о Василију 
Ва сикићу: В. Миленковић, прир., Водич Историјског архива Шума дије, 
Крагујевац, 1���, 1�0. 
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око 1��0. године, кнез Михаило Обреновић је при-
казан у свечаном оделу, које је направљено према 
мађарским племићким хаљинама, а чине га калпак 
са челенком, атила са гајтанима, панталоне са дуг-
мадима и ћурак са крзном као на калпаку. Кнез 
стоји, десном руком држи сабљу, док у левој држи 
калпак с перјаницом. Фотографија је каширана на 
картон без назива атељеа, у формату посетнице 
– carte de visite.�� Највероватније је преснимљена са 
оригинала бечког фотографа др Хермана Хајда (dr 
Hermann Heid), а њен аутор је могао бити Анастас 
Јовановић или Анастас Стојановић.�� 

Шездесетих година XIX века штампа и графика 
су и даље основни медији за репродуковање ви -
зуелних сведочанстава о важним историјским до   -
гађајима.�� Постоје ипак, покушаји да се фотогра-
фи јом у формату визит карте достигне масов ност 
литографије и штампе. Друга фотографија на којој 
је приказан кнез Михаило је групни снимак срп-
ске делегације са кнезом, у Цариграду 1���. године 
(кат. бр. 40). Кнез Михаило је био у званичној по-
сети султану поводом добијања утврђених градова 
на управу. Аутор фотографије је цариградски фо-
тограф Паскал Себах (Pascal Sebah), али је у збирци 
Историјског одељења сачувана фотографија лоши-
јег квалитета, каширана на картон, без фирме и ад-
ре се атељеа, у формату визит карте, што наводи на 
податак да је преснимљена са оригинала. 

Међу фотографијама, откупљеним за Музеј 
1��0. године од Милице Јелић из Крагујевца, издва-
јају се две на којима је приказана кнегиња Натали-
ја Обреновић. Фотографије су припадале Бели Ка-
сидолац, ћерки генерала Арсе Касидолца.�� Прву 
фо тографију снимио је један од водећих аустриј-
ских фо тографа Фриц Лукхарт (Fritz Luckhardt) у 
Бечу око 1��0. године (кат. бр. ��). Снимљена је са мо 
биста кнегиње Наталије на неутралној позадини,�0 
у овалу, главе благо окренуте у лево, у богатој ха-
љини, косе која је подељена на средини са шишка-
ма а позади везана у реп. На аверсу, испод портрета 
кнегиње, као и на реверсу руком написано ћирили-
цом: „Наталија”. Друга фотографија приказује кне-
гињу у тричетврт профилу, а кнегиња позира у ра-
скошној хаљини са накитом и лепезом коју држи 
десном руком (кат. бр. ��). На аверсу је руком испи-
сано ћирилицом „Наталија 1��0”, док је на реверсу 
одшампано: „S. �. La Regina di Serbia”. 

Рустичне ограде, клупе и вратнице, неопходни 
реквизити европских атељеа седамдестих година 
XIX века, срећу се у српској фотографији током 
осамдесетих година.�1 Ипак, већ крајем седамдесе-
тих година појављују се у атељеу Ђоке Краљевач-
ког. У функцији истицања традиционалности, која 
под ра зумева патријархалне, моралне и националне 
вредности је снимак кнеза Милана и кнегиње Ната-
лије са две младе девојке у живописним народним 
костимима у импровизованом аранжману атељеа 
(кат. бр. �1). Музеј је фотографију добио на пок-��  На преокрет у правцу индустријског развоја фотографије указао је 

нови тип фотографског портрета који је назван carte de visite зато што је 
фотографија налепљена на картонску подлогу по величини одговарала 
посетници. О појави посетница у Србији: М. Тодић, Историја срп ске 
фотографије (1839–1940), Београд, 1��3, 41–4�.
��  Познато је десетак варијанти кнежевог портрета у формату визит 
карте, а неки од ових портрета, фотографије визит формата, нису ка-
шира не на картон са штампаним реверсом и део су заоставштине Ана-
стаса Јовановића: М. Тодић, н. д., 4�.
��  М. Тодић, н. д., ��.

�� Према подацима записаним у инвентарној књизи збирке фотогра-
фија Историјског одељења, ��. октобра 1��0. године.
�0  Указивање на тип портрета у величини визит карте и кабинет фор-
мата, где је снимљена само биста или допојасни портет на неутралној 
позадини: М. Тодић, н. д., 4�.
�1  М. Тодић, н. д., 4�.
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лон 1���. године, од Миодрага Михајловића из зао-
ставштине његовог деде, фотографа Емануела Кла-
ра.��

Оригинални литографски листови који су на-
стајали поводом значајних историјских догађаја 
умно жавани су у фототехници и репродуковани у 
фор мату визиткарте.�3 У Музеју се чува фоторе про-
дукција „Поглед на српску војску у Нишу током 
Српско-бугарског рата 1���. године и Краљ Милан” 
(кат. бр. ��), добијена на поклон 1��4. године. 

Индустрија поштанских разгледница произа-
ш ла из технике фотографске репродукције дожив-
љава успон у другој половини XIX века. Као по-
пуларни масовни медиј, свој интензивни развитак, 
разгледница дугује напретку у домену штам пар-
ства, фотографије, железничког и поштанског сао-
браћаја. 

Једну од обимнијих колекција у богатој збирци 
фотографија чини колекција фотографа аматера 
Светозара Ј. Николића (1���–1���), угледног крагу-
јевачког трговца и механичара. Највећи део колек -
ције, организоване у једанаест албума, чине фото-
графије, али богато је заступљена и разноврсна 
ко лекција разгледница. Од десет сачуваних разглед-
ница које приказују чланове владарске породице, 
девет су из колекције Светозара Ј. Николића, а јед -
на је добијена на поклон од Драгана Рихтера из Кра-
гујевца 1���. године. Све портретне разгледнице 
везане су за кнеза / краља Милана и последњи обре-
новићевски пар Александра и Драгу. 

Дечачки портрет, најранији снимак кнеза Ми-
лана Обреновића (кат. бр. �3), који је преснимио 
београдски фотограф Ђока Краљевачки,�4 приказу-
је снимак целе фигуре. Милан, у тамном оделу, 
сто ји ослоњен левом руком на сточић преко кога 
пада драперија. Две разгледнице у издању књижа-
ре Рајковића и Ћуковића приказују Милана Обре-
новића у ђенералској униформи у двадесет и петој 
(кат. бр. �4) и четрдесет и седмој години (кат. бр. ��). 
На разгледници „Поздрав из Ниша, Изглед Ниша са 
Горице” појављује се „Њ. Величанство Краљ Милан 
Ослободилац Ниша” у ђенералској униформи (кат. 
бр. ��). Његов портрет комбинује се са приказом 
Ниша и на разгледници „Поздрав из Ниша” (кат. бр. 
��) на којој је представљен у медаљону у допо јасном 
портрету. 

Портрет актуелног владара, краља Александра 
Обреновића, често се репродукује на разгледница-
ма. У свим издањима владар је означен као „Алексан-
дар I краљ Србије”. У збирци Историјског одељења 
чу вају се две разгледнице, на обе су представе у 
форми бисте. Прва разгледница приказује допоја-
сни портрет краља Александра Обреновића у парад-
ној гардијској униформи (кат. бр. ��). Уз слику се 
појављује и натпис „Бог чува Србију”,�� као јасна 
ознака владара као Божијег намесника на земљи. 
На другој разгледници приказани су у виду двојног 
пор  трета краљица Драга у властелинском оделу и 
краљ Александар Обреновић (кат. бр. ��). Краљ и 
краљица су у одвојеним медаљонима, уоквиреним 

��  Фотограф Emanuelo Klar/Klarović (1�4�–1��1), почиње свој фото граф-
ски рад у Крагујевцу око 1���. године: М. Александрић, Фо то графски 
атељеи у Србији (1860–1918), Београд, �01�, 10�.
�3  О ери технички репродукованих слика: М. Тодић, „Конструкција на-
ционалног идентитета у фото-албумима из кнежевске куће Обренови-
ћа” у Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, прир. А. Столић 
и Н. Макуљевић, Београд, �00�, �43.

�4  Снимак је настао највероватније у неком од париских атељеа, са 
кога је касније преснимљен: Ш. Радмановић, Фотографије династије 
Обреновић, Београд, �00�.
��  О конституисању националне амблематике и амблема који су били 
у функцији династичких пропагандних програма: Н. Макуљевић, н. д., 
�0�–�11. 
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династичким и националним симболима – круном 
и грбом. Круна, као владарски атрибут који се 
пре носи на наследнике, јасно указује на континуи-
тет династије и потврђује легитимитет актуелног 
краља, наследника на престолу и настављача дела 
слав  ног претка. Грб Краљевине Србије саздан је од 
дво главог орла, чије главе симболишу највишу ду-
ховну и световну власт. Орао је огрнут краљев ским 
плаштом, на чијим прсима се налази штит са крстом 
и четири оцила. Династички мото Обреновића Tem-
pus et meum јus (време и моје право) симболично 
је указивао на апсолутистички концепт владарске 
идеологије Обреновића. 

Значајан део продукције у Србији крајем XIX 
и почетком ХХ века чиниле су разгледнице са то-
пографским мотивима које приказују слику урба-
ног простора.�� Мотивима који дефинишу урбани 
простор припадају и јавна здања која су репроду-
ко вана на разгледницама, а међу њима значајно 
ме сто припада дворовима владара. Ова здања су 
репрезентовала династију и државу, па се тако по-
јављују као чест мотив на разгледницама у Србији 
крајем XIX и почетком ХХ века. Илустративан при-
мер је разгледница на којој су представљени „Но ви 
и стари двор” (кат. бр. 10�), „издање Соломона Ј. 
Кое на Код Наполеона”. 

Око 1�00. године фотографије историјских де-
шавања, као и фотографије других садржаја, доби-
ле су још једну могућност за масовну, техничку 
репродукцију стварности која им  је понуђена штам-
пањем разгледница.�� Венчања, сахране, јавни ску-
пови – све се то нашло као умножена фотографија и 
на разгледницама. 

Две разгледнице из заоставштине Светозара Ј. 
Николића припадају разгледницама с представама 
јавних свечаности и догађаја. На разгледницама у 
Србији најчешће су репродуковане јавне свечано-
сти политичко-династичког карактера. Период вла-
давине краља Александра Обреновића обележен 
је јавним свечаностима које су служиле као моћно 
средство пропаганде владара и владајуће династи је, 
а све у циљу истицања и популарисања национал-
не идеје. Путовање краља Александра и краљице 
Драге по Србији било је у функцији учвршћивања 
поверења између народа и владарске куће. Доче-
ци, организовани у њихову част у градовима Ср-
бије, имали су карактер јавних догађаја. Неки од 
њих су снимљени и потом репродуковани на раз-
глед ницама. Тако је на разгледници „Поздрав из 
Кра љева” представљен „Дочек Њихових Величан-
става” у Краљеву 1�01. године (кат. бр. �0), а на 
раз  гледници у издању „Књижарнице Светозара Ф. 
Огњановића” долазак краља Александра и краљице 
Драге у Сремске Карловце ��. јануара 1�03. године 
(кат. бр. ��), одакле су наставили за Крушедол где 
је требало да присуствују другом годишњем пара-
стосу краља Милана. 

 
Писани извори

Збирка архивске грађе Историјског одељења 
садржи градиво које илуструје разноврсне аспек-
те јавног и приватног живота владарске породице 
Обре новић. Најбројнији део заоставштине Обре-
новића која се чува у Народном музеју чине управо 
архивалије, настале у периоду од 1��1. године, када 
је издата „квита” којом кнез Милош Обреновић по-
тврђује да је примио новац од кнеза Крагујевачке 
нахије Милутина Савића као надокнаду за Мит ров-
ски порез (кат. бр. 4), па све до 1�03. године. 

��  О топографским разгледницама и њиховој класификацији: Ј. Пераћ, 
Разгледнице у Србији 1895–1914, Београд, �00�, 4�–�4.
��  М. Тодић, н. д., �0.
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Кореспонденција, сачувана у збирци архивске 
грађе, драгоцен је и незаобилазан извор за рекон-
струисање породичне биографије. Анализа препи-
ске открива породичне односе и залази у приватни 
простор кнеза Милоша Обреновића, у којем он 
није само владар, већ и глава породице. Из писама 
сазнајемо и личне жеље, склоности и интересовања 
чланова породице и добијамо драгоцене податке 
који су значајан историјски извор за сагледавање 
одређених видова њиховог приватног живота. 

Писма, као историјски извор личног карак те  ра, 
нас обавештавају о осећањима, личним утисцима 
и ставовима чланова владарске породице. Она 
нам пружају увид у културу кореспонденције и од-
но се међу члановима породице, али исто вре мено 
пре носе утисак о њиховом свакодневном жи во ту. 
При ватна преписка тако омогућава грађе ње ин ди-
видуалног, а затим и породичног идентитета. На 
основу ње може се градити двострука слика: јед-
на је она која представља модел пона шања и сен-
зибилитет времена, а друга осликава приватност 
чланова породице. Приватна преписка нам тако 
открива нарави и менталитет, психоло гију, а у дру-
гом реду је и фиксирање околине, живота уопште. 
Она постаје незаменљив извор у одгоне тању лич-
ности кнежева Милана и Михаила, као и кне гиње 
Љубице. Пажљивим читањем писама откри вамо 
драгоцене податке, корисне по својим извор ним 
информацијама. 

Преписка, сачувана у збирци архивске грађе, 
обухвата осам писама, које је Музеј откупио 1���. 
године од Радивоја Мишовића из Београда. Сачу-
вана су четири писма кнегиње Љубице упућена 
кнезу Милошу Обреновићу. Најстарије је послато 
из Београда 1��4. године (кат. бр. �1), али ту су и 
пи сма упућена из Пожаревца 1�30. (кат. бр. ��, �3) 

и Македоније 1�3�. године (кат. бр. �4). На основу 
преписке која је вођена између кнегиње и кнеза у 
периоду између 1��4. и 1�3�. године извесно је да 
су писма била прилика да се поднесе извештај о 
стању здравља у породици, да се помену болести и 
пренесу обавештења о деци. У сачуваној преписци 
највише је података о здрављу Милана Обренови-
ћа, али понекад су писма била прилика да се подне-
се извештај о условима на путу, времену. Само 
јед но писмо, сачувано у збирци, упутио је оцу 
Ми лан Обреновић II 1�3�. године са путовања по 
Македонији (кат. бр. ��). Писма сведоче о емоцио-
налном односу Милана и Михаила према оцу и 
ти текстови одишу топлином. Пример је писмо 
уоб личено у Пожаревцу које одише присним емо-
ционалним тоном, а пише га седмогодишњи Ми-
хаило 1�30. године (кат. бр. ��). Сачувана су још два 
Михаилова писма, једно написано 1�3�. и послато 
из земунског контумца (кат. бр. ��), друго 1�3�. го-
дине из Темишвара (кат. бр. 30). 

Поред писама, Музеј чува и друга документа 
чланова династије Обреновић, као и документа 
која се посредно односе на њихов живот и рад. Је-
дан од најважнијих докумената којим се неко лице 
легитимише приликом преласка из једне државе у 
другу је пасош. Пасош из 1�3�. године (кат. бр. �), 
сачуван у збирци, састоји се од једног листа и важио 
је за један одлазак и повратак из иностранства. 
Једнолисни пасоши коришћени су у Србији све до 
краја XIX века.�� Пасош је, поред уобичајених по-
датака, као што су име и презиме, датум и место 
рођења, садржао податке о вероисповести и брач-
ном статусу, као и лични опис власника као што је 

��  Д. Бојић, Пасоши у колекцији личних докумената збирке ар хив ске 
грађе Историјског музеја Србије: Зборник радова са стручних скупова 
секција Музејског друштва Србије, Београд-Сомбор, �010, ��.
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– стас, боја очију, обрва, косе, бркова, облик лица, 
носа, образа, чела, уста и особене знаке. 

Међу архивалијама везаним за династију Об-
ре новић, издвајамо један плакат са позивом на 
претплату за књигу, посвећену кнезу Михаилу Об-
реновићу (кат. бр. 3�). Објавио га је Љубомир Да-
ниловић ��. августа 1���. године под називом „Југо-
славенско помрачење и нови зраци светлости или 
смрт кнеза Михаила и ступање на престол кнеза 
Милана М. Обреновића IV”. Музеј је плакат откупио 
од Александра Блазнавца 1��1. године.

Поуздане и прецизне податке о реорганизаци ји 
државне структуре и уобличавању модерне правне 
државе налазимо у законима који се чувају у збирци 
архивалија (кат. бр. 1�, 13, 14, 3�, 34, ��, �3, �4, ��, 
��). У збирци се налази и шест прокламација: про-
кламација поводом повратка на власт кнеза Ми-
лоша Обреновића 1���. године (кат. бр. 10); затим 
поводом преузимања кнежевске власти 1���. кнеза 
Милана Обреновића (кат. бр. 4�), као и програм 
све чане прославе преузимања власти (кат. бр. 4�); 
про кламација кнеза Милана Обреновића 1���. го-
ди не на Делиграду (кат. бр. 4�); прокламација пово-
дом Берлинског конгреса и стицања независности 
1���. године (кат. бр. �1); прокламација краља Алек-
сандра Обреновића поводом преузимања власти 
1��3. године (кат. бр. ��) и поводом веридбе са Дра-
гом, ћерком Панте Луњевице (кат. бр. �1). Већи на 
прокламација добијена је на поклон или је откуп-
љена од Александра Блазнавца током 1��1. годи не. 
Као најраспрострањенији медиј друге половине 
XIX века и нови вид масовне пропаганде, и штампа 
доноси текстове прокламација. Три прокламаци је: 
привременог намесништва после убиства кне за 
Михаила Обреновића (кат. бр. 3�), поводом Бер-
линског конгреса (кат. бр. �0) и поводом преузи-
мања власти краља Александра Обреновића (кат. 

бр. ��) сачуване су на насловним странама српских 
новина. Политичка дешавања у Кнежевини / Кра-
љевини Србији честе су теме прилога у српској 
штампи. Извештај о догађајима после убиства кра-
ља Александра и краљице Драге нашао је своје ме-
сто на насловној страни „Штампе” ��. маја 1�03. 
године (кат. бр. �4). 

Проналазак литографије омогућио је у XIX 
ве  ку веће тираже, а тиме и масовну производњу 
осли каних часописа. У новинама илустрација је 
пре  васходно намењена преношењу визуелних ин-
фор мација – лика значајне личности, сцене из важ-
ног догађаја. „Лице” часописа, насловна страна, 
бу ди ло је радозналост и привлачило пажњу, и зато 
му је при даван највећи значај. „Вечерње новости” 
на на словној страни �3. јула 1�00. године доносе 
фотогра фију Александра и Драге на дан венчања 
(кат. бр. �0). Француски часопис „L’Illustration” у 
броју од �. јула 1���. године на насловној страни 
доноси приказ кнеза Милана и кнегиње Наталије 
Петровне, са представницима политичког живота 
Кнежевине Србије. У часопису је публикован низ 
текстова који су представљали и коментарисали 
актуелне догађаје у Кнежевини Србији. Такође, об-
јављен је и већи број ликовних прилога на којима 
су српски посланици, као и илустрације везане за 
Београд: „Општи поглед на Београд”, „Састанак на-
родне скупштине у Београду”, „Унутар београдске 
тврђаве: Палата гувернера”...

Период владавине кнеза / краља Милана Об-
ре новића, као и краља Александра Обреновића 
при  казан је обиљем архивске грађе. Сачувано је 
три  на ест указа и једна диплома, од тога пет указа из 
вре ме на кнеза / краља Милана (кат. бр. ��, 10�, 11�, 
1�3, 1�4) и осам из времена краља Александра (кат. 
бр. ��, 1��, 1��, 130, 131, 13�, 133, 134). Укази пред-
став љају праву ризницу разноврсних појединости и 
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тиме постају вредан извор за проучавање политич-
ке, државне и друштвене историје Србије и Крагу-
јев ца. Истовремено, они нам пружају могућност не 
само да осетимо дух једног временског тренутка, 
већ и да сагледамо културни, социјални и технички 
ниво друштвене средине. 

У време када су укази и дипломе о наградама 
радо урамљивани, било је уобичајено да се њихо-
вим графичким решењима придаје велики значај. 
Штампани су на дебљој хартији, великог форма-
та, са прегледним слогом и у мирном и озбиљном 
прелому. Графичко решење указа одликовало се 
пре г  ледношћу, развијеним смислом за склад и ме-
ру, еле гантном једноставношћу: складно уобличен 
текст са речима у црној боји, уз нужно присуство 
др жавног грба. Што се тиче ликовног идентитета 
ука за, стандардно обележје био је српски грб, поред 
тога, вињета флорално геометријске орнаментике 
са орденом и утиснут орден. Политика државе била 
је да се својим ликовним решењем јасно веже за 
нацију, тако да је приказивањем државних симбола 
успостављана ближа комуникација са народом.

Из збирке архивске грађе посебно издвајамо 
два указа због њиховог ликовног решења. Један је 
указ о одликовању Јеврема Николића – споменица 
„Рата за ослобођење и независност 1���–1���– 
1���.” (кат. бр. 10�). Ликовно решење употребљено 
на спомени ца ма пренето је и на указе. Текст је уокви-
рен ловоровим и храстовим венцем који се доле, 
испод меда љона спаја са монограмом кнеза Мила на 
Обре новића, а из над монограма је кнежевска кру-
на. Венац го ре затвара медаљон од палминих гра на 
са пер сонифика цијом Србије, а изнад медаљона 
налазио се грб Кнежевине Србије. Испод монограма 
је пот пис гравера „L. Dumont Dcl. Sc.”�� (Louis Paul 
Pierre Dumont). Уз споменицу на рат 1���–1���. 
године штампан је указ (кат. бр. 1�3). На левој стра-

ни указа, на каменом постаменту са два тосканска 
по лустуба, стоји алегоријска персонификација Кра-
љевине Србије. Између полустубова у овалу налази 
се монограм краља Милана Обреновића „М” са 
римским „I”. Око постамента обавијају се ловорове 
и храстове гране.

У збирци диплома чува се једна додељена под 
највишим покровитељством Њ. Величанства кра-
ља Србије Александра I (кат. бр. 134). Диплому је 
„Пожаревачка занатска и окружна пољопривредна 
изложба занатског удружења” доделила 1���. године 
„Краљ. Срп. повлашћеној фабрици коже” Фридриха 
Фијале из Крагујевца. Дипломе су најзанимљивије 
по својим ликовним решењима. Складно уобличен 
одговарајући текст, изведен елегантним, посебно 
осмишљеним словима. На дипломи је представљен 
лик краља Александра Обреновића у медаљону, 
за тим грб Краљевине Србије који чине круна, дво-
глави орао и штит са четири оцила, а ту је и ли-
ковна интерпретација делатности друштава која 
сликом тумачи и објашњава главну сврху друштва 
(атрибути професије: лењир, шестар, са једне стране 
и воће са друге). Диплому чини оквир геометријске 
орнаментике и понеки украсни детаљ. На дипломи 
су приказане фигуре мушкарца, жене и два дечака, 
од којих један држи књигу на којој је натпис: „Занат 
је златан”. 

Напредак који су у XIX веку оствариле технике 
штампања, подстиче колико развој производње 
везане за свет уметности, толико и масовно ширење 
издавачких производа као што су књиге, новине, 
часописи. 

��  Скраћенице „Del. Sc.” означавају да је исти уметник нацртао дипло-
му и изрезао клише за штампање: Љ. С. Стевовић и К. Ђ. Кнежевић, 
„Српске ратне споменице 1���–1�1�”, Весник: часопис за историју, 
музеологију и уметност, 40, Београд, �013, 113.
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У збирци завичајне књиге и штампе чувају се 
књиге везане за владарску породицу Обреновић. 
Значај књиге као својеврсног националног споме-
ника, није могао заобићи ни српску културно-по-
литичку сцену. Од драме посвећене Милошу Обре-
новићу до оде кнезу Милану, величају се личне 
особености Милоша и Милана Обреновића. „Хим-
ну српског народа у славу пресветле династије Об-
ре но вића и њене владе” (кат. бр. 4�), коју је напи-
сао М. Д. Рашић, Музеј је откупио 1���. године 
од чланова породице Божић. Кључна књига која 
ука зује на заслуге кнеза Милоша Обреновића за 
национ јесте дело његовог сина и наследника Ми-
хаи ла Обреновића „Милош Обреновић или поглед 
на историју Србије од 1�13. до 1�3�. године као 
од говор г. Сипријану Роберту” (кат. бр. 33). Ту је 
и историјска драма у пет раздела „Милош Обре-
но вић војвода руднички или страдање Срба у Ср-
бији од 1�13–1�1�. год.” (кат. бр. 1�), аутора М. Р. 
Максимовића, објављена 1���. у Београду. Музеј је 
књигу откупио од породице Божић 1���. године. 
„Чинь помазанiя княза сербскаго Милана М. Обре-
новича IV” (кат. бр. 44) из 1���. године чува се у 
Стручној библиотеци Народног музеја. Осим што 
представља сам чин миропомазања, књига доноси 
поздравну беседу кнезу при уласку у цркву, као и 
беседу говорену после кнежевог миропомазања. 

„Уметност књиге”, која обједињује повез, типо-
гра фију, илустрацију и текст, постала је крајем XIX 
века извор естетског задовољства. Лепо опремљена 
и илустрована књига, занимљива илустрација на 
корицама, као и у самом тексту, привлачила је чи-
таоце. Издвајамо две књиге које се чувају у Народ-
ном музеју: репрезентативна књига „Рат Србије 
са Турском за ослобођење и независност 1���–��. 
године” (кат. бр. ��), која је објављена 1���. године 
у Београду у издању Врховне команде српске војске 

и „Serbien und die Serben” (кат. бр. ��) Спиридона 
Гопчевића, објављена у Лајпцигу 1��1. године. Гоп-
чевићева књига компонована је тако да садржи 
илустрације, које функционално прате и на свој 
начин допуњују текст. Илустрована је са „1� панела, 
две дупле слике, 3� дрвореза и једном мапом”. Осим 
својом опремом и илустрацијама, ова књига плени 
корицама на којима су представљени краљ Милан, 
краљица Наталија и краљ Александар Обреновић. 

Одликовања

По угледу на друге европске земље, Србија по-
ловином XIX века установљава своја одликовања. 
Појаву првих домаћих одликовања условиле су 
дру штвено-политичке и културне промене. Као са-
ставни део институције власти, њеног функциони-
сања и одржавања, одликовања имају велико кул-
турно-историјско значење. 

Из богатог фонда одликовања историјске збир-
ке издвајамо две „Медаље за храброст 1���–��. 
године” (кат. бр. 11�, 11�), десет споменица на „Рат 
за ослобођење и независност 1���-1���-1���. годи-
не” (кат. бр. 10� – 11�), два ордена „Таковског крста” 
IV и V степена (кат. бр. 1�0, 1�1) и орден „Светог 
Саве” 3. степена (кат. бр. 1��). Споменице је Музеј 
углавном добијао на поклон и то у периоду од 1���. 
до 1��0. године. 

Одмах после Другог српско-турског рата, 1�. 
фебруара 1���. године, кнез Милан Обреновић је 
допунио и систематизовао ратне уредбе о одлико-
вањима. Тада је дошло и до реорганизације Орде на 
таковског крста, који је потврђен као одликова ње 
које се даје „за учињена пожртвовања и заслу ге 
сте чене за независност и ослобођење”.�0 Закон је 

�0  М. Пилетић, Одликовања југословенских народа XIX и прве поло ви не 
XX века (до 1941) из збирке Војног музеја у Београду, Београд, 1���, ��. 
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про писивао начин ношења свих пет степена овог 
ордена и давао њихов детаљан опис. Четврти степен 
ор дена Таковског крста је официрски крст мањих 
ди мен зија, на коме ловоров венац окружује бели 
крст. Пети степен је каваљерски крст и представља 
прво битни Таковски крст из 1���. године. Исти 
је као орден IV степена, али је без емајла и круне 
у надвишењу.�1 Законом је било предвиђено да Та-
ковски крст додељује кнез по сопственој вољи или 
на предлог војних министара и виших војних ко-
манданата.

Законом о орденима и медаљама од �3. јануа-
ра 1��3. године установљен је Орден Светог Саве у 
„жељи награђивања заслуга стечених за просвету, 
књижевност и лепе уметности”.�� Орден је у облику 
четворокраког малтешког крста од сребра. Између 
кракова крста налазе се двоглави орлови српског 
грба. У аверсу, у бело емајлираном медаљону, по-
стављен је портрет Светог Саве, у свештеничкој 
оде жди, са митром на глави, који десном руком бла-
госиља, а у левој држи архијерејско жезло. У реверсу 
медаљон носи крунисани златни краљевски ини-
цијал „М I” (Милан I), око кога је плави прстен са 
ловоровим венцем. 

У збирци предмета чувају се две медаље за 
храброст 1���–1���. године. Медаље на аверсу имају 
натпис „Милан М. Обреновић IV, књаз српски”, 
а на реверсу, у полувенцу од ловорове и храстове 
гра не, доле везане штитом српског грба, исписана 
је девиза одликовања: „За храброст и ратне године 
1���–1���.” Упутства о изгледу, начину ношења и 
принципу додељивања дата су у „Закону о одличји-
ма за независност и ослобођење”, од 1�. фебруара 
1���. године.�3 Сребрне медаље за храброст коване 

за време и после завршетка рата 1���. године имају 
на реверсу ратне године: „1���–1���.” 

Прва српска ратна споменица установљена је 
„Законом о одличјима за независност и ослобо ђе  -
ње” од 1�. фебруара 1���. године и додељивана је 
„свима онима који су као борци или неборци уче-
ство     вали у ратовима 1���. и 1���–1���”.�4 На авер су 
спо менице је кнежев монограм „МО IV” са круном, 
окружен венцем од ловора и храстовог лиш ћа, који 
је обавијен траком на којој су исписа на име  на ве-
ликих битака и ослобођених места: Шу матовац, 
Ниш, Ак-Паланка и Пирот (на левој страни), Грде-
лица, Врање, Св. Никола и Адлије (на десној стра-
ни), а са друге стране знамење победе с натпи сом 
„Рат за ослобођење и независност 1���–1���–1���”. 
На реверсу је приказана персонификација Ср би је  
– жена у дугој хаљини. У десној руци држи ловоров 
венац, док се левом руком ослања на штит са срп-
ским грбом и држи крст. Крај њене десне ноге су 
оборена турска застава, полумесец и топовска цев. 
У прстену по ободу је девиза одликовања: „Рат за 
ослобођење и независност 1���–1���–1���.” и мала 
шестокрака звезда у врху. Споменицу је додељивао 
кнез Милан Обреновић на предлог министра вој-
ног. 

Од грађанских споменица Народни музеј чува 
три: „Споменицу на прославе шездесетогодиш-
њице краљеве гарде” и две „Споменице миропо-
ма зања краља Александра Обреновића” у Жичи. 
Споменица прославе шездесетогодишњице краље-
ве гар   де установљена је Указом од 1�. маја 1���. 
го ди не као признање „за вазда верну и одличну 
слу ж  бу Краљеве гарде”.�� Кована у Тополивници у 

�1  Исто
��  М. Пилетић, н. д., 3�. 
�3  М. Пилетић, н. д., ��. 

�4  Љ. С. Стевовић и К. Ђ. Кнежевић, н. д., 110–111; М. Пи  летић, н. д., ��. 
��  М. Пилетић, н. д., ��. 
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Кра  гујевцу, споменица је имала ранг војног одли-
ковања и представља први примерак ковања од-
ли ко ва ња у Србији. На аверсу медаље је портрет 
у про фи лу краља Александра I Обреновића, око 
ко га је кружни натпис: „Споменица на прославу 
�0. го ди шњице краљеве гарде”. На реверсу, у шест 
кон  цен трич них редова исписана су имена свих 
вла дара династије Обреновић: „кнез Милош, кнез 
Милан, кнез Михаило, кнез Милан, краљ Милан I, 
краљ Александар I.” Изнад имена налази се година 
уста нов љења гарде: 1�3�, а испод имена година про-
славе јубилеја: 1���. 

У време владавине Александра Обреновића 
све чано је обележено миропомазање и прослава 
петстогодишњице Косовског боја. Миропомазање 
краља Александра је трајало од 14. до ��. јуна 1���. 
године и било је праћено низом свечаности које су 
носиле државно-династичко обележје. У спомен 
на миропомазање издата је пригодна медаља 1���. 
године, на чијем је аверсу приказано попрсје владара 
у униформи, са лентом и звездом Ордена белог 
орла и натписом: „Александар први, краљ Србије, 
миропомазан у Жичи �0. јуна 1���.” На реверсу је 
натпис: „Седмовратни манастир Жича, задужбина 
краља Стевана Првовенчаног сазидан 1���.”

Нумизматичка сведочанства

Међу разноврсним предметима који се чувају у 
збиркама Историјског одељења једну од обимнијих 
колекција чине нумизматичка сведочанства.

Новчани систем обновљене Србије почео је 
да се обликује за време владавине кнеза Михаила 
Обре новића. Кнез Михаило, 1�. марта 1���. годи-
не, доноси решење о ковању српске монете. У Бе-
чу је исте године, од легуре бакра, са ликом кнеза 
Михаила на аверсу, у апоенима од 1, � и 10 пара, 

искован први новац Кнежевине Србије�� у Царској 
и Краљевској главној ковници у Бечу. Гравер мат-
рица за апоене од 1 и 10 пара био је Anton Scharf, 
а за апоен од � пара Friderich Leisek. Код сва три 
апоена, на аверсу новца је лик кнеза Михаила у 
левом профилу, окружен натписом: „Обреновић 
III. књаз србски”. Испод кнежевог лика је сигнатура 
гравера: „A.S.”, односно „Leisek,” односно A. Scharf. 
У нумизматичкој збирци Народног музеја чува се 
укупно тринаест примерака новца из 1���. године 
(једна пара – четири, пет пара – седам и десет пара 
два).

Што се тиче новца Кнежевине Србије из 1���. 
године Народни музеј чува седам примерака (педе-
сет пара – два, један динар – три и два динара – два). 
Ова серија новца искована је у Бечу, а гравери су 
били: за комаде од �0 пара и од � динара A. Scharf, а 
за комад од 1 динара F. Leisek.�� Код сва три апоена 
ове серије новца, на аверсу је лик кнеза Милана у 
левом профилу, окружен натписом „Милан М. Об-
ре новић IV. књаз српски”. Испод лика је сигнатура 
гравера: „A.S.”, односно A. Scharff .  

Ковани новац Кнежевине Србије из 1���. го-
дине�� заступљен је у Музеју са тридесет и три при-
мерка (пет пара – осам, десет пара – десет, педесет 
пара – два, један динар – два, два динара – седам, 
пет динара – четири). Гравер за све апоене ове се-
рије кованог новца био је Ernest Paulin Tasset. На 
аверсу свих апоена новца ове серије били су: на 
средини лик владаоца (лик кнеза Милана, и то 

��  О бакарном новцу Кнежевине Србије 1���, (1, � и 10 пара): Ј. Хаџи-
Пешић, Новац Србије 1868–1918, ��–��.
��  О сребрном новцу Кнежевине Србије 1���, (�0 пара, 1 и � динара): Ј. 
Хаџи-Пешић, н. д., 4�–�1.
��  О кованом новцу Кнежевине Србије 1���. године: Ј. Хаџи-Пе шић, 
н. д., �0–�3.
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код бакарног и сребрног новца у левом профилу), 
унао коло натпис његовог имена и презимена и 
ње  говог достојанства („Милан М. Обреновић IV. 
књаз српски” – ћирилицом). Испод лика је презиме 
гравера (Tasset). Обод је код сребрног новца од � 
динара гладак са испупченим натписом „Бог чува 
Србију”. 

Збирка нумизматике чува и шеснаест приме-
рака новца од никла Краљевине Србије из 1��3. 
године�� (пет пара – два, десет пара – девет, двадесет 
пара – пет). Ова серија кованог новца од никла из 
1��3. године од �, 10 и �0 пара израђена је у Царској 
ковници у Бечу. На аверсу новца ове серије је у 
средини грб Србије, а по ивици поља кружно низ 
тачкица. На реверсу је у средини арапским бројем 
означена вредност у динарским парама (�, 10 или 
�0). Око цифре је са горње стране кружни натпис 
„Краљевина Србија” и година ковања „1��3”, а ис-
под броја који означава вредност исписана је круп-
ним словима реч пара. 

Што се тиче новца од никла Краљевине Србије 
из 1��4. године�0 Музеј чува двадесет и два пример-
ка (пет пара – три, десет пара – седам, двадесет пара 
– дванаест). Метални новац од никла у комадима 
од �, 10 и �0 пара, са ознаком 1��4. године, искован 
је у ковници Ralph Heaton and Sons – Birmingham. 
Што се тиче изгледа овог новца и написа на њему 
– они су исти као код истих апоена са ознаком 1��3. 
године. Само се између бројчане ознаке вредности 
и речи пара налази ситно слово H, које означава 
ковницу (Heaton). Гравер ни за новац овог издања 
није познат. 

Године 1���. у оптицају се појавио сребрни ко-
вани новац од 1 и � динара�1 са ликом Александра 
Обреновића. У нумизматичкој збирци чува се се-
дам примерака наведеног новца (један динар – три 
и два динара – четири). На аверсу су, у средини, 
једно испод другог: цифра 1, односно �; назив нов-
чане јединице динар, односно динара и година 
ковања 1���. Све је окружено отвореним венцем од 
ловоровог и храстовог лишћа, а при врху, у отвору 
венца налази се круна. На реверсу оба комада 
новца ове серије представљен је лик Александра 
Обреновића у левом профилу, окружен натписом 
„Александар I Краљ Србије”. Испод лика је име гра-
вера A. Scharff . 

У нумизматичкој збирци чувају се четири па-
пирне новчанице од десет динара у сребру Краље-
ви не Србије из 1��3. године.�� Банкнота Привилего-
ване народне банке Краљевине Србије од 10 динара 
израђена је у Паризу у Банци Француске. Аутори 
ове новчанице били су Daniel Dupuis, Georges Duval 
и E. �ouchon. У поређењу са свим осталим српским 
новчаницама, она је произведена и емитована у нај-
већој количини и била је у широкој употреби пре, 
током и после Првог светског рата.�3 На новчаници 
је приказана девојка у народној ношњи, која у ру-
кама држи гусле. Код девојчиних ногу налази се 
дете са отвореном књигом на коленима. 

 
* * *

��  Новац од никла Краљевине Србије 1��3, (�, 10 и �0 пара): Ј. Хаџи-
Пешић, н. д., ��–��.
�0  Новац од никла Краљевине Србије 1��4, (�, 10 и �0 пара): Ј. Хаџи-
Пешић, н. д., 11�.

�1  О сребрном новцу Краљевине Србије 1���, (1 и � динара): Ј. Хаџи-
Пе шић, н. д., 1�4–1��.
�� О новчаницама Привилеговане народне банке Краљевине Србије 
1��3, (10 динара у сребру): Ј. Хаџи-Пешић, н. д., 14�–14�.
�3  Ж. Стојановић, Новчанице Народне банке 1884–2004, Београд, �004, 
3�.
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Прошлост владарске породице Обреновић ис-
тра жује се како би се пронашли догађаји и иску ства 
који могу да послуже као обележје идентитета и као 
ослонац заједничког сећања. 

Будућност Крагујевца не може се одвојити од 
његове прошлости. У ту прошлост спадају и пред-
мети из заоставштине Обреновића. Потреба да их 
се подсетимо и сама је постала импулс културног 
памћења. То што су они носталгичан знак једног 
прошлог времена не искључује могућност да по-
но во оживе кроз наше сећање. Они представљају 
ре ликвије погодне за подсећање, које се ређају у 
ни  зове помоћу којих опажамо дешавања у животу 
де вет наестовековне Србије. 

Трагање уназад, у прошлост чланова владар-
ске породице Обреновић, показује нам начине на 
који су они организовали своје животе, начине 
раз мишљања и схватања, вредносне норме које су 
њима управљале, њихово понашање и међусобне 
везе. Ток њиховог јавног и приватног живота може 
послужити и као огледало у којем се огледа друштво 
које их окружује. 

Презентација богате заоставштине владарске 
куће Обреновића и указивање на њену вредност 
пружа могућност њеног поновног живљења, разли-
читих ишчитавања и интерпретација. Народни му-
зеј Крагујевац овом презентацијом подсећа да све 
што имамо у садашњем цивилизацијско-културо-
лошком тренутку, произилази из онога што су нам 
у наслеђе оставили Обреновићи. 
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Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Бињекташ 
XIX век
Камен
Висина �0 цм, пречник горњег дела 40 цм
НМКГ, инв. бр. И-10�

�. Споменица 
Споменикъ Милошъ Теодоровићъ Обреновићъ I 
14. новембар 1�33, Крагујевац
Свила, златотиск
�0,� х �� цм

1
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Споменицу је кнез Милош добио од Адолфа Бер-
мана, директора „Књажеско-србске књигопечатње” 
при   ликом посете типографији 14. новембра 1�33. 
године.
НМКГ, инв. бр. И-1��
Поклон, 1��0.

Признаница на ���� гроша које је примио врховни 
кнез Србије Милош Обреновић од кнеза Нахије кра-
гујевачке Милутина Савића, коме и издаје квиту. 
Но вац је примљен као надокнада за Митровски по-
рез. 
НМКГ, инв. бр. АГ-1�03
Поклон, 1��0.

�

3. Дивит са двора кнеза Милоша Обреновића
XIX век 
Бронза, површински декоративни галвански нане-
сен слој месинга, комбиноване технике (ливење, 
уре зивање, искуцавање)
Висина 13,� цм, пречник стопе 10,� цм,
пречник тањирастог дела 1�,3 цм
НМКГ, инв. бр. И-1��
Откуп, година непозната.

4. Квита 
3. јануар 1��1, Крагујевац
Папир, рукопис, мастило 
�3,� x 1�,� цм 

4

3
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�. Пуномоћје
Полномощίе Но 531
��. март 1���, Крагујевац
Папир, рукопис, мастило
34,� х ��,� цм
Одобрење кнеза Милоша Обреновића Ђорђицу из 
Велишевца да има пуну власт у контролисању дру-
ма од Баточине до Паланке, уз обавезу да сваку поја-
ву лопова или веће групе Турака пријави кнезу. 
НМКГ, инв. бр. АГ-11��
Откуп, 1��3.

�. Писмо Мутиш аге кнезу Милошу Обреновићу
��. јун 1��3. 
Папир, рукопис, мастило 
�0 x 30,� цм
Писмо Мутиш аге кнезу Милошу Обреновићу у ве-
зи са кнежевим дугом у износу од 10�0 гроша на име 
данка.
НМКГ, инв. бр. АГ-1�0�
Откуп, 1��3.

�. Пасош 
No ���
1�. мај 1�3�, Крагујевац
Папир, штампа, рукопис, мастило
��,� x 3�,� цм
Кнез Милош Обреновић одобрава Радивоју Стој-
ковићу из Јагодинског округа пут у Видин ради ку-
повине соли. Путна исправа се издаје на двадесет 
дана. У потпису кнез Милош Обреновић и Паун Јан-
ковић, секретар Кнежеве канцеларије.
НМКГ, инв. бр. АГ-1��0
Откуп, 1���. 

�. Објава
Обявленίε
14. фебруар 1�3�, Крагујевац

�

�
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Папир, рукопис, мастило
�3,1 x 3�,1 цм
Одлука кнеза Милоша Обреновића о предаји једног 
шљивика у Рековцу Живку Шокорцу, потпуковни ку 
и старешини Среза левачког Јагодинског округа. У 
потпису кнез Милош Обреновић и Паун Јанко вић, 
секретар Кнежеве канцеларије.
НМКГ, инв. бр. АГ-1�30
Нема података о начину набавке, 1��0.

�. Одрицање од власти кнеза Милоша Обреновића 
Отреченіє Совьту Княжества Србскогь свима 
Началствама, Духовенству и цьлому Народу 
Србскому
1. јун 1�3�, Београд
Папир, рукопис (препис), мастило 
�3,1 x 3�,3 цм

�

�

�
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Одлука кнеза Милоша Обреновића да се добровољ-
но одрекне достојанства српског кнеза и препусти 
власт свом старијем сину Милану. У потпису кнез 
српски Милош Обреновић.
НМКГ, инв. бр. АГ-1���
Откуп, 1��0.

10. Прокламација кнеза Милоша Обреновића
Прокламацiя / Поздравъ княза Милоша Обреновића 
првогъ свему народу србскомъ
��. јануар 1���, Београд
Папир, штампа 
3�,3 x 4�,� цм
Прокламација кнеза Милоша Обреновића поводом 
повратка на власт 1���. године. 
НМКГ, инв. бр. АГ-1���
Откуп, 1��1.

11. Указ о одликовању
К. В. Но 3�13
1. мај 1���, Београд
Папир, штампа
�1 x 34 цм

10

11

Кнез Милош Обреновић одликује трговца из Блаз-
наве Милоја Петровића за оданост и верност пока-
зану на Светоандрејској скупштини 1���. године. У 
потпису Милош Обреновић, кнез српски.
НМКГ, инв. бр. АГ-1��1
Откуп, 1��0.

1�. Допуна Грађанског законика
Допуна законика грађанскогъ
К. В. Но ���� / Сов. Но �0��
��. новембар 1���, Београд



��

Папир, штампани примерак
�1 x 34 цм
Одлука кнеза Милоша Обреновића, на предлог Ма-
логоспојинске скупштине од 1�. септембра 1���. го -
ди не о допуни Грађанског законика, а односи се на 
право наслеђа женске деце на део задружног имања. 
Пот пис српског кнеза Милоша Обреновића; потпи   си 
председника Совјета генерал-мајора Стевче Ми  хаи-
лови ћа, главног секретара Совјета Рајка Лешјани    на и 
кнежевског представника и попечитеља ино   стра них 
дела, пуковника, каваљера Цветка Рајовића. 
НМКГ, инв. бр. АГ-1���
Откуп, 1���.

13. Устројство Главне контроле 
Устроєніє главне контроле 
К. В. Но 4�4 / Сов. Но 1��
1�. фебруар 1��0, Београд
Папир, штампани примерак, 10 страна 
�1,� x 33,� цм 
Одлука кнеза Милоша Обреновића о устројству 
Главне контроле: Глава I – О саставу Главне контроле, 
Глава II - О власти и дужностима Главне контроле, 
Глава III – Како ће се послови израђивати при Глав-
ној контроли, Глава IV – О прегледању главне и оста-
лих каса. Потпис кнеза српског Милоша Обрено-
вића; потписи председника Совјета генерал-мајора 
Стевче Михаиловића, главног секретара Совјета Рај -
ка Лешјанина и кнежевског представника и по пе чи-
теља иностраних дела, пуковника, каваљера Цвет ка 
Рајовића. 
НМКГ, инв. бр. АГ-1���
Откуп, 1���.

14. Законик трговачки за Кнежевину Србију
Законикъ трговачкiй за Княжество Србiю
К. В. Но ��� / Сов. Но �440

1�

13



�0

��. јануар 1��0, Београд
Папир, штампани примерак, �� страна
�1,� x 33,� цм
Одлука кнеза Милоша Обреновића, уз сагласност 
Совјета, а на предлог Народне скупштине o доно-
шењу Трговачког законика: Глава I – О трговцима, 
Глава II – О трговачким књигама, Глава III – О трго-
вачким удружењима и њиховим правилима, Гла ва 
IV – О посредственицима или сензалима, о набав-
љачима или комисионерима, о одправљачима или 
експедиторима, и о возиоцима или кириџијама, Гла-
ва V – О доказаним средствима у трговачким дели-
ма, Глава VI – О моћницима уопште. Потпис кнеза 
српског Милоша Обреновића; потписи председни-
ка Совјета генерал-мајора Стевче Михаиловића, 
главног секретара Совјета Рајка Лешјанина и кне-

жевског представника и попечитеља иностраних 
де  ла, пуковника каваљера Цветка Рајовића. 
НМКГ, инв. бр. АГ-3���
Поклон, 1��0.

1�. Милош Обреновић војвода руднички или 
Страдање Срба у Србији од 1813 – 1815. год. / 
историјска драма у 5 раздела
Миленко Р. Максимовић
1���, Београд
Државна штампарија
Папир, штампа, 14� стране
13 x �0,� цм
НМКГ, инв. бр. ЗКШ-3��
Откуп, 1���.

14

1�
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1�. Кнез Милош Обреновић 
Павле Чортановић 
1���.
Уље на платну
�1 х �� цм 
Сигн. д. д. ћир.: ПЧортановић 1885. год.
НМКГ, инв. бр. ЗС-4�
Откуп, 1��1.

НМКГ, инв. бр. ЗГ-�43
Откуп, 1��4.

1�. Кнез Милош Обреновић 
Анастас Јовановић 
1���. 
Литографија на папиру
��,� x 3�,� цм (отисак: �� x 30 цм)
Потписано и датирано доле лево: литогр. А. 
Јовановић 1852; десно: печат Ј. Халер
КНЯЗЪ МИЛОШЪ ОБРЕНОВИЋЪ. LЕ PRINCE 
MILOCH OBRĖNOVITSCH.

1�

1�

1�. Кнез Милош Обреновић
Ј. Т. Керлинг (по П. Ђурковићу)
1���, Пешта
Литографија на папиру
1� x ��,� цм
Сигнирано: Милошъ Обренович князъ от Сербіе 
/ Milosch Obrenovicsh furst von Serbien, издано от 
Уроша Андреича корректора, по живописцу Ћюр ко-
вичу накаменъ сведено от Керглинга, Lithogra: bey 



��

Johann Schmid in Pesth.
Испод слике текст: И у руке пуномоћника 
Отомански предатъ дѢлано у АкѢрману 25. сеп. 
1826. подписанъ Ц. М. Веронзовъи РибопѢръ.
НМКГ, инв. бр. ЛМ-�
Порекло непознато.

1�. Депутација Св. Андрејске велике народне 
скупштине подноси кнезу Милошу адресу 
Народне скупштине у Букурешту 3. јануара 1859.
Карол Поп де Сатмари
1���.

Литографија на папиру
��,4 x 3�,3 цм (��,� x ��,�)
НМКГ, инв. бр. ЛМ-1
Откуп, 1���.

Љубица Обреновић

�0. Антерија кнегиње Љубице Обреновић
XIX век 
Сомот, сребрне и позлаћене нити, памук, свила
Дужина 10� цм, дужина рукава �3 цм
НМКГ, инв. бр. И-10��
Поклон, �00�. 

�1. Писмо кнегиње Љубице кнезу Милошу 
Обреновићу 
1�. јун 1��4. године, Београд
Папир, рукопис, мастило 
�4,4 x 3� цм
Писмо кнегиње Љубице кнезу Милошу Обренови-
ћу у вези са корацима које је предузела поводом са-

1� 1�
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станка са Петријом, као и о здрављу деце.
На документу један црвени воштани печат.
НМКГ, инв. бр. АГ-114�
Откуп, 1���.

��. Писмо кнегиње Љубице кнезу Милошу 
Обреновићу 
10. август 1�30. године, Пожаревац
Папир, рукопис, мастило 
�4 x 3� цм

�0 �1
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Писмо кнегиње Љубице кнезу Милошу Обрено ви ћу 
у којем изражава своју сагласност да кнез по ша ље 
жену ослепљеног официра Федора коју ће ка сније 
удомити. Обавештава кнеза да је прими ла ко  ња за 
Милана, као и да му шаље писма која је при мила из 
Пореча.
На документу један црвени воштани печат 
кнегиње Љубице Обреновић. 
НМКГ, инв. бр. АГ-1133
Откуп, 1���.

�3. Писмо кнегиње Љубице кнезу Милошу 
Обреновићу 
1�. август 1�30, Пожаревац 
Папир, рукопис, мастило
�4,� x 3� цм

Писмо кнегиње Љубице кнезу Милошу Обрено-
ви ћу у којем га обавештава о здрављу деце; у пост 
скриптуму извештава кнеза о одласку извесних 
официра у Ресаву.
На документу један црвени воштани печат 
кнегиње Љубице Обреновић. 
НМКГ, инв. бр. АГ-113�
Откуп, 1���.

��

�3

�4. Писмо кнегиње Љубице кнезу Милошу 
Обреновићу 
3. октобар 1�3�, Македонија
Папир, рукопис (препис), мастило 
��,3 x 3� цм
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Писмо кнегиње Љубице кнезу Милошу Обренови-
ћу у којем му јавља да су стигли и да је Милан добио 
грозницу. Такође, обавештава га о изгреду који је 
учинио слуга у београдском конаку.
НМКГ, инв. бр. АГ-1134
Откуп, 1���.

��. Кнегиња Љубица Обреновић 
Анастас Јовановић 
1��1. 
Литографија на папиру 
3� x �3,� цм (отисак: ��,� x ��,� цм) 
Потписано и датирано доле лево: ЛИТОГР. А. 

ЈОВАНОВИЋ 1851.; десно: печат Ј. Халер.
ЛЮБИЦА МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ Княгиня Србска
НМКГ, инв. бр. ЗГ-���
Откуп, 1��4. 

�4

��

Милан II Обреновић

��. Писмо Милана Обреновића кнезу Милошу 
Обреновићу 
14. октобар 1�3�, Македонија
Папир, рукопис, мастило 
�0 x 3� цм
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Писмо Милана Обреновића оцу Милошу Обрено-
вићу са пута по Македонији у којем га моли да му 
пише и обавештава га да му се здравствено стање 
побољшало.
На писму један црвени воштани печат.
НМКГ, инв. бр. АГ-113�
Откуп, 1���. 

��. Милан Обреновић II 
Анастас Јовановић 
1���. (?) 
Литографија на папиру
1� x �� цм 
Потписано и датирано доле лево: литогр. А. 

�� ��

Јовановић; десно: печат Ј. Халер 
НМКГ, инв. бр. ЗГ-�33
Откуп, 1��4.

Михаило Обреновић

��. Писмо Михаила Обреновића кнезу Милошу 
Обреновићу
1. април 1�30, Пожаревац 
Папир, рукопис, мастило
�0,� x �4,� цм
Писмо седмогодишњег Михаила оцу у којем га 
обавештава да су сви добро и здраво.
НМКГ, инв. бр. АГ-1���
Откуп, 1���.



��

��. Писмо Михаила Обреновића кнезу Милошу 
Обреновићу 
�4. септембар 1�3�, Контумац земунски 
Папир, рукопис, мастило 
��,� x �� цм
Писмо Михаила Обреновића кнезу Милошу 
Обреновићу у којем га обавештава о свом здрављу.
НМКГ, инв. бр. АГ-113�
Откуп, 1���.

30. Писмо Михаила Обреновића кнезу Милошу 
Обреновићу 
��. фебруар 1�3�, Темишвар 
Папир, рукопис, мастило 
��,3 x ��,� цм

��

��

30

Писмо Михаила Обреновића кнезу Милошу Обре-
новићу у којем га обавештава о свом и Милановом 
здрављу, напомињући да се Милан опоравља после 
болести. 
НМКГ, инв. бр. АГ-113�
Откуп, 1���.
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31. Писмо кнеза Михаила М. Обреновића 
Попечитељству финансија
В. Н. 30�
1�. април 1�41, Београд
Папир, рукопис (препис), мастило
�3 x 3� цм

3�. Уредба о србскомъ прирођеню и о одпуштаню 
Серба изъ ньиногъ отечества
В. No 4��
С. No 3��
�. април 1�4�, Београд
Папир, штампани примерак, � страна
�3,4 x ��,1 цм
Уредба Михаила М. Обреновића о добијању српског 
држављанства за стране држављане и о Србима који 
желе да узму држављанство неке друге државе.
НМКГ, инв. бр. АГ-1���
Откуп, 1���.

31

Писмо кнеза Михаила М. Обреновића у којем, у 
име кнегиње Љубице, захтева од Министарства фи-
нансија да јој се исплате трошкови учињени за изра-
ду бакарних судова за потребе војске 1�3�. године 
у Пожаревцу, као и трошкови приликом пријема и 
дарова за Недим-ефендију и његову породицу.
НМКГ, инв. бр. АГ- 113� 
Порекло непознато.

3�

33. Милош Обреновић или Поглед на историју 
Србије од 1813 до 1839. год. као одговор г. 
Сипријану Роберту од кнеза Михаила М. 
Обреновића
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Милош Обреновић или поглед на исторiю Србiє од 
1813 до 1839 год., као одговор Г. Сипрiяну Роберту 
од кнеза Михаила М. Обреновића
1��3, Београд
Државна штампарија
Папир, штампа, �0 страна 
13,� x �0,4 цм
НМКГ, инв. бр. ЗКШ-1�� 
Откуп, 1���.

34. Закон о устројству општина
и општинских власти
Законъ о устройству обштина и обштински 
властiй

�4. март 1���, Београд
Папир, штампани примерак, 4� страна
14,� x �1,� цм
НМКГ, инв. бр. СБ/III-����
Порекло непознато.

3�. Југословенско помрачење: Нови зраци 
светлости или смрт кнеза Михаила и ступање
на престол кнеза Милана М. Обреновића IV
��. август 1���, Београд 
Штампарија Николе Стефановића у Београду
Папир, штампа, колор
��,� x 40,� цм
Плакат, којим Љубомир Даниловић позива на при-
купљање новца за штампање књиге посвећене успо-

33 34
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мени на кнеза Михаила Обреновића. 
НМКГ, инв. бр. АГ-1���
Откуп, 1��1.

3�. Прокламација привременог намесништва 
кнежевског достојанства после убиства кнеза 
Михаила Обреновића
Насловна страна Политично економног листа 
Србија, број 4�, година II 
1�. јун 1���, Београд
Државна штампарија
Папир, штампа
3�,� x 4�,� цм

Прокламација привремених намесника Јована Ма-
ри новића, Рајка Лешјанина и Ђорђа Петровића, по-
сле убиства кнеза Михаила, 3. јуна 1���. године.
НМКГ, инв. бр. АГ-433
Порекло непознато.

3�. Кнез Михаило М. Обреновић
Анастас Јовановић
1��1, Беч
Литографија на папиру

3�

3�

3� x �� цм (отисак: ��,� x 3�,� цм)
НМКГ, инв. бр. ЗГ-1�4� 
Откуп, 1��4.
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Фото папир, картон
�,� x 10,� цм
НМКГ, инв. бр. ЗФ-����
Поклон, 1���.

40. Српска депутација са кнезом Михаилом 
Обреновићем у Цариграду 1867. године
Фото папир, картон
�,� x �,� цм (10,3 x �,4) 
НМКГ, инв. бр. ЗФ- �4��
Порекло непознато.

3�. Кнез Михаило М. Обреновић
Анастас Јовановић
1���. 
Литографија на папиру
1�,� x 1�,� цм (1�,3 x �1,�)
НМКГ, инв. бр. ЛМ-3
Порекло непознато. 

3�. Кнез Михаило М. Обреновић у свечаној 
одори
Око 1��0, Беч

3� 3�
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Милан IV Обреновић

41. Чаша (три комада)
XIX век
Стакло, ливење, позлата, сликање
Висина 13,� цм
НМКГ, инв. бр. И-�/3
Откуп, 1���.

4�. Чаша 
Око 1��0, Јагодина
Стакло, ливење, сликање, емајлне боје
Висина 14,� цм, пречник � цм
НМКГ, инв. бр. И-13�
Поклон, 1���.

40

41

43. Печат Милана Обреновића
XIX век 
Гвожђе, резање
Дужина 1�,1 цм, пречник 3,� цм
НМКГ, инв. бр. И-10��
Порекло непознато.

4�



�3

44. Чинъ помазания княза сербскаго
Милана М. Обреновича IV
„Државна кньигопечатня”
1���, Београд
Папир, штампа, �4 стране
14,3 x �0,� цм
НМКГ, инв. бр. СБ/VI-��0 
Порекло непознато.

4�. Писмо Милана М. Обреновића Милоју 
Блазнавцу
1�. јануар 1���, Београд
Папир, рукопис, мастило 
�0 x �� цм

43

44

4�
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Писмо Милана М. Обреновића Милоју Блазнавцу у 
којем га позива у лов и распитује се о здравственом 
стању војске у његовом батаљону.
На документу рељефни грб Обреновића. 
НМКГ, инв. бр. АГ-1��1
Откуп, 1��1.

4�. Химна народа српског у славу пресветле 
династије Обреновића и њене владе
М. Д. Рашић
Државна штампарија
1���, Београд
Папир, штампани примерак, � страна
1�,� x 1�,� цм
Поздрав Велике Св. Духовске народне скупштине, 
држане у Крагујевцу 1���. год. Његовој светлости 
наследном књазу српском Милану М. Обреновићу 
IV; Одзив Велике Св. Духовске народне скупштине 
високодостојним наместницима и владиним ми-
нистрима.
НМКГ, инв. бр. ЗКШ-1�1 
Откуп, 1���.

4�. Програм по коме ће се прославити дан 
ступања на владу књаза српског Милана
М. Обреновића IV
10. август 1���.
Папир, штампа
33,� x 4�,� цм
Програм свечане прославе ступања на престо Ми-
лана М. Обреновића IV 10, 11. и 1�. августа 1���. 
године. 
НМКГ, инв. бр. АГ-1�0�
Откуп, 1��1.

4�. Прокламација кнеза Милана
М. Обреновића IV 
Нaсловна страна новина Видов дан, број 1��, 

4�

4�
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година XII 
10. август 1���, Београд 
Папир, штампа, 4 стране
3�,3 x 4�,� цм
Прокламација Милана М. Обреновића IV Моме дра-
гоме народу о преузимању кнежевске власти сходно 
царским хатишерифима и народном уставу.
НМКГ, инв. бр. АГ-3��0
Поклон, 1��1. 

4�. Прокламација кнеза Милана
М. Обреновића IV 
1�. јуна 1���, Делиград 
Папир, штампа
4�,4 x �0,� цм
Прокламација Милана М. Обреновића IV Моме дра-
гом народу поводом рата са Турском.
НМКГ, инв. бр. АГ-1��4
Откуп, 1��1.

�0. Прокламација кнеза Милана
М. Обреновића IV 
Нaсловна страна Српских новина, број 1��,
година XLVI 
10. августа 1���, Београд 
Папир, штампа, колор, 4 стране
34,1 x �3,� цм
Прокламација кнеза Милана М. Обреновића IV Мо-
ме драгом народу поводом Берлинског конгреса и 
стицања независности.
НМКГ, инв. бр. АГ-3���
Поклон, 1��0.

�1. Прокламација Милана М. Обреновића IV 
10. август 1���, Београд
Папир, штампа
40 x �0 цм

4�

�0



��

Прокламација Милана М. Обреновића IV Моме дра-
гом народу поводом Берлинског конгреса и стицања 
независности.
НМКГ, инв. бр. АГ-1���
Поклон, 1���.

��. Закон о пороти за Књажество Србију
Државна штампарија
1��1, Београд 
Папир, штампани примерак, 1� страна
14,� x �1,� цм 
У име Милана М. Обреновића IV намесници кнеже-
вског достојанства проглашавају и објављују да је На-
родна скупштина решила и да они потврђују Закон 
о пороти �1. октобра 1��1. године у Крагу јевцу.
НМКГ, инв. бр. ЗКШ-1�� 
Откуп, 1���.

�3. Закон о ковању српске сребрне монете 
1��3, Београд
Папир, штампани примерак, � страна
11,� x 1�,� цм
Милан М. Обреновић IV проглашава и објављује да 
је Народна скупштина решила и да он потврђује За-
кон о ковању српске сребрне монете 30. новембра 
1��3. године у Крагујевцу. 
НМКГ, инв. бр. ЗКШ-1�� 
Откуп, 1���.

�4. Закон о додатку шумској уредби
1�. јануар 1���, Ниш
Папир, штампа, 4 стране
1�,� x �4,� цм
Милан М. Обреновић IV потврђује Закон о додатку 
шумској уредби од 4. априла 1��1.

�� �4



��

НМКГ, инв. бр. АГ-1���
Порекло непознато.

��. Указ кнеза Милана М. Обреновића IV 
�3. јун 1���, Београд
No �030
Папир, штампа, рукопис, мастило 
��,� x 4�,� цм

��. Рат Србије са Турском за ослобођење
и независност 1877–78. године
Државна штампарија, Издање Врховне команде 
српске војске
1���, Београд

��

Указ кнеза Милана М. Обреновића IV о поставља-
њу Мијаила Ст. Гачића за писара друге класе Начел-
ства округа крагујевачког. У потпису министар уну-
трашњих послова Радивоје Милојковић.
НМКГ, инв. бр. АГ-11�1
Поклон, 1���.

Папир, штампа, 4�� страна, две карте
1�,� x �� цм
НМКГ, инв. бр. ЗКШ-�4�
Поклон, 1���.

��. Краљ Милан, Краљица Наталија,
Краљ Александар
Насловна страна књиге „Србија и Срби”
Спиридон Гопчевић

��



��

W. Aarlana u fohn. 
1��1, Лајпциг
Папир, штампа, 4�� стране, једна карта
�0,� x ��,� цм
Serbien und die Serben, König Milan, Königin Natalija, 
König Aleksandar
НМКГ, инв. бр. СБ / III-���0
Порекло непознато.

��

��. Кнез Милан Обреновић
и кнегиња Наталија Петровна
Насловна страна часописа „L`Illustration” Journal 
Universel
�. јул 1���, Париз
Папир, штампа, 30 страна
��,1 x 3�,� цм 
НМКГ, инв. бр. АГ-3��4
Порекло непознато.

��

��



��

��. Лоза династије Обреновић
Ђорђе Крстић 
Око 1��0. 
Литографија на папиру
3� x ��,� цм
НМКГ, инв. бр. ЛМ-4 
Поклон, 1���.

�0. Милан Обреновић као дечак
Преснимио Ђока Краљевачки
Издање књижаре Рајковића и Ћуковића
1���–1���, Београд
Фото папир, картон 
�,� x 14 цм
На аверсу одштампано: Краљ Милан у својој 14 
години – Le Roi Milan a son age de 14 ans

НМКГ, инв. бр. ЗФ-4���
Откуп, 1���.

�1. Кнез Милан Обреновић
Издање књижаре Рајковића и Ћуковића
1���–1���, Београд
Фото папир, картон 
�,1 x 13,� цм

�0

�1

На аверсу одштампано: Краљ Милан у својој 25 
години – Le Roi Milan a son age de 25 ans
НМКГ, инв. бр. ЗФ-���0/��
Поклон, 1���.

��. Краљ Милан Обреновић
Издање књижаре Рајковића и Ћуковића
1�00, Београд
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Фото папир, картон 
�,� x 13,� цм
На аверсу одштампано: Краљ Милан у својој 47 го-
дини – Le Roi Milan a son age de 47 ans
НМКГ, инв. бр. ЗФ-4�3�
Откуп, 1��3.

��

Литографија на папиру
3� x ��,3 цм (отисак: ��,� x 31 цм)
Потписано доле лево: Lith. V. Jos. Bauer.; у средини: 
Издао А. Јовановић; десно: K. K. Hof/Kunstdruckerei 
v. Reiff enstein & Rösch in Wien.
НМКГ, инв. бр. ЗГ-���
Откуп, 1��4. 

�3

�3. Кнегиња Наталија и кнез Милан Обреновић 
Фото папир, картон
�,3 x �,� цм (�,� x 10,�) 
НМКГ, инв. бр. ЗФ-4��3
Поклон, 1���.

�4. Милан Обреновић IV
Јозеф Антон Бауер/Joseph Anton Bauer 
1���–1���.

��. Краљ Милан Обреновић
Издање Ј. Ђ. Крајналија
Око 1���, Ниш
Дописна карта
13,� x � цм 
На аверсу одштампано: Њ. Величанство Краљ Ми-
лан Ослободиоц Ниша, Поздрав из Ниша, Из глед Ни-
ша са Горице
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��

��

НМКГ, инв. бр. ЗФ-��0�/��
Поклон, 1���.

��. Краљ Милан Обреновић
Штампарија Ђорђа Мунца у Нишу – Verlag
G. �unz, Nisch
1�00, Ниш
Дописна карта
13,� x �,4 цм
На аверсу одштампано: Краљ Милан Ослободилац 
Ни  ша – König Milan, Поздрав из Ниша – Gruss aus 
Nisch Serbien 
НМКГ, инв. бр. ЗФ-��0�/��
Поклон, 1���.

��. Краљ Милан и Поглед на српску војску
у Нишу 1885. године

���4
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Фоторепродукција 
Фото папир, картон 
�,� x �,� цм (10,3 x �,4)
НМКГ, инв. бр. ЗФ-�4��
Поклон, 1��4.

Наталија Обреновић
 
��. Кнегиња Наталија Обреновић
1��0, Фиренца (Firenze) 
Фото папир, картон 
1�,3 x 1� цм
НМКГ, инв. бр. ЗФ-���3
Откуп, 1��0.

��. Кнегиња Наталија Обреновић
Фриц Лукхарт (Fritz Luckhard)
Око 1��0, Беч
Позитив, смеђ, овал
11,� x 1�,� цм (1�,� x 1�,4) 
Потпис: Наталија
НМКГ, инв. бр. ЗФ-����
Откуп, 1��0.

��

��

Александар Обреновић

�0. Чаша 
Крај XIX - почетак ХХ века, Аустрија
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Стакло, ливење, сликање, позлата, фотографија
Висина 10,� цм
НМКГ, инв. бр. И-41
Откуп, 1���.

�1. Посуда
XIX век
Сребро, комбиноване технике (нијело) 
Пречник 1�,� цм
НМКГ, инв. бр. И-14�
Откуп, 1��0. 

��. Сервис за ракију
XIX век 
Кина-сребро, легура калаја, комбиноване технике 
(ливење, гравирање, аплицирање) 
Висина �1,� цм, ширина постоља 13,� цм,

пречник чашице 4,� цм, висина чашице �,� цм
Угравирано: W. M. 
НМКГ, инв. бр. И-144
Откуп, 1���. 

�0

�1

��
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�3. Свећњак
XIX век, Аустрија 
Кина-сребро, ливење
Висина свећњака 34,� цм, ширина постоља 1� цм, 
ширина горњег дела �� цм
Угравирано: KII
НМКГ, инв. бр. И-13�
Откуп, 1���. 

�3

�4. Пепељара 
Крај XIX века
Оникс, клесање, резба
Дужина 1� цм, ширина 4 цм
НМКГ, инв. бр. И-143
Откуп, 1��0.

�4

��. Пепељара
1���, Крагујевац
Месинг, ливење у калупу
Дужина 14,� цм, ширина 10,� цм
НМКГ, инв. бр. И-���
Поклон, 1��4.

��. Медаљон са фотографијом Александра 
Обреновића
Друга половина XIX века
Месинг, стакло, фото папир
Дужина �,� цм, ширина 4,4 цм
НМКГ, инв. бр. И-1��
Откуп, 1��0. 

��
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��. Прокламација Александра Обреновића
Насловна страна листа Борба, број 3�, година IV
�. април 1��3, Београд
Папир, штампа, колор
34 x �� цм, 4 стране 
Прокламација краља Александра I Обреновића Срп-
ском народу поводом преузимања власти 1. априла 
1��3. године.
НМКГ, инв. бр. АГ-3���
Откуп, 1���.

��. Указ краља Александра I Обреновића
�. март 1���, Београд
КО No 1��

��

��

Папир, штампа
��,� x 40,� цм
Указ краља Александра I о додели Медаље за успо-
мену четрдесете годишњице велике Свето-Андреј-
ске скупштине, и признања заслуга стечених за Дом 
Обреновића Сави Бадњевцу, председнику општи-
не града Крагујевца. У потпису канцелар краљев-
ских ордена, почасни ађутант Њ. В. Краља, генерал 
Милован С. Павловић.
НМКГ, инв. бр. АГ-1��4
Откуп, 1���.

��. Устројство трошарине за град Крагујевац 
1���.
Папир, штампани примерак, 13 страна
13,� x 1�,� цм
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Указ краља Александра I Обреновић на предлог 
Ми   нистра унутрашњих дела, а на основу закона о 
ва  рошкој трошарини у Београду, од 13. јуна 1��4. 
го дине, о устројству установе градске трошарине у 
Кра гујевцу.
НМКГ, инв. бр. ЗКШ-1��
Порекло непознато.

30,1 x 44,� цм
НМКГ, инв. бр. АГ-3���
Порекло непознато.

��

�0

�1. Прокламација краља Александра I 
Обреновића
Државна штампарија Краљевине Србије
�. јул 1�00, Београд 
Папир, штампа
4�,� x �4,� цм
Прокламација краља Александра I Обреновића На-
роду српском поводом његове веридбе са Драгом, 
ћерком Панте и Анђе Луњевице.
НМКГ, инв. бр. АГ-11�3
Откуп, 1��0. 

�0. Александар и Драга на дан венчања
Насловна страна новина Вечерње новости, број 
�01, година VIII
Фотографија Милана Јовановића;
штампа Народна штампарија
�3. јул 1�00, Београд
Папир, штампа, колор, 4 стране
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�1 �3. Прокламација Владе Краљевине Србије
Државна штампарија Краљевине Србије
��. мај 1�03, Београд
Папир, штампа
44,� x �4,� цм
Прокламација чланова Владе (Председник Мини-
старског Савета Ј. Ђ. Авакумовић, Министар спољ-
них послова Љубомир Каљевић, Министар војни 
ге  нерал Јован Атанацковић, Министар народ не при-
в ре де Ђорђе А. Генчић, Министар грађевина пу  ков-
ник Александар Машин, Министар унутраш њих 
де ла Стојан М. Протић, Министар правде Љубо  мир 
Жив ковић, Министар просвете и црквених послова 
Љубомир Стојановић, Министар финанси ја Др В. 
С. Вељковић) после убиства краља Алексан дра и 
краљице Драге. 
НМКГ, инв. бр. АГ-1��1
Поклон, 1���. 

�3

��. Закон о окружним, среским
и општинским буџетима
Насловна и друга страна службеног дневника 
Краљевине Србије Српске новине, број 31,
година LXVIII
Издање и штампа Краљевско-српска државна 
штампарија
�. фебруар 1�01, Београд
Папир, штампани примерак, 33,� х �� цм, 4 стране
Александар I Обреновић проглашава и објављује да 
је Народна скупштина решила и да он потврђује За-
кон о окружним, среским и општинским буџетима 
31. јануара 1�01. године у Београду. 
НМКГ, инв. бр. АГ-3���
Порекло непознато.
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�4. Извештај о догађајима после убиства краља 
Александра и краљице Драге 
Ванредно издање демократског листа за политику, 
новости, привреду, војску и књижевност Штампа, 
број 1��, година II
��. мај 1�03, Београд
Папир, штампани примерак
31,3 x 4�,� цм
НМКГ, инв. бр. АГ-3���
Порекло непознато.

��. Александар Обреновић
Олеографија на папиру
4�,� x ��,� цм (�3,1 x ��,�)
НМКГ, инв. бр. ЛМ-�
Порекло непознато.

��

��

��. Краљ Александар Обреновић 
Штампа Фридриха Кајзера
Друга половина XIX века, Беч
Литографија на папиру 
44,� x ��,� цм (��,� x ��,�)
Наклада артистичког бироа, Беч
НМКГ, инв. бр. ЛМ-�
Порекло непознато.

��. Краљ Александар Обреновић 
1���, Београд
14 x �,� цм
Дописна карта
На аверсу одштампано: Поздрав из Србије, Бог чу ва 
Србију, Alexander I., König von Serbien.
НМКГ, инв. бр. ЗФ-4���
Откуп, 1���.
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��. Краљица Драга и краљ Александар I 
Обреновић
1�01, Београд
14,1 x �,1 цм 
Дописна карта
На аверсу одштампано: Њ. В. КРАЉИЦА ДРАГА И 
Њ. В. КРАЉ АЛЕКСАНДАР I
НМКГ, инв. бр. ЗФ-4��4
Откуп, 1���.

��. Краљ Александар и краљица Драга
у Сремским Карловцима
��. јануар 1�03, Сремски Карловци
Позитив, црно-бели
13,� x �,� цм 
НМКГ, инв. бр. ЗФ-31�3
Поклон, 1���.

��

��

�0. Дочек Њихових Величанстава краља 
Александра и краљице Драге у Краљеву
Издање књижаре Миленка Митровића

��

�0
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1�01, Краљево
Дописна карта
14 x �,� цм
На аверсу одштампано: Дочек Њихових 
Величанстава у Краљеву, ПОЗДРАВ из КРАЉЕВА
НМКГ, инв. бр. ЗФ-��0�/�3
Поклон, 1���.

Драга Обреновић

�1. Посуда за шећер
XIX век 
Сребро, легура калаја, ливење, аплицирање, 
гравирање, урезивање 
Ширина 10,� цм, дужина �0 цм, висина 1�,� цм
Угравирано: K&G 
НМКГ, инв. бр. И-13�
Откуп, 1���. 

��. Ред игара о сватовима г. Св. Машина
и гђце Драге Луњевица
Штампарија Мат. Јовановића
1�. август 1��3, Београд
Картон, штампа
�,3 x 11,� цм

�1

��
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Породица

Јеврем и Томанија Обреновић

�4. Кашика (10 комада) 
Berndorf 
XIX век, Аустрија
Алпака, сребро, ливење
Дужина �1 цм
На полеђини пунца произвођача, у кругу:
Berndorf Alpacca silber
На проширеном делу са доње стране угравиран мо-
нограм „ЈО”. 
НМКГ, инв. бр. И-��1, И-���, И-���, И-300, И-304, 
И-30�, И-30�, И-30�, И-30�, И-30� 
Откуп, 1���.

��. Виљушка (6 комада)
XIX век, Аустрија
Алпака, сребро, ливење
Дужина �1 цм
На полеђини пунца произвођача, у кругу:
Berndorf Alpacca silber
На проширеном делу је са доње стране угравиран 
монограм „ЈО”. 
НМКГ, инв. бр. И-��4, И-301, И-314, И-31�, И-31�, 
И-31�
Откуп, 1���.

��. Виљушка (8 комада)
XIX век, Аустрија
Алпака, сребро, ливење
Дужина 1� цм
На полеђини пунца произвођача, у кругу:
Berndorf Alpacca silber 
На проширеном делу је са доње стране угравиран 
монограм „ЈО”. 

�3

Војена музика (Игре: 1. Краљево оро, �. „Наталија” 
полка, 4. I. Кадрил „Женског друштва”, �. „Нада” 
полка мазур, �. I. Ланс, 10. Трамблан, 1�. II. Кадрил, 
14. Валцер, 1�. II. Ланс, 1�. Брза полка) и Шабачки 
оркестар (Игре: 3. Србијанка, �. Сељанчица, �. Вла-
хиња, �. Левка, 11. Поломка, 13. Мачванка, 1�. Ча-
чанка и што старојко нареди).
НМКГ, инв. бр. АГ-1��4
Порекло непознато.

�3. Драга Обреновић
Олеографија на папиру
4�,� x ��,4 цм (�4,� x �0,1)
НМКГ, инв. бр. ЛМ-�
Порекло непознато.



11�

НМКГ, инв. бр. И-��3, И-30�, И-31�, И-31�, И-3�1, 
И-3��, И-3�3, И-3�4
Откуп, 1���.

��. Виљушка 
XIX век, Аустрија
Алпака, сребро, ливење
Дужина 1�,� цм
На полеђини пунца произвођача, у кругу:
Berndorf Alpacca silber 
На проширеном делу је са доње стране угравиран 
монограм „ЈО”. 
НМКГ, инв. бр. И-3�0
Откуп, 1���.

��. Нож (2 комада)
XIX век
Легура сребра, ливење
Дужина 1� цм
На проширеном делу је са доње стране угравиран 
монограм „ЈО”. 
НМКГ, инв. бр. И-���, И-313
Откуп, 1���.

��. Нож (десертни) 
XIX век
Легура сребра, ливење
Дужина 1�,� цм
На проширеном делу је са доње стране угравиран 
монограм „ЈО”. 
НМКГ, инв. бр. И-303
Откуп, 1��0.

100. Нож 
XIX век
Легура сребра, ливење
Дужина �3 цм

На проширеном делу је са доње стране угравиран 
монограм „ЈО”. 
НМКГ, инв. бр. И-31�
Откуп, 1��0.

101. Кашика за сипање варива 
XIX век, Аустрија
Алпака, сребро, ливење
Дужина ��,3 цм
На полеђини пунца произвођача, у кругу:
Berndorf Alpacca silber 
На проширеном делу је са доње стране угравиран 
монограм „ЈО”. 
НМКГ, инв. бр. И-310
Откуп, 1��0.

10�. Кашика за сипање јела 
XIX век, Аустрија
Алпака, сребро, ливење
Дужина 30 цм
На полеђини пунца произвођача, у кругу:
Berndorf Alpacca silber 
На проширеном делу је са доње стране угравиран 
монограм „ЈО”. 
НМКГ, инв. бр. И-311
Откуп, 1��0.

103. Кашичица (4 комада)
XIX век, Аустрија
Алпака, сребро, ливење
Дужина 14,� цм 
На полеђини пунца произвођача, у кругу:
Berndorf Alpacca silber 
На проширеном делу је са доње стране угравиран 
монограм „ЈО”. 
НМКГ, инв. бр. И-3��, И-3��, И-3��, И-3��
Откуп, 1��0.
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104. Писмо Томаније Обреновић брату Лази 
13. август 1�3�, Београд 
Папир, мастило, писано руком
1�,� x ��,� цм
Писмо Томаније Обреновић брату Лази у којем му 
јавља да је примила лук који су транспортовали ла-
ђари. 
НМКГ, инв. бр. АГ-113�
Откуп, 1���.

Здања и објекти

10�. Нови и Стари двор
Око 1�03, Београд
Издање: Сaломон И. Коен, Београд, код Наполеона
Verlag: Salomon J. Kohen, Belgrad, zum Napoleon

104

10�

Дописна карта
13,� x �,� цм
На аверсу одштампано: Нови и Стари двор, Le nou-
veau et le vieux palais royal
НМКГ, инв. бр. Ф-4��3
Откуп, 1���.

Одликовања

10�. Споменицa на рат 1876, 1877. и 1878. године 
L. Dumont
1. мај 1���, Београд
Папир, штампа, рукопис, мастило 
�4 x 33,� цм 
Указ Милана М. Обреновића IV, на предлог мини-
стра војног Саве Грујића, о одликовању Јеврема Ни -
колића из Крагујевца, коморџије у Другој шумадиј-
ској дивизији. У потпису министар војни, пуков ник 
С. Грујић.
Испод монограма кнеза Милана Обреновића
пот пис гравера: L. Dumont Dcl. Sc.
НМКГ, инв. бр. АГ-1�40
Поклон, 1���.
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10�. Споменица рата за ослобођење
и независност 1876-1877-1878.
Медаљарска радионица Јохан Швертнер
(Johann Schwerdtner)
Бронза
Пречник 33 мм
НМКГ, инв. бр. И-4��
Поклон, 1��0.

10�. Споменица рата за ослобођење
и независност 1876-1877-1878.
Медаљарска радионица Јохан Швертнер
(Johann Schwerdtner)
Бронза
Пречник 33 мм
НМКГ, инв. бр. И-4��
Откуп, 1��1.

110. Споменица рата за ослобођење
и независност 1876-1877-1878.
Медаљарска радионица Јохан Швертнер
(Johann Schwerdtner)
Бронза
Пречник 33 мм
НМКГ, инв. бр. И-43�
Поклон, 1���.

111. Споменица рата за ослобођење
и независност 1876-1877-1878.
XIX век
Бронза
Пречник 33 мм
НМКГ, инв. бр. И-4��
Поклон, 1���.

11�. Споменица рата за ослобођење
и независност 1876-1877-1878.

10�. Споменица рата за ослобођење
и независност 1876-1877-1878.
Медаљарска радионица Јохан Швертнер
(Johann Schwerdtner)
Бронза
Пречник 33 мм
Аверс: крунисани кнежев монограм „МО IV.”, окру-
жен венцем од лишћа ловора и храста, обавијен 
траком на којој су исписана имена великих битака 
и ослобођених места Шуматовац, Ниш, Ак-Паланка 
и Пирот (на левој страни), Грделица, Врање, Св. Ни-
кола и Адлије (на десној страни)
Реверс: персонификација Србије, девиза 
одликовања: „Рат за ослобођење и независност 
1���-1���-1���.”
НМКГ, инв. бр. И-444
Поклон, 1��0.

10�
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XIX век
Бронза позлаћена 
Пречник 33 мм
НМКГ, инв. бр. И-4��
Порекло непознато.

11�. Споменица рата за ослобођење
и независност 1876-1877-1878.
Медаљарска радионица Јохан Швертнер
(Johann Schwerdtner)
XIX век
Бронза
Пречник 33 мм
НМКГ, инв. бр. И-4��
Поклон, година непозната.

11�. Споменица рата за ослобођење
и независност 1876-1877-1878.
Медаљарска радионица Јохан Швертнер
(Johann Schwerdtner)
XIX век
Бронза
Пречник 33 мм
НМКГ, инв. бр. И-�00
Поклон, година непозната.

11�. Медаља за храброст 1877–1878.
Милана Обреновића
XIX век
Сребро
Пречник �� мм
На аверсу је натпис: „Милан М. Обреновић IV 
књаз српски” 
На реверсу девиза одликовања: „За храброст 
1���–1���.” 
НМКГ, инв. бр. И-43�
Откуп, 1���.

11�. Медаља за храброст 1877– 1878. Милана 
Обреновића
XIX век
Сребро
Пречник �� мм

11�

113. Споменица рата за ослобођење
и независност 1876-1877-1878.
Медаљарска радионица Јохан Швертнер
(Johann Schwerdtner)
XIX век
Бронза
Пречник 33 мм
НМКГ, инв. бр. И-4��
Порекло непознато.

114. Споменица рата за ослобођење
и независност 1876-1877-1878.
Медаљарска радионица Јохан Швертнер
(Johann Schwerdtner)
XIX век
Бронза
Пречник 33 мм
НМКГ, инв. бр. И-4��
Порекло непознато.
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старског савета, министар иностраних дела Јован 
Ристић.
На документу у центру горе грб Кнежевине Србије.
НМКГ, инв. бр. АГ-11�3
Поклон, 1���.

1�0. Орден Таковског крста IV степена 
Медаљарска фирма Карл Фишмајстер (Karl Fisch-
meister)
XIX век, Беч
Сребро, позлата, емајлирање
�� x 34 мм
НМКГ, инв. бр. И-4��
Порекло непознато.

На аверсу је натпис: „Милан М. Обреновић IV 
књаз српски” 
На реверсу девиза одликовања: „За храброст 
1���–1���.” 
НМКГ, инв. бр. И-4��
Откуп, 1���.

11�. Одликовање „Таковским крстом”
10. септембар 1���, Београд
Но �4�0
Папир, штампа, рукопис, мастило
�4 x 3�,4 цм
Указ кнеза Милана М. Обреновића о одликовању 
Милоја Блазнавца Таковским крстом V степена за 
заслуге стечене за народно ослобођење и незави с-
ност српске државе. У потпису Председник Ми ни-

11�

1�1. Орден Таковског крста V степена 
Медаљарска фирма Г. А. Шајд (G. A. Scheid)
или (Karl Fischmeister)
XIX век, Беч
Позлаћена бронза
4� x 3� мм

1�0
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НМКГ, инв. бр. И-���
Поклон, година непозната.

1��. Орден Св. Саве 3. степена
Медаљарска радионица Huguenin Freres, 
Швајцарска
Крај XIX века
Сребро, позлата, емајлирање
�4 x �0 мм
НМКГ, инв. бр. И-4�1
Порекло непознато.

1�3. Споменица за рат 1885. и 1886. године
1�. март 1���, Београд
Ф. No 3�4�
Папир, штампа, рукопис, мастило
30,� x 4�,4 цм

Министар војни у име Његовог Величанства Мила-
на I уверава да Радован Милановић има право на 
ношење споменице за рат 1���. и 1���. године на 
основу члана �. уредбе од 1�. фебруара 1���. године. 
У потпису министар војни, ађутант Његовог Вели-
чанства пуковник Драгутин Франасковић.
Горе у средини грб у полувенцу храстових и лово-
рових гранчица; лево вињета флорално геометриј-
ске орнаментике са орденом на коме пише на ста-
ро словенском За веру књаза и отечество; ниже 
ути снут орден у вињети.
НМКГ, инв. бр. АГ-114�
Поклон, 1���.

1�4. Одликовање краљевским орденом
„Таковског крста”
Краљевско-српска државна штампарија у Београду

1�3 1�4
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�0. фебруар 1���, Београд
No �1
Папир, штампа, рукопис, мастило 
�� x 43,� цм
Указ Милана М. Обреновића о одликовању Милоја 
Блазнавца, трговца у Крагујевцу, орденом Таковског 
крста трећег реда. У потпису канцелар краљевских 
ордена. 
НМКГ, инв. бр. АГ-11�4
Поклон, 1��1. 

1��. Споменица прославе шездесетогодишњице 
Краљеве гарде 1898.
Крај XIX века, Крагујевац
Месинг
Пречник 3� мм
На аверсу је портрет у профилу краља Александра 
I Обреновића и натпис: „Споменица на прославу 
�0. годишњице краљеве гарде”. На реверсу су имена 
владара династије Обреновић: „Кнез Милош, кнез 
Милан, кнез Михаило, кнез Милан, краљ Милан I, 
краљ Александар I” и године 1�3�. и 1���.
НМКГ, инв. бр. И-4��
Поклон, година непозната.

1��. Споменица миропомазања краља
Александра Обреновића у Жичи 1889.
Беч, медаљарска радионица Адолфа Милера
(Adolf �üller)
Позлаћена бронза
Пречник 3� мм
У одсечку лево сигнатура: изд. М. А. М. 
На аверсу је попрсје владара и натпис: „Александар 
I, краљ Србије, миропомазан у Жичи �0.�.1���.” На 
реверсу је манастир Жича и натпис: „Седмовратни 
манастир Жича, задужбина краља Стевана Прво-
венчаног сазидан 1���.”

НМКГ, инв. бр. И-�0�
Порекло непознато.

1��. Споменица миропомазања краља
Александра Обреновића у Жичи 1889.
Беч, медаљарска радионица Адолфа Милера
(Adolf �üller)
Позлаћена бронза
Пречник 3� мм
На аверсу је попрсје владара и натпис: „Александар 
I, краљ Србије, миропомазан у Жичи �0.�.1���.” На 
реверсу је манастир Жича и натпис: „Седмовратни 
манастир Жича, задужбина краља Стевана Прво-
венчаног сазидан 1���.”
НМКГ, инв. бр. И-�10
Порекло непознато.

1��. Одликовање Таковским крстом 
�. август 1��3, Београд
No �1�
Папир, штампа, рукопис, мастило
�� x 41,4 цм
Указ краља Александра I Обреновића о одликова-
њу Фридриха Фијале, индустријалца из Крагујевца, 
краљевским орденом Таковског крста четвртог ре-
да. У потпису канцелар краљевских ордена, мини-

1��



11�

стар војни, генерал Сава Грујић. Горе у средини 
грб Краљевине Србије; лево вињета флорално гео-
метријске орнаментике са орденом на коме пише на 
старословенском За веру књаза и отечество; доле у 
средини утиснут орден.
НМКГ, инв. бр. ЗД-�3�4
Порекло непознато.

1��. Одликовање Таковским крстом
��. фебруар 1���, Београд
No ��
Папир, штампа
��,� x 4�,� цм
Указ краља Александра I Обреновића на предлог 
министра унутрашњих дела, о одликовању Влади-
мира Миленковића, члана управе вароши Београд, 

краљевским орденом Таковског крста четвртог ре-
да. У потпису краљ Александар и канцелар краљев-
ских ордена М. М. Богићевић. Горе у средини грб 
Краљевине Србије; лево вињета флорално геомет-
ријске орнаментике са орденом на коме пише на 
старословенском За веру књаза и отечество; доле у 
средини утиснут орден.
НМКГ, инв. бр. АГ-1��3
Откуп, 1���.

1��

1��

130. Одликовање Таковским крстом
�. октобар 1���, Крагујевац
No �0�
Папир, штампа, рукопис, мастило
��,� x 4�,� цм
Указ краља Александра I Обреновић о одликова-
њу Саве Бадњевца, председника општине вароши 
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Кра гујевца, краљевским орденом Таковског крста 
петог реда. У потпису краљ Александар и канцелар 
кра љевских ордена, почасни ађутант Њ. В. краља, 
гене рал Милован С. Павловић. Горе у средини грб 
Краљевине Србије; лево вињета флорално геомет-
ријске орнаментике са орденом на коме пише на 
старословенском За веру књаза и отечество; доле у 
средини утиснут орден.
НМКГ, инв. бр. АГ-1���
Откуп, 1���.

131. Одликовање краљевским орденим
Светог Саве
10. октобар 1���, Београд
No �13

Папир, штампа
3�,� x 4�,� цм
Указ краља Александра I Обреновића на предлог 
Председника Министарског савета и министра ино-
страних дела, о одликовању Милутина Николића, 
свештеника из Рамаће, краљевским орденом Све-
тог Саве петог реда. У потпису краљ Александар 
и канцелар краљевских ордена, почасни ађутант 
Њ. В. Краља, генерал Милован С. Павловић. Горе 
у центру грб Краљевине Србије; лево вињета фло-
рално геометријске орнаментике са орденом на ко-
ме пише на старословенском Троудомь своNмь вьса 
поNобрѢтє; доле у центру утиснут орден.
НМКГ, инв. бр. ЗД-1���/1
Поклон, 1���.

130 131
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13�. Одликовање Таковским крстом 
�3. септембар 1�00, Смедерево
КО No ���
Папир, штампа
�� x 4�,� цм
Указ краља Александра I Обреновића о одликовању 
Владимира Миленковића, окружног начелника у 
пен зији, краљевским орденом Таковског крста тре-
ћег реда. У потпису канцелар краљевских ордена, 
почасни ађутант Њ. В. краља, генерал М. М. Маг-
даленић и секретар канцеларије краљевских ордена 
Јован Смуђа. Горе у центру грб Краљевине Србије; 
лево вињета флорално геометријске орнаментике са 
орденом на коме пише на старословенском За веру 
књаза и отечество; доле у центру утиснут орден.
НМКГ, инв. бр. АГ-1���
Откуп, 1���.

133. Одликовање Таковским крстом
�. новембар, 1�0�, Београд
КО No 1�10

13�

Папир, штампа
��,� x 4� цм
Указ краља Александра I Обреновића о одликовању 
Милутина Николића, протојереја из Рамаће у Окру-
гу крагујевачком, краљевским орденом Таковског 
крста четвртог реда. У потпису канцелар краљев-
ских ордена, почасни ађутант Њ. В. Краља, генерал 
Драгутин Франасовић и секретар канцеларије кра-
љевских ордена. Горе у центру грб Краљевине Ср-
бије; лево вињета флорално геометријске орна мен-
тике са орденом на коме пише на старословенском 
За веру књаза и отечество; доле у центру утиснут 
орден.
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НМКГ, инв. бр. ЗД-1���/�
Поклон, 1���.

Повеље и дипломе

134. Диплома 
П. М. Марковић, Београд
10. октобар 1���, Пожаревац
Литографија на папиру
44,4 x ��,� цм
Под највишим покровитељством Њ. Величанства 
краља Србије Александра I Обреновића „Пожаре-
вачка занатска и окружна пољопривредна изложба 
занатлиског удружења” одликује Почасном повељом 
„Краљ. Срп. повлашћену фабрику коже” Фридриха 
Фијале из Крагујевца.

НМКГ, инв. бр. ЗД-�3��
Порекло непознато.

Новац Обреновића

13�. Једна (1) пара Михаила Обреновића III
1���, Беч
Бакар
Пречник 10 мм
НМКГ, инв. бр. Н-�0�
Поклон, 1���.

13�. Једна (1) пара Михаила Обреновића III
1���, Беч
Бакар
Пречник 1� мм
НМКГ, инв. бр. Н-���
Поклон, 1���.

13�. Једна (1) пара Михаила Обреновића III
1���, Беч
Бакар
Пречник 1� мм
НМКГ, инв. бр. Н-11�0
Поклон, 1���.

13�. Једна (1) пара Михаила Обреновића III
1���, Беч
Бакар
Пречник 1� мм
НМКГ, инв. бр. Н-14�1
Поклон, 1��4.

13�. Пет (5) пара Михаила Обреновића III 
1���, Беч
Бакар
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Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-�41
Поклон, 1��3.

140. Пет (5) пара Михаила Обреновића III
1���, Беч
Легура бакра
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-�1�
Поклон, 1���.

141. Пет (5) пара Михаила Обреновића III
1���, Беч
Бакар
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-�34
Поклон, 1���.

14�. Пет (5) пара Михаила Обреновића III
1���, Беч
Бакар
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-�3�
Поклон, 1���.

143. Пет (5) пара Михаила Обреновића III
1���, Беч
Бакар
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-��4
Откуп, 1���.

144. Пет (5) пара Михаила Обреновића III
1���, Беч
Бакар
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-��1
Откуп, 1��0.

14�. Пет (5) пара Михаила Обреновића III
1���, Беч
Бакар
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1�30
Поклон, 1��1.

14�. Десет (10) пара Михаила Обреновића III
1���, Беч
Бакар
Пречник 30 мм
НМКГ, инв. бр. Н-��0
Поклон, 1���.

14�. Десет (10) пара Михаила Обреновића III
1���.
Бакар
Пречник 30 мм
НМКГ, инв. бр. Н-�3�
Поклон, 1���.

14�. Педесет (50) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро 
Пречник 1� мм
НМКГ, инв. бр. Н-��
Поклон, 1���.

14�. Педесет (50) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник 1� мм
НМКГ, инв. бр. Н-134�
Откуп, 1���.

1�0. Један (1) динар Милана М. Обреновића IV
1���.
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Сребро
Пречник �4 мм
НМКГ, инв. бр. Н-�3
Поклон, 1���.

1�1. Један (1) динар Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник �3 мм
НМКГ, инв. бр. Н-113�
Откуп, 1��4.

1��. Један (1) динар Милана
М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник �3 мм
НМКГ, инв. бр. Н-1
Откуп, 1��1.

1�3. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1141
Откуп, 1��4.

1�4. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-114�
Откуп, 1��4.

1��. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар

Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-�3�
Поклон, 1���.

1��. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-���
Поклон, 1���.

1��. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-10�3
Откуп, 1��0.

1��. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-113�
Откуп, 1��3.

1��. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-11��
Поклон, 1���.

1�0. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1��0
Поклон, 1��1.
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1�1. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1�3�
Поклон, 1��1.

1��. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-14��
Поклон, 1��4.

1�3. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник 30 мм
НМКГ, инв. бр. Н-1��1
Поклон, 1��1.

1�4. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник 30 мм
НМКГ, инв. бр. Н-1�31
Поклон, 1��1.

1��. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник 30 мм
НМКГ, инв. бр. Н-10��
Откуп, 1��0.

1��. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
1���.

Бакар
Пречник 30 мм
НМКГ, инв. бр. Н-�4�
Поклон, 1��3.

1��. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник 30 мм
НМКГ, инв. бр. Н-��1
Поклон, 1���.

1��. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник 30 мм
НМКГ, инв. бр. Н-�4�
Поклон, 1���.

1��. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник 30 мм
НМКГ, инв. бр. Н-��0
Поклон, 1���.

1�0. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник 30 мм
НМКГ, инв. бр. Н-��3
Поклон, 1���.

1�1. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник 30 мм
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НМКГ, инв. бр. Н-���
Поклон, 1��0.

1��. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Бакар
Пречник 30 мм
НМКГ, инв. бр. Н-134�
Поклон, 1���.

1�3. Педесет (50) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник 1� мм
НМКГ, инв. бр. Н-���
Поклон, 1��3.

1�4. Педесет (50) пара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник 1� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1311
Размена, 1��1.

1��. Један (1) динар Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник �3 мм
НМКГ, инв. бр. Н-�4
Поклон, 1���.

1��. Један (1) динар Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник �3 мм
НМКГ, инв. бр. Н-1140
Откуп, 1��4.

1��. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1143
Откуп, 1��4.

1��. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1144
Откуп, 1��4.

1��. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-���
Откуп, 1��0.

1�0. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-���
Откуп, 1���.

1�1. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1�3�
Поклон, 1��1.

1��. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
1���.
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Сребро
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-134�
Откуп, 1���.

1�3. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-13��
Откуп, 1��4.

1�4. Пет (5) динара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник 3� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1�
Откуп, 1��1.

1��. Пет (5) динара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник 3� мм
НМКГ, инв. бр. Н-�14
Откуп, 1���.

1��. Пет (5) динара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник 3� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1���
Размена, 1��1.

1��. Пет (5) динара Милана М. Обреновића IV
1���.
Сребро
Пречник 3� мм

НМКГ, инв. бр. Н-13�0
Откуп, 1���.

1��. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
1��3.
Никл
Пречник 1� мм
НМКГ, инв. бр. Н-���
Откуп, 1��0.

1��. Пет (5) пара краља Милана М. Обреновића IV
1��3.
Никл
Пречник 1� мм
НМКГ, инв. бр. Н-14��
Поклон, 1���.

1�0. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
1��3.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-���
Поклон, 1��0.

1�1. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
1��3.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-���
Поклон, 1��0.

1��. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��3.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-���
Откуп, 1��0.



1��

1�3. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��3.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-10��
Поклон, 1��1.

1�4. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��3.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-141�
Размена, 1���.

1��. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��3.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-14��
Поклон, 1���.

1��. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��3.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-14�0
Поклон, 1���.

1��. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��3.
Никл
Пречник �0 мм

НМКГ, инв. бр. Н-14�1
Поклон, 1���.

1��. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��3.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-14��
Поклон, 1���.

1��. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV 
1��3.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1�3�
Поклон, 1��1.

�00. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��3.
Бакар
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-14��
Поклон, 1���.

�01. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��3.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-14��
Поклон, 1���.

�0�. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV



1��

1��3.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-13��
Поклон. 

�03. Двадесет (20) пара Милана М. Обреновића IV
1��3.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-141�
Размена, 1���.

�04. Пет (5) пара краља Милана М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник 1� мм
НМКГ, инв. бр. Н-10��
Откуп, 1��0.

�0�. Пет (5) пара краља Милана М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник 1� мм
НМКГ, инв. бр. Н-130�
Размена, 1��1.

�0�. Пет (5) пара краља Милана М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник 1� мм
НМКГ, инв. бр. Н-14�4
Поклон, 1���.

�0�. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��4.

Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-��3
Поклон, 1���.

�0�. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-10��
Откуп, 1��0.

�0�. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-1�34
Поклон, 1��1.

�10. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-1��3
Поклон, 1���.

�11. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-130�
Размена, 1��1.
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�1�. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-14�0
Размена, 1���.

�13. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник �0 мм
НМКГ, инв. бр. Н-14�3
Поклон, 1���.

�14. Двадесет (20) пара Милана М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-�4�
Поклон, 1��3.

�1�. Двадесет (20) пара Милана М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-��1
Поклон, 1��0.

�1�. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV 
1��4.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-10�4
Откуп, 1��0.

�1�. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV 
1��4.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1�10
Поклон, 1��1.

�1�. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV 
1��4.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1�11
Поклон, 1���.

�1�. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV 
1��4.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1�1�
Поклон, 1��1.

��0. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV 
1��4.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1�13
Поклон, 1��1.

��1. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV 
1��4.
Никл
Пречник �� мм
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НМКГ, инв. бр. Н-1�33
Поклон, 1��1.

���. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-130�
Размена, 1��1.

��3. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-14��
Поклон, 1���.

��4. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-14��
Поклон, 1���.

���. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��4.
Никл
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-14�1
Размена, 1���.

���. Десет (10) динара Александра I Обреновића
1��3, Париз
Папир

13,� x �,4 цм
Цртеж Daniel Depuis & Georges Duval;
гравер E. Mouchon
На реверсу је текст на француском језику и ознака 
вредности DIX FRANCS
НМКГ, инв. бр. Н-1�� 
Поклон, 1��0.

���

���. Десет (10) динара Александра I Обреновића
1��3, Париз
Папир
13,� x �,4 цм
Цртеж Daniel Depuis & Georges Duval;
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гравер E. Mouchon
На реверсу је текст на француском језику и ознака 
вредности DIX FRANCS
НМКГ, инв. бр. Н-���
Поклон, 1���.

���. Десет (10) динара Александра I Обреновића
1��3, Париз
Папир
13,� x �,4 цм
Цртеж Daniel Depuis & Georges Duval;
гравер E. Mouchon
На реверсу је текст на француском језику и ознака 
вредности DIX FRANCS
НМКГ, инв. бр. Н-1���
Откуп, 1��0.

���. Десет (10) динара Александра I Обреновића
1��3, Париз
Папир
13,� x �,4 цм
Цртеж Daniel Depuis & Georges Duval;
гравер E. Mouchon
На реверсу је текст на француском језику и ознака 
вредности DIX FRANCS
НМКГ, инв. бр. Н-1�33
Откуп, 1���.

�30. Један (1) динар Александра I Обреновића
1���.
Сребро
Пречник �3 мм
НМКГ, инв. бр. Н-���
Откуп, 1��1.

�31. Један (1) динар Александра I Обреновића
1���.
Сребро

Пречник �3 мм
НМКГ, инв. бр. Н-���
Откуп, 1��0.

�3�. Један (1) динар Александра I Обреновића
1���.
Сребро
Пречник �3 мм
НМКГ, инв. бр. Н-1���
Откуп, 1���.

�33. Два (2) динара Александра I Обреновића
1���.
Сребро
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-�3�
Поклон, 1��3.

�34. Два (2) динара Александра I Обреновића
1���.
Сребро
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-��4
Откуп, 1��0.

�3�. Два (2) динара Александра I Обреновића
1���.
Сребро
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-1��4
Откуп, 1���.

�3�. Два (2) динара Александра I Обреновића
1���.
Сребро
Пречник �� мм
НМКГ, инв. бр. Н-14��
Откуп, 1��4.



Портрети Обреновића
из збирке српског сликарства XVIII и XIX века

Народног музеја у Београду

Петар Петровић, музејски саветник



Народни музеј у Београду

Народни музеј у Београду, најстарија и цент-
рална музејска установа у Србији, основан је 10. маја 
1�44. године као Музеум сербски. Указом тадашњег 
начелника Министарства просвете, Јована Стерије 
Поповића, да се на једном месту саберу старине 
и да се за потомство сачувају, означен је почетак 
институционализованог прикупљања и системат-
ске заштите културне баштине на нашем тлу. Му-
зејски материјал Стерија Поповић је класификовао 
у пет група - повеље и дипломе, рукописне и штам-
пане књиге, печати, стари српски новац и стари 
бугарски новац. Године 1�4�. састављен је Списак 
ствари Музеуму Сербском принадлежећи, који je, 
сачињен од седамдесетпет редних бројева, представ-
љаo први музејски инвентар у Србији. 

Темељ за будући рад и устројство Музеја по-
стављен је доношењем Закона о Библиотеци и Му-
зеју 1��1. године, када су ове две установе, до тада 
обједињене под надзором и покровитељством Ми-
нистарства просвете, раздвојене. Само годину дана 
касније, Законом о старинама у Краљевини Србији, 
по којем се никаква старина не сме продати на 
страну док се преко управне власти не понуди на 
откуп Народном музеју, створени су основни усло-
ви за планско попуњавање и развој музејских збир-
ки и формирање Музеја као модерне и самосталне 
институције. 

Већ у првим деценијама рада Народни музеј 
је настојао да дефинише своју позицију и јасно 
конципирану политику. Организован као научна, 
истраживачка установа, Музеј је конституисао на-
ционални идентитет, а као важан актер у заштити 
културне баштине постао је званичан репрезент др-
жаве и друштва. 

Измене у концепцији и садржини музејских 
збирки спроведене су уступањем великог броја екс-

поната Војном музеју, Музеју града Београда, Музеју 
Вука и Доситеја, Историјском музеју Србије, Музеју 
примењене уметности, Галерији фресака и Музеју 
савремене уметности. 

Вишедеценијски проблем смештаја својих ко-
лекција Музеј је коначно решио 1���. године, пре-
сељењем у зграду Управе фондова на Тргу Репуб-
лике. Саграђена у периоду 1�0�-1�03. у духу академ-
ског еклектицизма, а по пројекту архитеката Андре 
Стевановића и Николе Несторовића, зграда је 1��4. 
године проглашена за споменик културе.

Као музеј комплексног типа који данас у сво-
јим колекцијама чува репрезентативну археолош-
ку, уметничку и нумизматичку грађу, дела приме-
њене уметности, фонд старе и ретке књиге, као и 
архив документарне грађе, Народни музеј у Бео-
граду интерпретира и промовише слојевито мул-
тикултурално наслеђе са подручја централног Бал-
кана и Европе. Више од 400.000 предмета, система-
тизованих у основне и студијске збирке, рашчла-
њене у првом реду хронолошки, као и по врсти 
предмета и уметничких дела, сведочи о развоју и 
цивилизацијским променама на том тлу, у хроно-
лошком оквиру од �. века п. н. е. до модерног доба. 
Попуњавање музејског фонда одвија се континуи-
рано кроз поклоне, откупе, завештања, археолошка 
ископавања и теренска истраживања, а проучава-
ње и презентација ове изузетне културне баштине 
спроводе се кроз редовну стручну делатност и из-
ложбене пројекте. 

У саставу Народног музеја у Београду налазе 
се Музеј Вука и Доситеја, Галерија фресака, Архео-
лошки музеј Ђердапа, Музеј Лепенски Вир и Спомен 
музеј Надежде и Растка Петровића. 
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У дугој историји Народног музеја, један од 
најважнијих дародаваца и покровитеља је била ди-
настија Обреновић. Обриси најстаријег музеја у 
Србији назиру се већ у годинама прве владавине 
кнеза Милоша Обреновића1. Иако званичан датум 
оснивања Народног музеја, 10. мај 1�44. године, 
пада у време кнеза Александра Карађорђевића, пе-
риод владавине Обреновића у другој половини XIX 
века представља успон у развоју Народног музеја, 
што је неоспорно била заслуга како владара, тако 
и других чланова династије Обреновић�. Имајући у 
виду да су готово сви Обреновићи били љубитељи 
или познаваоци уметности, поједини здушни по-
кровитељи и мецене, а други, пак, угледни колек-
ционари, очекивано су таква интересовања, скло-
ности али и потребе допринеле убрзаном развоју 
уметности у Србији, што се директно одразило и на 
баштињење збирки Народног музеја. 

Почасно место у галерији портрета Обрено-
вића из Збирке српског сликарства XVIII и XIX ве-
ка Народног музеја, са разлогом припада родоначел-
нику династије, кнезу Милошу. Међу портретима 

има оних који су настали за живота српског суве-
рена, као и оних насталих постхумно или према 
другим предлошцима. Први у низу јесу Милошеви 
портрети настали у Крагујевцу, које је сликао Павел 
Ђурковић (1��� – око 1�30) током двадесетих годи-
на XIX века3. Најпознатији је Портрет кнеза Ми-
лоша са турбаном (кат. 1) из 1��4. године, који је 
већ две годинe потом литографисан у Пешти и који 
се толико допао Вуку Караџићу, да је молио српског 
кнеза да по њој начини бакрорез за прво издање 
својих народних песама4. Поред несумњивих ликов-
них квалитета, овај портрет је занимљив и по томе 
што je, према ауторовом запису са полеђине слике, 
познато Ђурковићево место рођења и вероиспо-
вест. Из исте године су и два готово идентична 
портрета Кнеза Милоша са фесом (кат. � и 3), које 
је Ђурковић, уз друге портрете чланова породице 
Обреновић, сликао током боравка у Крагујевцу. Од 
портрета других чланова Милошеве породице које 
је Ђурковић тих година сликао, у Народном музеју 
је још само портрет Томаније Обреновић из 1���. 
године (кат. 4�)�. 

Портрети Обреновића
из збирке српског сликарства XVIII и XIX века

Народног музеја у Београду

1  Архивска грађа за историју Народног музеја, књ. 1, Кнез Милош и срп-
ске власти према старинама и уметности у Србији 1815–1839, прир. 
М. Џелебџић, Београд, 1���. 
�  За време Милана Обреновића 1��1. донет је Закон о Народној биб-
лиотеци и музеју, чиме је Народни музеј издвојен као самостална 
установа. О томе шта је из заоставштине династије Обреновић доспело 
у Народни музеј видети у: С. Бојковић, „Заоставштина Обреновића у 
Историјском музеју Србије” у Обреновићи у музејским и другим збир-
кама Србије, 1, Горњи Милановац, �013, 13-1�. 

3   М. Коларић, Н. Кусовац, Павел Ђурковић: каталог изложбе, Опово, 
1���, кат. ��-�4; Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791-1848, Бео-
град, 1���, ���-��0 (са репродукцијама); Н. Кусовац, Збирка српског 
сликарства XVIII и XIX века, Београд, 1���, кат. ���-��0 (репродуко-
вано); биографија и библиографија Ђурковића код: Б. Тодић, Српски 
сликари од XIV до XVIII века, Нови Сад, �013, II, ��-��. 
4  Б. Вујовић, н. д., ���. 
�  М. Коларић, Н. Кусовац, н. д., кат. �1 (репродуковано); Н. Кусовац н. д., 
кат. ��1 (репродуковано); П. Петровић, Портрети Обреновића из збирке 
Народног музеја у Београду, Београд, �00�, кат. � (са репродукцијом).
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Галерија портрета кнеза Милоша и породице 
из збирке Народног музеја даље расте са делима 
ко ја потичу из тридесетих и четрдесетих година 
XIX века. Српски сликари рођени на подручју 
Хаб  збуршке монархије, који су махом били ђаци 
Ака  демије ликовних уметности у Бечу, доласком у 
Ср бију донели су естетику и схватања уметности 
беч  ког кла сицизма и бидермајера. Један од њих је 
сли  кар из Великог Бечкерека, данас Зрењанина, Јеф-
ти мије Поповић (1��4–1���)�, који је у Бечу 1�30. 
годи не урадио реплику познатог Милошевог по т   ре-
та са турбаном од Павела Ђурковића (кат. 4). Иако 
је био Милошев стипендиста и један од рет  ких 
сли кара тог времена који се са успехом опро  бао и 
у гра фичким техникама, није успео да постане кне-
жев дворски сликар. Ту незваничну ти тулу понеће 
Урош Кнежевић (1�11–1���) сликар из Срем ских 
Кар  ловаца. 

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 бога-
то украшених, парадних портрета Обреновића 
сли каних у мундирима, еполетама, одликовањима, 
лен тама и оружјем, у Збирци српског сликарства 
XVIII и XIX века издвајају се они настали у време 
Кне жевићевог боравка у Крагујевцу и Чачку 1�3�. 
годи не, односно пре одласка на бечку Академију�. 
Њих има три: Портрет кнеза Милоша као владара 
са картом Србије у руци (кат. �), Портрет генерала 
Јована Теодоровића Обреновића са шареним турба-
ном на глави (кат. 40) и Портрет Јована Теодорови-

ћа Обреновића са високим калпаком на глави и ма-
чем о појасу (кат. 41). Деценију потом, по повратку 
из Беча, Кнежевићеви портрети достижу виши ниво 
класицизма, видно ближи бечким узорима, што се 
примећује на портретима Милошеве деце, Кнеза 
Ми хаила у младости (кат. 1�) и Кнеза Милана (кат. 
14) који је сликан постхумно�. Нешто другачији, 
тврђи у цртежу и моделацији, јесте Портрет Кне-
гиње Љубице (кат. 1�), рађен према литографији 
Ана ста са Јовановића из 1��1. године�. У годинама 
када се Кнежевић увелико настанио у Београду, 
сте кав ши репутацију водећег портретисте српског 
гра ђан ства тог времена, настају зрела портретска 
оства рења какав је, између осталог, и портрет Кнеза 
Ми лоша (кат. �), сликан по узору на кнежев порт-
рет аустријског сликара Јозефа Грандауера из збир-
ке Историјског музеја Србије10. Из времена Ми ло-
шеве емиграције потиче и Портрет кнеза Мило ша 
у природној величини до колена (кат. �), који се 
приписује аустријском портретисти и минијатури-
сти Морицу Дафинегеру (1��0–1�4�)11, као и Порт-
рет кнеза Милоша са мачем мањег формата (кат. �) 
од непознатог страног сликара1�. 

У годинама када су се у Србији дешавале важ не 
политичке и друштвене промене, крајем чет врте и 
почетком пете деценије XIX века, један други сли-
кар, Јован Исајловић млађи (1�03–1���) прелази 

�  О Поповићу: V. Popović, „Velikobečkerečki slikarski ateljei”, Dvesto godina 
slikarstva u Zrenjaninu, Zrenjanin, 1���, kat. �3 (репродуковано). 
�  Љ. Симић-Константиновић, Историјски портрет у српском сликар-
ству XIX века: каталог изложбе, Београд, 1���, 3�; П. Васић, Урош 
Кнежевић, Опово, 1���, ��; Б. Вујовић, н. д., ���; Н. Кусовац, н. д., кат. 
4��, 4�� и 4�� (репродуковано). 

�  Н. Кусовац, н. д., кат. 4�� и кат. ��� (репродуковано); П. Петровић, н. 
д., кат. � (репродуковано).
�  М. Врбашки, „Дела која се односе на породицу Обреновић у Галерији 
Матице српске”, у Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије, 1, 
�013, �31, кат. 13 (репродуковано). 
10  С. Бојковић, „Заоставштина Обреновића у Историјском музеју Ср-
бије”, у Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије, 1, �013, 33, 
кат. 4� (репродуковано).
11  Н. Кусовац, н. д., 1��, кат. 1�3� (репродуковано); П. Петровић, н. д., 
кат. 3 (репродуковано).
1�  Н. Кусовац, н. д., 1�0, кат. 11�� (репродуковано).
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из Аустрије у Србију и ствара дело које ће како за 
уметност, тако и за породицу Обреновић, бити по 
много чему особено. То је композиција Кнез Ми-
лан Обреновић на одру (кат. 1�), први, јединствен 
групни портрет породице Обреновић, окуп љене 
око одра Милошевог сина Милана, који је од свих 
Об реновића био најкраће на власти. Слику је од 
Исај  ловића поручила ожалошћена мајка, кнеги ња 
Љубица, која, уз преосталих насликаних шеснаест 
особа, заузима централно место на слици13. Вред-
ност ове Исајловићеве композиције је много стру-
ка, али чињеница је да она исцрпније и дирек т ни је 
говори о српској владарској породици, грађан ству 
и уопште о свом добу, од већине других историјских 
докумената14. 

Милошев брат Јеврем Обреновић заступљен је 
у Збирци са два портрета који су настали у исто вре-
ме када и Кнежевићеви портрети Милоша и поро-
ди це, тридесетих година XIX века, као и портретом 
који је грчки сликар Аристид Економа (1��1–1���) 
урадио средином XIX века (можда по Јевремовој 
смрти 1���. године), према литографском отиску 
Анастаса Јовановића за књигу „Обреновићи кратко 
начертаније житија ове књажевске породице”1�. 
Портрети Јеврема Обреновића (кат. 4� и кат. 43) 
из 1�3�. од Георгија Бакаловића (1���–1�43), сли-
ка ни су према првобитним портретима које је ура-
дио Павел Ђурковић деценију раније у Шапцу1�. 
Са свим је извесно да је други, већи и несигниран 

Ба каловићев портрет Јеврема Обреновића, заправо 
пан дан портрету Јевремове супруге Томаније од 
Па  вела Ђурковића, на шта указује подударност 
у стилу и приближност самих формата слика (уп. 
кат. 4� и кат. 43). Бакаловић је овде дословно по-
новио Ђур ковићево решење, што ће бити случај 
и са пор  т ретом Јеврема Обреновића (кат. 44) од А. 
Еко но ма, који је, сликајући тада највећег Европејца 
међу Обре новићима, уз литографску основу А. Јо-
вано  вића, унео и елементе бечког бидермајерског 
класи  цизма1�. Године и судбина Јевремове супруге 
Томаније нису могли да избегну проницљивом оку 
Грка Еко  номе, који је сликајући Томанију Обрено-
вић (кат. 4�) постигао изузетну психолошку студију 
жене која је била једна од најпоштованијих чланова 
породи це Обреновић1�. 

За разлику од кнеза Милоша, који је упркос 
бурном животу, прогонству и емиграцији ипак ду-
го живео, његови синови Милан и Михаило ни су 
имали срећан завршетак. Животи оба кнеза нагло 
су прекинути, Миланов болешћу, а Михаилов на-
силном смрћу. У знак сећања на свог рано пре ми-
нулог брата, Михаило Обреновић преко Ана ста са 
Јо вановића поручује 1���. од сликара Јоха неса 
Бе са (1���–1��1) портрет Кнеза Милана (кат. 1�), 
ко ји је по садржају и ликовном третману врло бли-
зак портрету Кнеза Михаила (кат. 1�), који је од 
руке истог аутора настао у Бечу три године раније. 
Есте тика бидермајерског натурализма, која током 
пете и шесте деценије XIX века суверено влада у 
гра ђанству и уметности, у српској средини најо чи-

13  За идентификацију личности видети код: Р. Љушић, Кнегиња Љуби-
ца, Београд, �013, 1��-1�� (са репродукцијама детаља).
14  Б. Вујовић, н. д., ���-��3. 
1�  М. Врбашки, н. д., �34, кат. �1 (репродуковано).
1�  Н. Кованџић-Петровић, „Портрет Јеврема Обреновића рад сликара 
Павела Ђурковића из 1��4. године”, Свеске Друштва историчара умет-
ности, 14, Београд, 1��3, ��-�� (са репродукцијом); Б. Вујовић, н. д., ��0 
(репродуковано).

1�  П. Петровић, н. д., кат. � (репродуковано); о Јеврему видети биогра-
фију код: Н. Јовановић, Господар Јеврем и његов штап: биографија Јев-
рема Обреновића, Београд, �01�. 
1�  Н. Јовановић, н. д., 114-11�. 
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гледнија је у сликарству портрета1�. Један од нај-
изра зитијих, уједно и најуспелијих примера јесте 
Портрет кнеза Михаила у народном (кат. 1�), који 
је у Београду 1�41. насликао Јован Поповић (1�10-
1��4). Поповић је уз Уроша Кнежевића најплоднији 
и најугледнији портретиста који је радио у Београ ду 
током четрдесетих и педесетих година XIX века�0. 
Тек дошавши у Београд 1�3�, Поповић је сав свој 
труд, напор и вољу уложио у портрет „Његове Свет-
лости, Милостивејшег Господара и владајућег Кња-
за Србског Михаила”, који је ефектнији по спољној 
декоративности него по складности ликов них еле-
мента�1, што је можда и сâм Поповић знао, али без 
обзира на то, управо овај портрет је Поповићу омо-
гућио сликарско усавршавање на бечкој ликовној 
Академији и даљи напредак у каријери��. 

Поповић и Бес су свако на свој начин и у духу 
тада актуелне естетике бидермајера представили 
кне за Михаила. У Збирци српског сликарства XVIII 
и XIX века налази се и један портрет Кнеза Михаила 
(кат. �0) од мало познатог аутора А. Манолиса, малог 
формата из средине шездесетих година XIX века. 
Оваква представа српског владара је реплика порт-
рета кнеза Михаила, који је деценију раније у Бечу 
литографисао Анастас Јовановић поводом венчања 
Михаила са Јулијом Хуњади�3. Иначе, коришћење 

графичких отисака, а потом и фотографија у изра-
ди портрета у уљу била је уобичајена пракса којој су 
прибегавали многи сликари средине XIX века, што 
се видело на претходним примерима и што се види 
на примерима портрета кнеза Милоша (кат. �) од 
непознатог страног аутора, затим на два портрета 
кнеза Милоша са калпаком (кат. 10 и кат. 11) из ше-
сте деценије XIX века, који је по свој прилици настао 
према неком ранијем портрету поводом једне од 
Милошевих посета Цариграду�4, као и на портрету 
Јевремове ћерке Анке Константиновић (кат. 4�) ко-
ји је сликар Фердинанд Треш (1�3�–1���) урадио 
1���. по фотографији��. 

Док је грађанско друштво до средине XIX века 
неговало једну уметност која је била сведена на ок-
вире мирног, чак идиличног живота и одевену у рухо 
„ликовног рационализма”, дотле је романтичарски, 
национални бунт био резервисан само за поједине 
који су имали снаге и дара да у уметност унесу 
нешто од тековина европског романтизма. Зато 
и не изненађује што је најизразитији романтичар 
код Срба у то време, Ђура Јакшић (1�3�–1���), у 
трагичној смрти кнеза Михаила препознао онај 
Weltschmerz који га је подстакао да изведе драма-
тичну композицију Кнез Михаило на одру (кат. �1)��. 
За разлику од темпераментног Јакшића, личност 
српског кнеза Михаила је на други начин привукла 
његовог прагматичног вршњака Стеву Тодоровића 
(1�3�–1���)��, који се поред сликарства, бавио и 1�  О томе у: Н. Кусовац, „Портретско сликарство у Србији (1��4–1��4)” 

у Прота Матеја Ненадовић: Зборник радова, Научни скуп Срп  ске 
академије наука и уметности, књ. XXVI, Председништво, књ. �, Београд, 
1���, 3��–34�.
�0  О Јовану Поповићу: Н. Кусовац, Јован Поповић, Опово, 1��1. 
�1  Б. Вујовић, н. д., ���.
��  Исто, 43-44; 4�-��.
�3  М. Врбашки, Литографије Анастаса Јовановића, из збирке Срђана 
Стојанчева, Горњи Милановац, �00�, 3�, кат. 4� (репродуковано). 
�4  Н. Кусовац, Збирка српског сликарства XVIII и XIX века, Београд, 
1���, �10, кат. 1��� и кат. 1��0 (репродуковано).

��  Упореди: С. Бојковић, „Заоставштина Обреновића у Историјском 
музеју Србије” у Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије, 1, 
Горњи Милановац, �013, 1��, кат. 4�1 (са репродукцијом).
��  Н. Кусовац, М. Јовановић, Г. Петровић, „Сликарство”, у Сабрана де-
ла Ђуре Јакшића..., књ. �, Београд, 1���, ��-100, 1�4, кат. �0 (репро дуко-
вано).
��  О Тодоровићу: Н. Кусовац, М. Врбашки, В. Грујић, В. Краут, Стеван 
Тодоровић (1832-1925), Београд, �00�.



13�

многим другим активностима, између осталог и ва-
спитањем кнежевог ванбрачног сина Велимира М. 
Теодоровића (кат. 4�). Положај који је Тодоровић 
од кнеза Михаила па надаље уживао код Обренови-
ћа, омогућавао му је привилегију коју су имали 
дворски сликари, те је у том смислу Тодоровић био 
аутор неколико портрета чланова породице Обре-
новић који нису били живи, или су рађени пре ма 
портретима других аутора, што би могао да буде 
случај са портретом Кнегиње Јулије Хуњади (кат. 
��), који се до сада приписивао Кнежевићу��, а што 
је сасвим извесно у случају двојног портета Кнеза 
Милана и Кнегиње Љубице (кат. 13), који је Тодо ро-
вић урадио према ранијим литографским прика-
зима. 

Ако је неко од Обреновића био нарочито склон 
уметности, посебно сликарству, онда је то не сум-
њиво био краљ Милан Обреновић. У Збирци срп-
ског сликарства XVIII и XIX века Народног музеја 
налази се шест портрета овог српског владара, 
који је, између осталог, био познат и као заљубље-
ник и колекционар дела француских сликара имп-
ресионизма, у време када је то било реткост. Први 
сусрет младог српског кнеза са новом, револу цио-
нарном уметношћу која ће убрзо освојити читав 
свет, десио се у атељеу познатог париског фото-
графа Надара 1��4, када је настао и портрет Кнеза 
Милана у парадној униформи са лентом и одлико-
вањима (кат. �4). Нешто старији од овог је портрет 
Милана као младића (кат. �3) од непознатог аутора, 
настао по фотографији крајем шездесетих или 
по  четком седамдесетих година��. У години када 

Ми  лан ступа у брак са Наталијом Кешко, ћерком 
рус ког пуковника Петра Кешка 1���. године, Ђура 
Јак  шић исписује стихове и слика једно од најбољих 
својих ро мантичарских дела, портрет Кнеза Милана 
(кат. ��)30. У време проглашења кнежевине Србије 
за краљевину 1���. године, Стева Тодоровић слика 
званичне, репрезентативне владарске портрете кра -
ља Милана и краљице Наталије31, али је у Збирци 
заступљен портрет краља Милана у уни форми гар-
дијског генерала (кат. ��). Поред ових конвенцио-
налних портрета српског владара, сликаних по по-
руџбини за надлештва и јавну употребу, преостала 
два уметничка дела из Збирке откривају нам другу, 
мање познату страну личности „Грофа од Такова”. 
Слика под називом Краљ Милан у лову (кат. ��) од 
непознатог страног аутора из 1��1, највероватније 
је настала по узору на слична дела страних аутора, 
која је Милан тада већ увелико виђао на изложбама 
током путовања по Европи. Мушкарац са шеши-
ром који у доњем десном углу портретише краља 
Милана, можда је управо сâм аутор овог групног 
портрета, а једина веза са темом лова јесте пас ко-
ји се ослонио њушком на колено свог господара. 
Исти пас се појављује и на другој слици на којој је 
Краљ Милан са псом (кат. ��) приказан у ентеријеру 
са украшеним источњачким прекривачима погледа 
упе реног у страну, што је највероватније рађено пре-
ма фотографији са краја XIX века3�. 

��  Н. Кусовац, Збирка српског сликарства XVIII и XIX века, Београд, 
1���, �0, кат. ��� (репродуковано).
��  Аутор овог портрета могао би бити и Урош Кнежевић (уп. С. Цвет-
ковић „Обреновићи и Смедерево: летњи двор и оставштина у град ском 

музеју” у Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије, 1, Горњи 
Милановац, �013, ��0, кат. �, где је репродукована литографија овог 
портрета из 1���. године).
30  Н. Кусовац, М. Јовановић, Г. Петровић, н. д., 111-11�, 1�� кат. 10� 
(ре продуковано). 
31  Н. Кусовац, М. Врбашки, В. Грујић, В. Краут, н. д., 1��-1�� (са репро-
дукцијама). 
3�  Упореди: С. Бојковић, н. д., у Обреновићи у музејским и другим збир-
кама Србије, 1, Г. Милановац, �013, ��-��, кат. ��1 (са репродукцијом).
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Игром случаја, краљица Наталија Обреновић 
заступљена је у Збирци истим бројем портрета и 
представа као и њен супружник – шест. Од тога су 
најбоља два за које је краљица лично позирала (кат. 
�� и кат. 30), а која је надахнуто и виртуозно извео 
Влахо Буковац (1���–1���) током свог првог боравка 
на Двору Обреновића 1���. године33, док су четири 
рађена по фотографијама или другим предлошци-
ма. Од тих четири, посебно се издваја рад Милоша 
Тенковића (1�4�–1��0) који приказује Композици-
ју са бистом кнегиње Наталије (кат. 34), насталу 
највероватније након Тенковићеве самосталне изло-
жбе марта 1��1. у Грађанској Касини34, на којој је сли-
кар демонстрирао висок степен реализма, цртачку 
прецизност и својеврсну ботаничарску страст пре-
ма природним детаљима, цвећу, дрвећу, лишћу итд. 
Попрсје Кнегиње Наталије (кат. 33) сликано у овалу 
од непознатог страног аутора, увећана је реп ли ка 
идентичног портрета насталог око 1��0. у ате љеу фо-
тографа Фрица Лукхарта у Бечу3�, што би се могло 
рећи и за преостала два портрета Краљице Натали-
је настала после 1���. од непозна тих ау тора, где је 
Наталија приказана до колена у све чаној балској ха-
љини украшеној цвећем (кат. 31 и кат. 3�)3�. 

Последњи чланови династичке породице, вла-
дар ски пар Александар и Драга, затварају ову гале-
рију портрета Обреновића делима насталим пот -
крај XIX и на самом почетку XX века. Милан Јовано-
вић (1��3–1�44), фотограф на Двору Обрено вића, 
аутор је портрета у уљу Краља Александра (кат. 3�) 
у грађанском оделу из 1��3. године, премда је пор-
трет потписан као рад далеко познатијег његовог 
старијег брата Паје Јовановића (1���–1���)3�. Сли-
кар Никола Милојевић (1���–1�4�) насликао је 
пор трет Краља Александра (кат. 3�) у парадној ге-
не ралској униформи према фотографији3�, док је 
пор трет Краља Александра (кат. 3�) од Влаха Буков-
ца несумњиво најоригиналнији портрет од свих у 
овој галерији Обреновића3�. За жаљење је што је 
Буковчев исто тако добар пандан, Краљица Драга, 
данас позната само по олеографској репро дукцији40, 
јер је портрет Краљице Драге (кат. 3�) од Милана 
Јовановића сликан по фотографији самог аутора41, 
док је велики репрезентативни портрет Краљице 
Драге (кат. 3�) од Паје Јовановића настао у умет-
никовом бечком атељеу као поруџбина, при чему 
је у сликању краљичиног лика уметнику послужио 
снимак који је раније начинио његов брат Милан 

33  Н. Кусовац, Збирка српског сликарства XVIII и XIX века, Београд, 
1���, 3�, кат. 1�0, 1�1; П. Петровић, Паја Јовановић – Системски ката-
лог дела, Београд, �014, ��-��, кат. 1 и кат. � (са репродукцијама). 
34  Према наводима ондашње штампе, сама краљица (тада кнегиња) На -
талија лично је посетила изложбу и врло похвално и ласкаво се изра-
зила о Тенковићевим радовима, те је врло вероватно и ова апологетска 
Композиција са бистом кнегиње Наталије настала из уметни кове зах-
валности према српској кнегињи као заштитници културе и уметности 
и узвишеном меценату (видети: Изложбе у Београду 1880–1904, прир. 
М. Коларић, Београд, 1���, 14-1�). 
3�  С. Бојковић, н. д., у Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије, 
1, Горњи Милановац, �013, 11�, кат. 33� (са репродукцијом). 
3�  Ауторство портрета Краљице Наталије (кат. 31), који се налази у 
летњиковцу или вили Обреновића код Смедерева, још увек је диску-

табилно, мада није искључено да је првобитни узор за овај портрет 
био Наталијин портрет који је у време проглашења Краљевине сликао 
Стева Тодоровић (С. Цветковић, н. д., у Обреновићи у музејским и дру-
гим збиркама Србије, 1, Горњи Милановац, �013, ���, кат. 10). 
3�  Л. Шелмић и др., Збирка Јоце Вујића, Београд, 1���, ��, кат. 1�� (репро-
дуковано); П. Петровић, Паја Јовановић – системски каталог дела, Бео-
град, �01�, 33� кат. 10�� (репродуковано). 
3�  Упореди: Д. Драшковић, М. Савић, „Обреновићи у историјској збир   ци 
Народног музеја Краљево” у Обреновићи у музејским и другим збирка ма 
Србије, 1, �013, 30�, кат. 44. 
3�  П. Петровић, Сликар Влахо Буковац, Београд, �014, 4�, кат. 13.
40  С. Цветковић, н. д., у Обреновићи у музејским и другим збиркама Срби-
је, 1, Горњи Милановац, �013, ��4 (кат. 13) и 331 (кат. �). 
41  Исто, 14� (кат. 43�) и 14� (кат. 433). 
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Јовановић4�. 
Поједина дела аутора ове галерије портрета 

Обреновића, која су настала као резултат важних 
друштвених и историјских процеса у XIX веку, од-
мах су нашла своје место на сталној поставци у 
Народном музеју, где се налазе и данас. Друга су, 
пак, била излагана и репродукована на различитим 
изложбама, било тематским, монографским или у 
склопу сталне поставке Историјског одељења На-
родног музеја (тада Музеја кнеза Павла) пре Другог 
светског рата43. У скорије време, Народни музеј је 
династију Обреновић представио гостујућом из-
ложбом „Портрети Обреновића”, коју је чинио 
избор од шеснаест, од укупно четрдесет и осам дела 
из Збирке српског сликарства XVIII и XIX века, 
на којима су приказани чланови породице Об ре-
но вић44. На послетку ваља поменути како су пред-
мети и уметничка дела која се односе на дина стију 
Обреновић доспела у Народни музеј у Београду. 
Како је после мајског преврата 1�03. једини леги-
тимни наследник покретних и непо кретних до бара 
династије Обреновић била краљица Ната лија, то 
је према изричитој њеној жељи „... сво ста ринско 
историјско оружје, историјске слике (подву као П. 
П.) и све ствари које имају какве историјске вред-
ности”4�, припало Народном музеју, те је и ве лики 
број уметничких дела која се данас чувају у Збирци 
српског сликарства XVIII и XIX века Народ ног му-
зеја, доспео из богате заоставштине династије Об-
реновић.
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Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Кнез Милош Обреновић са турбаном 
Павел Ђурковић
1��4, Крагујевац
Уље на платну
�1,� х �� цм
Сигн. на полеђини: У Крагγевцγ Јγнйа 11.го 1824. Те. 
Изобразилъ Павель Гъγрковичъ родомъм из Цеса рие 
Маџарске у мѢсту въ Бай. Восточног вѢроиспов Ѣ-
дания Славено Сербинъ
Инв. бр. НМ 4��
Из заоставштине Обреновића, примљено у Народни 
музеј са легатом Вука Караџића крајем XIX века.

1
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�. Кнез Милош са фесом 
Павел Ђурковић
1��4, Крагујевац
Уље на платну
��,� х ��,� цм
Сигн. на полеђини: У Крагγевцγ Марта 21-го лѢта 
1824-го изживописалъ Павелъ Гъγрковичъ Жителъ 
КарловцѢ СремстѢмъ...
Инв. бр. НМ 10��
Из заоставштине Обреновића, примљено у Народни 
музеј са легатом Вука Караџића крајем XIX века.

Сигн. на полеђини: У Крагγевцγ 19го фебрγариа 1824. 
изъживописалъ Павелъ Гъγрковичъ Славено Сер бинъ 
из Цесариа. Жителъ въ КарловцѢ СремстѢ мъ
Инв. бр. НМ ��0
Из заоставштине Обреновића, примљено у Народни 
музеј са легатом Вука Караџића крајем XIX века.

3. Кнез Милош са фесом 
Павел Ђурковић
1��4, Крагујевац
Уље на платну
��,� х ��,� цм

3

4. Кнез Милош Обреновић (по П. Ђурковићу)
Јефтимије Поповић
1�30, Беч
Уље на платну
�4 х �0,� цм
Сигн. на полеђини: Милош Обреновић Князъ Сербїй. 
Моловалъ Евтимїй Поповичъ у Бечу-20го Декембрія 
830 лѢт.
Инв. бр. НМ ��3
Откуп 1���.

�
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�. Кнез Милош 
Урош Кнежевић
1�3�.
Уље на платну
14� х �� цм
Сигн. на полеђини: Изображеноъ Урошъ Кнежевићъ...
юуна 1836
Инв. бр. НМ 1���
Поклон Уметничког одељења Министарства про све-
те пре Другог светског рата.

�. Кнез Милош Обреновић 
Урош Кнежевић (по Ј. Грандауеру)
Око 1�4�.
Уље на платну
�� х �� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ ��3
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

4 �

�
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11. Кнез Милош Обреновић у Цариграду 
Непознати сликар
Око 1���.
Уље на платну
��,� х ��,� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ ���
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

Љубица Обреновић

1�. Кнегиња Љубица 
Урош Кнежевић
1���/�3.

�. Кнез Милош 
Мориц М. Дафингер
Око 1�4�.
Уље на платну
144 х 100 цм
Несигн.
Инв. бр. НМ �0�
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

�. Кнез Милош Обреновић 
Непознати аутор
Око 1�4�.
Уље на платну
31,� х �4 цм
Несигн.
Инв. бр. НМ 10�3
Поклон 1���.

�. Кнез Милош Обреновић 
Непознати страни аутор
Око 1��0.
Уље на платну
�� х �� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ �3�
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

10. Кнез Милош Обреновић у Цариграду 
Непознати сликар
Око 1���.
Уље на платну
�� х �� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ ���
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

10
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Милан II Обреновић

14. Милан Обреновић 
Урош Кнежевић
1���/�3.
Уље на платну
�4 х ��,� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ ���
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

1�

Уље на платну
�4 х ��,� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ 1013
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

13. Кнегиња Љубица са сином Миланом 
Стева Тодоровић
1���.
Уље на платну
140 х 101 цм
Сигн. десно по средини: С Тодоровић 1882
Инв. бр. НМ 34�
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

13
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1�. Кнез Милан Обреновић 
Јоханес Бес
1���.
Уље на платну
131 х 100 цм
Несигн.
Инв. бр. НМ 10�0
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

1�. Кнез Милан Обреновић на одру 
Јован Исајловић Млађи
1�3�.
Уље на платну
�0,� х �� цм

14 1�

Испод грба на одру: Миланъ Обреновићъ Князъ Сер-
бскїй/ рођенъ 7го окт. 1819. а престависе 26т юнїя 
1839.л.
Инв. бр. НМ 104
Поклон пре 1�4�.

Михаило Обреновић

1�. Кнез Михаило у народном 
Јован Поповић
1�41, Београд
Уље на платну
110 х �� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ ���
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. године.
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1�. Кнез Михаило у младости 
Урош Кнежевић
Око 1�4�.
Уље на платну
�4 х �� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ �31
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03.

1�. Кнез Михаило Обреновић 
Јоханес Бес
1���, Беч
Уље на платну
�� х �� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ 103�
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

1� 1�

1�



14�

�0. Кнез Михаило Обреновић 
А. Манолис (?)
Око 1���.
Уље на камену
1�,� х 14 цм
Сигн. на полеђини: Ά. Μаηολς [нејасно]
Инв. бр. НМ �0�
Поклон Уметничког одељења Министарства прос-
вете, пре Другог светског рата.

�1. Кнез Михаило на одру 
Ђура Јакшић
1���–1���.
Уље на платну

�0 �1

�� х �� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ 3��
Поклон пре Првог светског рата.

Јулија Обреновић

��. Кнегиња Јулија Обреновић 
Урош Кнежевић (?)
Око 1���.
Уље на платну
1�� х 1�� цм
Инв. бр. НМ 10�3
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 
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Милан IV Обреновић

�3. Млади кнез Милан 
Непознати аутор (по литографији Уроша Кнежевића)
1���.
Уље на платну
�4 х �3 цм
Несигн.
Инв. бр. НМ �0�
Откуп 1��4.

�4. Кнез Милан Обреновић 
Феликс Турнашон Надар (студио)
1��4, Париз
Уље на платну
11� х �0 цм

�� �3

�4
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Сигн. доле десно: Ateliers Nadar/Paris 1874
Инв. бр. НМ ���
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

��. Кнез Милан Обреновић 
Ђура Јакшић
1���.
Уље на платну
�� х �� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ 10�
Откуп 1�4�.

1�0 х �� цм (овал)
Сигн. доле десно: С. Тодоровић
Инв. бр. НМ ��3
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

��

��. Краљ Милан Обреновић 
Стеван Тодоровић 
Око 1���.
Уље на платну

��. Краљ Милан са псом 
Непознати страни аутор (по фотографији)
Око 1��0.
Уље на платну
1�0 х 1�3 цм
Несигн.
Инв. бр. НМ 1�0�
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

��
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��. Краљ Милан у лову 
Непознати страни аутор
1��1.
Акварел на пергаменту
�4 х 1� цм
Доле десно запис: 1881
Инв. бр. НМ 1�14
Откуп 1���.

Краљица Наталија

��. Краљица Наталија 
Влахо Буковац
1���, Београд
Уље на платну
�� х �� цм (овал)
Сигн. и дат. средина лево: B. Bukovac/Belgrade 1882
Инв. бр. НМ ��3

��

�� ��
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Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

30. Краљица Наталија 
Влахо Буковац
1���.
Уље на платну
�14 х 131 цм
Несигн.
Инв. бр. НМ 1�03
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. године.

31. Краљица Наталија 
Непознати аутор (Стева Тодоровић?)
Око 1���.
Уље на платну
1�0 х �� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ �1�
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

30

31

3�. Краљица Наталија 
Непознати аутор
Око 1���.
Уље на платну
�� х �4 цм
Несигн.
Инв. бр. НМ �11
Откуп 1��4.
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33. Краљица Наталија Обреновић 
Непознати аутор (по фотографији)
Око 1��0.
Уље на платну
�0 х �0 цм (овал)
Несигн.
Инв. бр. НМ ���
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

34. Композиција са бистом краљице Наталије 
Милош Тенковић
1��1, Београд
Акварел
�� х �0 цм
Запис доле по средини: Композиција у акварелу од 
Тенковића/Београд 1881
Инв. бр. НМ 1313
Откуп пре Првог светског рата.

3�

33
34

Александар Обреновић

3�. Краљ Александар Обреновић 
Милан Јовановић
1��3.
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Уље на платну
�� х �� цм
Сигн. доле десно (накнадно): П. Јовановић 
Инв. бр. НМ ЈВ 1�1
Из Збирке Јоце Вујића, примљено за музеј 1�4�.

3�. Краљ Александар Обреновић 
Никола Милојевић (по фотографији)
1���.
Уље на платну
��,� х �� цм
Сигн. лево средина: Милојевић 1898
Инв. бр. НМ 3���
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

3�. Краљ Александар Обреновић 
Влахо Буковац
1�01, Смедерево

3�

3�

3�
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Уље на платну
�1 х �� цм
Сигн. доле десно: Влахо Буковац/Смедерево 1901
Инв. бр. НМ 11��
Из заоставштине Обреновића, примљено
после 1�03. 

Драга Обреновић

3�. Краљица Драга 
Милан Јовановић
1�01.
Уље на платну
�� х ��,� цм
Сигн. доле десно: Јовановић 1901
Инв. бр. НМ ЈВ 1�0
Из Збирке Јоце Вујића, примљено за музеј 1�4�.

3�. Краљица Драга 
Паја Јовановић
1�01.
Уље на платну
�30 х 110 цм
Сигн. доле десно: ПЈ
Инв. бр. НМ 10��
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

3�

3�
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Породица

40. Јован Теодоровић Обреновић 
Урош Кнежевић
1�3�, Чачак
Уље на платну
11� х �� цм
Сигн. на полеђини: Писалъ Урошъ Кнежевићъ живо-
писацъ родомъ изъ Карловаца Сремски у Аустрїй. У 
Чачку 30 Аугуста године 1836
Инв. бр. НМ 1���
Поклон 1���.

Уље на платну
111 х �� цм
Сигн. на полеђини: Малао Урошъ Кнежевићъ живо-
писацъ родом из Сремски Карловаца у Аустрїй. У 
чач ку 19го Августа 1836 године
Инв. бр. НМ 100�
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

40

41. Генерал Јован Теодоровић Обреновић 
Урош Кнежевић
1�3�, Чачак

41

4�. Јеврем Обреновић
Георгије Бакаловић
1�3�, Чачак
Уље на платну
3� х �� цм
На слепом раму запис: Г. Адилф Бермен први српски 
београдкси печат. 20 Декембра 1835 [потврђује лик 
господара Јеврема Обреновића]
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Инв. бр. НМ 4��
Поклон око 1��0.

43. Јеврем Обреновић 
Георгије Бакаловић (по Павелу Ђурковићу)
1�3�.
Уље на платну
�� х ��,� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ ��3
Откуп 1��4. 

44. Јеврем Обреновић 
Аристид Економа
1��0-�0.

4� 43

44
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Уље на платну
�� х �1 цм
Несигн.
Инв. бр. НМ �0�4
Поклон, примљено 1��3.

4�. Томанија Обреновић 
Павел Ђурковић
1���.
Уље на платну
�1,� х �� цм
На полеђини: Θомания Обреновића рожд: у лѢтγ 
1794том изображена 8го Априлїа 1827
Инв. бр. НМ ���
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

4�. Томанија Обреновић 
Аристид Економа
1��0–�0.
Уље на платну
�� х �3 цм
Несигн.
Инв. бр. НМ �0��
Поклон, примљено 1��3.

4�

4�. Анка Обреновић-Константиновић 
Фердинанд Треш (по фотографији)
1���.
Уље на платну
�� х �3 цм
Сигн. по средини уз леву ивицу: Trosch 1885
Инв. бр. НМ �0�� 
Поклон, примљено 1��3.

4�
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4�. Велимир Тодоровић 
Стева Тодоровић
Око 1���.
Уље на платну
43,� х 34,� цм
Несигн.
Инв. бр. НМ �1�
Из заоставштине Обреновића,
примљено после 1�03. 

4�

4�



Обреновићи у делима уметника
из кабинета графике Народног музеја у Београду: 

збирка цртежа и графике српских аутора
XVIII и XIX века

Евгенија Блануша, виши кустос
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Култура створена у Србији из времена Обре-
новића пројектована је у делима ликовне уметно-
сти насталим у доба владавине ове династије и 
њиховом иницијативом. Културни образац који 
су прихватили Обреновићи органски је усклађен 
са њиховом политичком организацијом. Реч је о 
природној усмерености српског друштва у раном 
периоду стварања грађанске културе према значај-
ној култури суседне аустро-угарске империје и 
њеном центру, Бечу. Из такве орјентације настао 
је један хибридни стил уметности из времена ди-
настије Обреновић, у коме се укрштају приметни 
утицаји доминантних стилова средњоевропских 
земаља, чије компоненте чине класицизам, позни 
романтизам, и варијанта класицизма блиска ра-
ном реализму, која се популарно назива бидерма-
јер. Прозападна рецепција династије Обреновић, 
произашла из личног афинитета и укуса њених чла-
нова, основно је обележје тенденције усаглашава-
ња оријентално - левантинске усмерености тради-
ционалне српске културе са токовима актуелним 
у европској уметности. Дух европејства, посебно 
бечке школе и утицаја германске културе, огледао 
се у свим областима уметничког стваралаштва из 
времена владавине ове династије. 

За разлику од српског сликарства, чији се раз-
вој у XIX веку, упркос одређеним специфичностима 
може пратити у односу на оно у европској уметно-
сти, графика тога доба имала је другачији развојни 

пут. Свој пуни процват доживела је тек средином 
столећа, са појавом литографије Анастаса Јовано-
вића. 

Прве деценије XIX века обележене су разво-
јем портретне уметности, која се у почетку своди-
ла искључиво на приказивање чланова династије 
Обреновић. Временом је наручивање портрета по-
стало привилегија виших друштвених слојева, која 
је потом прерасла у масовну потребу за овим умет-
ничким жанром. Портрети су често и по наруџби-
ни самих чланова породице Обреновић графички 
умножавани, па је сходно томе потпуно природно 
да су у графичкој уметности тог времена и најза-
ступљенији. Ипак, због осетљиве природе матери-
јала на коме су рађени, нису у великом броју сачу-
вани. Они који су данас пред нама, одражавају сво-
јеврсну слику друштва, културе и других сегмената 
живота у Србији XIX века.

* * *
У Кабинету графике Народног музеја у Бео-

граду, у оквиру Збирке цртежа и графике српских 
аутора XVIII и XIX века, налази се укупно педесет 
радова који се односе на династију Обреновић.1 По 
броју остварених дела најзаступљенији је Анастас 

Обреновићи у делима уметника
из кабинета графике Народног музеја у Београду:

збирка цртежа и графике српских аутора
XVIII и XIX века

1  У овај број нису урачуната дела која се воде као студијска збирка Карл 
Готхилф Јовановић Инв. гр. ����, а која садржи портрете Обреновића 
чији су отисци идентични са онима из основне збирке.
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Јо вановић, уметник међу првима ангажован у Ср би-
ји у време владавине Обреновића.� Портретиса ње 
чланова ове династије непрекидно је било пред мет 
Анастасовог интересовања. Оно је обележило већ 
прве године његовог рада, када је по слици Јо вана 
Поповића урадио портрет младог кнеза Михаила, 
а прожимало је и касније стваралаштво овог умет-
ника, кроз бројне литографије са ликовима гото во 
свих важних представника владајуће династије. 
Та ко се у збирци Обреновића Народног музеја, да 
поменемо само неке од укупно �4 Анастасова ра да, 
налазе и портрети кнеза Милана, Јеврема и Јована 
Обреновића, који су настали за потребе књи ге 
Обреновићи кратко начертаније житија чланова 
ове књажевске породице, али и многи други. Бак-
рорез са ликом кнеза Милоша из 1���. године, ау-
тора Павела Ђурковића, најстарији је датован рад 
у збирци која се овом приликом презентује, а међу 
малобројним цртежима из музејске колекције на-
лазе се између осталих и радови Стеве Тодорови-
ћа, које је Народни музеј откупио од уметникове 
ћерке. 

Афинитет првих просвећених и у иностран-
ству школованих Обреновића изражен је у склоно-
сти да у Србију доводе стране сликаре и графичаре, 
углавном аустријске. Њихов допринос у формира-
њу прве генерације домаћих уметника, представ-
ника грађанског слоја у Србији, био је веома важан. 
Критеријум по коме су радови ових уметника на-
шли место у Збирци која презентује стваралаштво 
српских аутора, јесте управо чињеница да су, ангаж-
маном у нашој средини, оставили значајна ликовна 
сведочанства о личностима и догађајима из српске 

историје. Један од најпознатијих међу њима био је 
Јозеф Крихубер (Joseph Kriehuber), који је за исто-
рију српске графике значајан као аутор бројних 
радова на ову тему.3 Вишеструко везани за ликов-
ни живот Србије, првенствено као сарадници на-
ших најеминентнијих сликара, били су Карл Гебел 
(Char les Goebel), који је у Србији радио најпре по 
по зиву кнеза Михаила, а затим краља Милана и 
Винценц Кацлер (Vinzenz Katzler). Средином XIX 
века у српској средини је стварао берлински цртач 
и литограф Едуард Убер (Eduard Uber), који је пор-
трет Јевремовог сина Милоша из ове збирке урадио 
у цртежу а затим у литографији. Сликар и литограф 
Карољ Поп Сатмари (Karol Pop de Szathmari) био 
је ангажован на румунском двору у време када је 
Милош Обреновић, након абдикације, живео у тој 
земљи као емигрант. Сусрет са српским кнезом 
ове ковечио је у раду Српска депутација позива 
Милоша да се врати на престо. Са домаћим ауто-
рима сарађивали су и немачки уметници Јозеф Ан-
тон Бауер (Joseph Anton Bauer) и Едуард Брауман 
(Eduard Braumann). Рад на првим „српским” графи-
кама Брауман је започео половином XIX века, као 
литограф Државне каменорезнице у Београду. Из 
музејске збирке су портрети Милоша и Љубице 
Обреновић, као и композиција Срби око гуслара, 
која је настала по литографији А. Јовановића, уз 
одобрење а претпоставља се чак и на иницијативу 
нашег уметника. Аустријски уметник српског по-
рек ла, Еуген Ладислав Петровић, по наруџбини 
је урадио композицију Кнез Милан испраћа брод 
Делиград, чије се олеографско издање налази у Збир-
ци Музеја. 

�  Анастас је радећи при Државној штампарији на пословима ливења 
слова за први српски буквар стекао велику наклоност кнеза Милоша 
који га је послао на школовање и даље усавршавање у Беч.

3  Осим портрета Обреновића познати су из збирке и они Корнелија 
Станковића, Платона Атанацковића, Стевана Кинићанина, Тодора Пав-
ло вића и других истакнутих личности .
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Заједнички рад свих поменутих али и других 
стваралаца чија се дела на тему Обреновића чувају 
у Кабинету графике, створио је, могло би се рећи 
специфични стил у ликовној уметности из перио-
да ове династије чије су карактеристике већ по  ме-
нуте. Нема сумње да је династија Обреновић дала 
позитивни допринос развитку наше целокуп не гра -
ђанске културе као и различитих уметнич ких ме  -
дија, нарочито ликовног. Њихов ембрионал ни стил 
нестаће нагло после драстично изведене дина стич-
ке промене у државном удару, када ће на историј-
ску сцену ступити династија Карађорђевић и до-
нети другачију, проруску и прословенску кул тур ну 
орјентацију.

Међутим, ово никако неће ума њити значај 
кул туре династије Обреновић која би, да је по во-
љи судбине могла да се продужи и раз вија, изве-
сно створила другачију физиономију чи таве наше 
културе потоњег времена. Збирка која се овде пре-
зентује, могла би да послужи да се осе ти нешто 
од онога што је био „културни сан” династије Об-
реновића, и тиме стекне могућност за дубље ра-
зумевањe извора српске културе новијег времена. 

Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Милош Обреновић 
Павел Ђурковић / Семјуел Ленхард
(Samuel Lehnhardt)
1���.
Бакрорез на папиру, каширано на картон 
Л. 1� х 14,� цм; пр. 1� х �,� цм

1

Сигн. испод пр. лево: Писао П.Ђурковић.;
дес.: Lehnhardt gest: Pesth.
Натпис испод пр. на средини: МИЛОШЪ 
ОБРЕНОВИЧЬ / КНЯЗЪ СЕРБСКΪЙ.
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Инв. гр. ��4
Отиснуто са плоче Народног музеја Инв. гр. 1310

�. Милош Обреновић
Семјуел Ленхард (Samuel Lenhardt)
(по Павелу Ђурковићу)
1���.
Бакрорезна плоча
Л. 1� х 14,� цм; пр. 1� х �,� цм
Сигн. испод пр. дес.: Писао П. Ђурковић;
лево: Lehnhardт gest: Pesth:
Натпис испод на средини: МИЛОШЪ 
ОБРЕНОВИЧЪ / КНЯЗЪ СЕРБСКЇЙ
Инв. гр. 1310
Поклон 1���. 

3. Кнез Милош Обреновић 
Јозеф Крихубер (Јоsеf Kriehuber) / Мориц 
Дафингер (Мoritz Daffi  nger)
1�4�.
Литографија на папиру
Л. 44,� х 30,� цм
Сигн. у пр. д. дес.: Kriеhuber. del:/842; лево: Dаffi  nger 
pinx; на сред: Gedr. b. J. Rauh
Натпис испод пр. на средини: КНЯЗЪ 
МИЛОШЪ ОБРЕНОВИЋЪ / FÜRST MILOSCH 
OBRENOVITSCH.
Инв. гр. 1���
Отисак идентичан са Инв. гр. ���
Откуп.

4. Кнез Милош Обреновић 
Јозеф Крихубер (Josef Kriehuber) / Мориц 
Дaфингер (�oritz Daffi  nger)
1�4�.
Литографија на папиру 
Л. 44,� х 30,� цм

Сигн. у пр. д. лево: Dаffi  nger pinx; дес.: Kriеhuber del. 
/ 842.; на сред.: Gedre b. J. Rauh
Натпис испод пр. на средини: КНЯЗЪ 
МИЛОШЪ ОБРЕНОВИЋЪ / FÜRST MILOSCH 
OBRENOVITSCH.
Инв. гр. ���
Отисак идентичан са Инв. гр. 1���
Откуп. 

�. Кнез Милош Обреновић 
Анастас Јовановић
1���.
Литографија на папиру 
Л. �3,� х 3�,� цм

3
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Сигн. у пр. д. лево: литогр. А. Јовановић 1852.;
дес. печат Л. Халер 
Натпис испод пр. на средини: КНЯЗЪ 
МИЛОШЪ ОБРЕНОВИЋЪ. LE PRINCE MILOCH 
OBRÉNOVITSCH 
Инв. гр. ��1
Отисак идентичан са Инв. гр. 1�44

Л. 41,� х ��,� цм
Сигн. у пр. д. лево: ЛИТОГР. А. ЈОВАНОВИЋ 1852.; 
дес.: ШТАМП. I. РАУ
Натпис испод пр. на средини: КНЯЗЪ 
МИЛОШЪ ОБРЕНОВИЋЪ. LE PRINCE MILOCH 
OBRENOVITSCH 
Инв. гр. 1�44
Отисак идентичан са Инв. гр. ��1
Откуп. 

�. Милош Обреновић 
Карл Брандт (Carl Brandt)
XIX век
Литографија на папиру, залепљено на картон 
Л. 1� х 1�,� цм
Сигн. у пр. д. лево: Ca. Brandt ger.
Натпис испод пр. на средини: Milosch Obrenowitsch. 
grb. im Donja Dobrinja in Serbien (даље нечитко) 
1780 
Инв. гр. �14

�. Милош Обреновић 
Карољ Поп Сатмари (Karol Pop de Szathmari)
XIX век
Туш на папиру 
�0 х 1� цм
Сигн. д. дес.: Szathmari
Натпис испод на средини: Milosch Obrenovitsch.
Инв. гр. 3�1
Поклон 1��1. 

�. Милош Обреновић
Едуард Брауман (Eduard Braumann)
1��0.
Оловка на папиру 
1� х 13,4 цм
Сигн. д. дес.: E. Braumann 1850.

�

�. Кнез Милош Обреновић 
Анастас Јовановић
1���.
Литографија у боји на папиру,
залепљено на платно и блинд рам 
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Натпис испод на средини: Milosch Obrenovits/Fürst 
von Serbien.
Инв. гр. ���
 
10. Таковски устанак 
Винценц Кацлер (Vinzenz Katzler)
1���.
Литографија у боји на папиру
Л. �3 х �� цм; пр. 4�,� х ��,� цм
Сигн. у пр. д. дес.: ВКацлер
Натпис испод пр. на средини: УСТАНАК 
ТАКОВСКИ ГОД. 1815.
Инв. гр. 3�0
Откуп. 

11. Таковски устанак 
Стеван Тодоровић

1��3.
Оловка на папиру
1� х ��,� цм 
Запис г. дес.: 1853. 
Инв. гр. ��3/�0
Откуп 1�4�.

1�. Српска депутација позива Милоша
да се врати на престо 
Карољ Поп Сатмари (Karol Pop de Szathmari) 
1���.
Литографија на папиру, каширано на картон
Л. ��,� х �� цм; пр. 3�,� х �0 цм
Сигн. и натпис испод пр. дес.: Трудомъ и иждивеніемь 
маіора и кавалера Димитрия Паназоглу и живописца 
Карла Сатмари у Букурешту; на средини: Торжес-
твенно ПретставленѢ / Србске народне Депутаціе 
НѢговой СвѢтлости Князу Србскому Милошу Обре-
новићу 3ћего Януара 1859 у Букурешту
Инв. гр. 1�3�
Исписано из инвентара Хисторијског музеја X.
бр. 1�1�.

� 10
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13. Српска депутација позива Милоша
да се врати на престо 
Карољ Поп Сатмари (Karoly Pop de Szathmary)
XIX век
Литографија на папиру
Л. ��,3 х �� цм; пр. �0 х 3� цм
Сигн. и натпис испод пр. дес.: Трудом и иждивеніемь 
маіора и кавалера Димитрия / Паназоглу и живопис-
ца Карла Сатмари у Букурешту.
Инв. гр. 103�
Отисак идентичан са Инв. гр. 40�
Откуп 1���.

14. Српска депутација позива кнеза Милоша
да се врати на престо 
Карољ Поп Сатмари (Karol Pop de Szathmari)
1���.
Мастило на папиру 
�0 х 3� цм
Сигн. д. лево: Szathmari
Натпис испод на средини: Die Serbisch deputation übe-
rgiebt dem Fürsten Obrenovits des Еrnennung-Schrei ben 
fürsten von Serbien
Инв. гр. 40�
Отисак идентичан са Инв. гр. 103�
Поклон. 

1�. Повратак кнеза Милоша
Стеван Тодоровић
XIX век
Оловка на папиру
�� х �1 цм
Сигн. нема
Инв. гр. ���/1
Откуп 1�4�.

14

1�

Љубица Обреновић

1�. Љубица Обреновић 
Анастас Јовановић
1��1.
Литографија у боји на папиру, каширанo на платно 
Л. 41,� x ��,� цм
Сигн. у пр. д. лево: ЛИТОГР. А. ЈОВАНОВИЋ 1851.; 
дес.: ШТАМП. I. РАУ.
Натпис испод пр. на средини: ЛЮБИЦА МИЛОШ 
ОБРЕНОВИЋ / Княгиня Србска
Инв. гр. 1�4�



1�0

Отисак идентичан са Инв. гр. 4�4
Откуп. 

1�. Љубица Обреновић 
Анастас Јовановић
1��1.
Литографија на папиру 
Л. �3,� х 3�,� цм
Сигн. у пр. д. лево: ЛИТОГР. А. ЈОВАНОВИЋ 1851.; 
дес.: ШТАМП. Ј. РАУ.
Натпис испод пр. на средини: ЛЮБИЦА МИЛОШ 
ОБРЕНОВИЋ / Княгиня Србска 
Инв. гр. 4�4
Отисак идентичан са Инв. гр. 1�4�
Поклон 1��4. 

1�. Кнегиња Љубица 
Едуард Брауман (Еduard Braumann)
1��0.
Оловка на папиру 
1�,3 х 14,� цм
Сигн. д. дес.: ЕBraumann 1850.
Инв. гр. ��4

1�

1�

Милан II Обреновић

1�. Милан М. Обреновић II 
Анастас Јовановић
Око 1���.
Литографија на папиру 
Л. �3,� х 3� цм
Сигн. у пр. д. лево: литогр. А. Јовановић;
дес.: печат. Ј. Халер
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Натпис испод пр. на средини: МИЛАНЪ М. 
ОБРЕНОВИЋЪ II. / Князъ Србскіù. MILAN M. 
OBRENOVITS II. / Furst von Serbien. 
Инв. гр. 11��
Откуп.

Михаило Обреновић

�0. Михаило Обреновић 
Анастас Јовановић (по Јовану Поповићу)
1�4�.
Литографија на папиру 
Л. ��,� х 4�,� цм; пр. 4�, � х 33,3 цм

Сигн. испод пр. лево: А. ЈОВАНОВИЋЪ ЛИТОГР. У 
БЕЧУ 1842.; дес.: ПЕЧАТ. КОДЪ РАУ 
Суви жиг на маргини дес.: АТАНАСИЈЕ 
ЈОВАНОВИЋ
Натпис испод пр. на средини: МИХАИЛЪ ОБРЕНО-
ВИЋЪ / Князъ Србскіù. MICHEL M. OBRENOVITS / 
Prince de Serbie
Инв. гр. 11�3
Откуп 1��4. 

�1. Кнез Михаило 
Јозеф Крихубер (Josef Kriehuber)
1�43.
Литографија на папиру 
Л. 3�,� х ��,� цм; пр. �1,� х 1�,� цм
Сигн. у пр. д. лево: Kriеhuber / 843; дес.: GЕDR. BEI 
JOH. RAUH.
Инв. гр. �10

�0

�1
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��. Михаило Обреновић
Анастас Јовановић
1�4�.
Литографија у боји на папиру 
Л. ��,� х ��,3 цм; пр. ��,3 х 3�,� цм
Сигн. у пр. д. лево: ЛИТОГР. А. ЈОВАНОВИЋ.;
дес.: ПЕЧАТ. Ј. РАУ.
Инв. гр. ��1

�3. Кнез Михаило Обреновић
Анастас Јовановић
1��1.
Литографија на папиру
Л. �3,� х 3�,� цм; пр. 3�,� х ��,� цм
Сигн. у пр. д. лево: лит. и издао А. Јовановић /
у Бечу 1851.; дес.: штам. Ј. Рау 

Натпис испод пр. на средини: ВРЕМЕ И МОЕ 
ПРАВО. / ММОбреновић (факсимил)
Инв. гр. ��0

�4. Кнез Михаило Обреновић 
Анастас Јовановић
1���.
Литографија на папиру
43,� х �� цм
Сигн. нема
Натпис испод пр. на средини: LE PRINCE MICHEL 
MILOCH OBRÉNOVITSCH / ARCHIVES HISTORI-
QUES. RUE RICHELIEU. 85. PARIS.
Инв. гр. ���
Откуп. 

��. Кнез Михаило Обреновић
Анастас Јовановић
1���.
Литографија на папиру 
Л. �� х �1,� цм
Сигн. нема
Факсимил у пр. на средини: ММОбреновић 
Инв. гр. ���
Откуп 1���. 

��. Кнез Михаило Обреновић 
Анастас Јовановић
1��4.
Литографија на папиру 
Л. �1,� x 44,4 цм; пр. 3�,� x 30,1 цм
Сигн. у пр. д. лево: литогр. А. Јовановић 1854;
дес.: Gedr. b. J. Hofelich’s Wwe
Натпис испод пр. на средини: КНЯЗЪ МИХАИЛЪ М. 
ОБРЕНОВИЋЪ / LE PRINCE MICHEL M. OBRÉNO-
VITSCH 
Инв. гр. ���

�3



1�3

��. Кнез Михаило Обреновић III 
Карл Гебел (Chаrles Goebel)
1���.
Литографија на папиру
Л. �� х 40,3 цм; пр. 4�,3 х 3�,� цм
Сигн. у пр. д. дес.: Charles Goebel / dessiné d’ apres la 
nature / à Belgrad 1862. 
Натпис у пр. на средини: Nyomt. Haller J. Bécsben; 
ис под пр. лево: MICHEL M OBRENOVITS III/PRIN-
CE DE SERBIE; дес.: OBRENOVITS MIHÁLY M. III / 
SZER BIA FEJEDELME.
Натпис испод на средини: МИХАИЛ М. 
ОБРЕНОВИЋ КНЯЗ СРБСКИ
Инв. гр. 1��3
Откуп. 

��. Кнез Михаило 
Анастас Јовановић
XIX век
Литографија на папиру 
Л. ��,4 х 3�,� цм; пр. ��,� х �1,� цм
Сигн. нема
Инв. гр. 1�3�
Откуп. 

��. Скица за портрет кнеза Михаила Обреновића 
Анастас Јовановић
XIX век
Оловка на папиру
3�,� х ��,� цм
Натпис на средини дес.: Michael Obrenovic (даље 
нечитко)
Инв. гр. 1�30
Откуп. 

��

��
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30. Срби око певача 
Анастас Јовановић
1�4�.
Литографија на папиру
Л. ��,� х �3,� цм; пр. 4�,� х ��,� цм
Сигн. испод пр. д. лево: РАД АНАСТАСА 
ЈОВАНОВИЋА 1848. У БЕЧУ
Натпис испод пр. на средини: Срби око певача
Инв. гр. 4�3
Откуп 1�4�. 
Млади кнез Михаило је приказан у српском народ-
ном оделу, са благо подигнутом руком, десно од гу-
слара, поред Вука Караџића.

31. Срби око гуслара 
Едуард Брауман (Eduard Braumann)
(по А. Јовановићу)
1�4�. 
Оловка на папиру
��,� х 3�,3 цм
Сигн. на средини доле: Gedr. v. Ebraumann 1847. 
Инв. гр. ��� 

Млади кнез Михаило је приказан у српском народ-
ном оделу, са благо подигнутом руком, десно од гус-
лара, поред Вука Караџића.

3�. Предаја кључева Београда
Стеван Тодоровић
XIX век 
Оловка на папиру
�� х �1 цм
Инв. гр. ��0/�0
Откуп 1�4�.

33. Споменик кнезу Михаилу 
Ђорђе Крстић
1��1, Београд
Оловка на папиру 
Л. �0,� х �4 цм; пр. 4�,3 х ��,� цм
Сигн. д. дес.: Израдио Ђорђе Крстић / ђак IV раз.г. 
Натпис д. лево: У Београду, 26. априла 1871.; на сре ди-
ни: СПОМЕНИК БЛАЖЕNО ПОЧИВШЕМ КНЕЗУ 
МИХАИЛУ III
Инв. гр. ���
Откуп 1�0�.

31
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Јулија Обреновић

34. Кнегиња Јулија Обреновић 
Анастас Јовановић
1��4.
Литографија на папиру 
Л. ��,1 х 44,� цм; пр. 3�,� x 30,� цм
Сигн. у пр. д. лево: литогр. А. Јовановић 1854.; дес.: 
Gedr. b. J. Höfelich’sWwe
Натпис испод пр. на средини: КНЯГИНЯ ЮЛІЯ ОБ-
РЕ НОВИЋЪ / LA PRINCESSE JULIE M. OBRÉNO VI-
TSCH
Инв. гр. 11��
Откуп.

Милан IV Обреновић

3�. Милан Обреновић 
Јозеф Антон Бауер (Јоseph Anton Bauer) /Анастас 
Јовановић
1���-1���.
Литографија на папиру 
Л. �1,� х 44,3 цм
Сигн. у пр. д. лево.: Lith. v. Jos. Bauer; на средини: 
Издао А. Јовановић, дес.: K.K.Hof / Kunstdruckerei v. 
Reiff  en stein & Rösch in Wien.
Натпис испод. пр. на средини: МИЛАН ОБРЕНО-
ВИЋ IV. / Княз Србски МILAN ОBRÉNOVITSCH IV. 
/ Prince de Serbie

34 3�
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Инв. гр. 4��
Поклон 1��4. 

3�. Kнез Милан IV Обреновић 
Јозеф Антон Бауер (Joseph Anton Bauer)
1���-1���.
Литографија на папиру 
Л. 3�,� х �� цм
Отисак је опсечен, првобитна сигн. у пр. д. лево: 
Lith. V. Jos. Bauer; на средини: Издао А. Јовановић.; 
нат пис дес.: K.K.Hof / Kunstdruckerei v. Reiff enstein & 
Rösch in Wien. 
Инв. гр. �4�-1

3�. Кнез Милан Обреновић 
Јозеф Антон Бауер (Joseph Anton Bauer)
1���-��. 
Литографија на папиру
Л. �1,� х 44,�; пр. 3� х ��,3 цм
Сигн. нема
Инв. гр. �4�-� 
Отисак је идентичан са Инв. гр. �4�–1

3�. Пут ка ослобођењу Истока
Ђорђе Крстић
1��1, Београд
Оловка на папиру
�� х �4 цм
Сигн. д. дес.: израдио Ђорђе Крстић
Натпис д. лево: У Београду 23. маја 1871.г.;
на средини: ПУТ КА ОСЛОБОЂЕЊУ ИСТОКА
Инв. гр. ��1
Откуп 1�0�.

3�. Кнез Милан Обреновић IV 
Јосип Манчун
1���, Рим

Бакрорез на папиру
Л. �1,� х 3� цм; пр. 43,3 х 3�,� цм
Сигн. испод пр. дес.: Јосип Манчун по отцу 
Дубровчанин / нарисао и урезао у Риму 1872. 
Натпис испод пр. на средини: Његова Светлост / 
МИЛАН ОБРЕНОВИЋ IV. / Кнез Српски
Инв. гр. ��1�
Откуп 1��1.

3�

40. Краљ Милан I 
Непознати аутор / Анастас Јовановић
1���, Беч
Литографија на папиру
Л. �4,� х 4�,� цм 
Сиг. у пр. доле л.: FW 
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Натпис испод пр. лево: Verlag des In Oestr Journals 
Horl gasse 13.; дес.: Lith. Anst. v. Th . Bannwarth, Wien; 
на средини: King Milan from Serbien 
Инв. гр. ��0

41. Кнез Милан Обреновић
Анастас Јовановић 
XIX век
Литографија на папиру 
Л. 4� х 31,� цм
Сигн. нема
Инв. гр. �4�

Литографија на папиру 
Л. �1,� х 3� цм; пр. 34,� х ��,3 цм
Сигн. нема
Натпис испод пр. лево: Mil Vorbehalt gegen Nachd-
ruck.; дес.: Druck u. Verhag v. H. Gerhart. Margaretthen 
Grüngasse Nº 32 Wien
Натпис на средини доле: МИЛАН ОБРЕНОВИЋ IV. 
/ Княз Србски
Инв. гр. �4�

43. Милан Обреновић 
Винценц Кацлер (Vinzenz Katzler)
XIX век
Литографија на папиру 41

4�. Кнез Милан Обреновић 
Анастас Јовановић 
XIX век

43
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Л. ��,� х �1 цм; пр. �� х 34,� цм
Сигн. у пр. д. лево: VKatzler 
Натпис испод пр. лево: Власништво накадниково; 
дес.: Штампом фирме Реифнштеина и Реша у Бечу; 
испод на средини: Милан М.Обреновић / Књаз срб-
ски / Из патриотискога штовања ИЗДАО АЛОIЗИА 
МАЂИ
Инв. гр. �4�

44. Венчање кнеза Милана и краљице Наталије
Стеван Тодоровић
XIX век
Оловка на папиру
�� х �1 цм
Сигн. нема

Инв. гр. ��0/14
Откуп 1�4�.

4�. Проглас српске краљевине 
Карољ Поп Сатмари (Karoly Popp Szathmary) 
XIX век
Оловка на папиру
3� х �4 цм

44

4�

4�
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Сигн. нема
Инв. гр. 310

4�. Краљ Милан испраћа брод Делиград 
Еуген Ладислав Петровић (Eugen Ladislav Petrovits)
XIX век
Олеографија на платну
4� х ��,� цм
Сигн. у пр. д. лево: Ladislav Eug. Petrovits ger.
Инв. гр. 10��
�ткуп. 

Јован Т. Обреновић

4�. Јован Т. Обреновић 
Анастас Јовановић
1��1.
Литографија на папиру 
Л. �3,� х 3�,3 цм; пр. 33 х �4 цм
Сигн. у пр. д. лево: литогр. А. Јовановић у Бечу 
1851; дес.: штам. Ј. Рау
Натпис испод пр. на средини: IОВАН Т. ОБРЕНОВИЋ.
Инв. гр. 1�0�
Откуп. 

4�. Јован Обреновић 
Анастас Јовановић
1���.
Литографија на папиру, каширанo на папир 
1�,� х 1�,3 цм
Сигн. нема
Инв. гр. 11�3
Откуп 1��4. 

4�. Скица за портрет Јована Т. Обреновића 
Анастас Јовановић

Око 1��0.
Оловка на папиру
3� х �3,4 цм
Сигн. нема
Инв. гр. 1���
Откуп.

Јеврем Обреновић

�0. Јеврем Обреновић 
Анастас Јовановић
1���.
Литографија на папиру 
Л. �� х 1�,� цм

4�
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Сигн. у пр. д. лево: ЛИТОГР. А. ЈОВАНОВИЋ 1852.; 
дес.: ШТАМП. I. РАУ
Натпис испод пр. на средини: ЕФРЕМЪ Т. 
ОБРЕНОВИЋЪ
Инв. гр. 11��
Откуп. 

Милош Обреновић, Јевремов син

�1. Милош Обреновић, Јевремов син 
Едуард Убер (Eduard Uber)
1��1.
Литографија на папиру

Л. 4� х 3�,� цм; пр. 3�,� х �4,� цм
Сигн. у пр. д. лево: Nach d.Nat.auf Stein gez. v Ed.Uber 
1851.; дес.: Druck v. Gebr.Waldow in Berlin; напис 
испод пр. на средини: Својему Настасу за спомен у 
Бе чу 19. фебруарија 1852.
Инв. гр. 1���
Откуп. 

�0 �1



Обреновићи у колекцијама
Музеја примењене уметности

Марија Бујић, музејски саветник
Мила Гајић, виши кустос

Драгиња Маскарели, виши кустос
Биљана Црвенковић, кустос

мр Јелена Пераћ, виши кустос
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Музеј примењене уметности

Музеј примењене уметности основан је �. но-
вембра 1��0. године, припада категорији уметнич-
ких музеја специјализованог типа, који системат-
ски проучава примењену уметност српског народа 
у историјским границама његове културне делатно-
сти кроз векове, као и европску и ваневропску при-
мењену уметност. Музеј је проглашен установом 
од националног значаја. Почетне колекције, међу 
којима и драгоцена Збирка предмета сликара и 
графичара Љубе Ивановића, бројале су неколико 
хиљада предмета. Данас, Музеј поседује више од 
3�.000 предмета примењене уметности, међу који-
ма се налазе и дела од изузетног уметничког и 
културног значаја. Уметничко одељење Музеја има 
једанаест одсека: Одсек за метал и накит, Одсек за 
стилски намештај и дрво, Одсек за текстил и ко-
стим, Одсек за опрему књиге, примењену графику 
и фотографију, Одсек за керамику, порцелан и стак-
ло, Одсек за савремену примењену уметност, Одсек 
за архитектуру и урбанизам, Одсек за образовање, 
Одсек за централну документацију, Одсек за ре-
стаурацију и конзервацију, и Одсек за маркетинг и 
односе с јавношћу. Музеј обавља живу изложбену 
активност, приређујући студијске изложбе, Салоне 
савремене примењене уметности, гостујуће излож-
бе из иностранства, као и гостовања наших излож-
би у иностранству. Музеј издаје годишњу публика-
цију Зборник Музеја примењене уметности.

Музеј примењене уметности се налази у зда-
њу које је било познато као Палата Челебоновић, 
по имену адвоката др Јакова Челебоновића. Захва-
љујући угледу који је породица Челебоновић ужи-
вала у друштвеном животу међуратног Београда, 
једно време је и сама Палата била стециште знаме-
нитих људи тога доба. Зграду су подигли у периоду 
од 1���. до 1���. године реномирани архитекти Сте-

ван Белић (пројекат), Никола Краснов (фасада) и 
Нерегар (унутрашња декорација). Саграђена је као 
двоспратна палата у академском стилу, са репрезен-
тативним улазом и пространим мермерним степе-
ништем са оградом од кованог гвожђа. Иако су вре-
меном вршене различите адаптације унутрашњег 
простора, палата је сачувала дух времена у коме је 
подигнута. Музеј примењене уметности се почет-
ком 1��1. године уселио у ову зграду, а �. децембра 
исте године, отворена је стална поставка. Тиме је 
остварен један од основних циљева – да се Музеј 
отвори за јавност и омогући широкој публици увид 
у драгоцене колекције предмета домаће и иностране 
примењене уметности.

Репрезентативно здање у коме се налази Музеј 
примењене уметности проглашено је за споменик 
културе �001. године.

Национални комитет ИКОМ-а СЦГ доделио је 
Музеју примењене уметности награду „Музеј године 
�00�/�00�” а Музејско друштво Србије награду „Ми-
хаило Валтровић, Музеј године за �011. годину”.



1�3

3. Кнез Милош Обреновић
Наирод, Издање Књижаре Ђоке Анастасијевића
1�00, Београд

Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Милош Обреновић књаз Сербии или грађа за 
српску историју нашега времена
Вук Стефановић Караџић, Штампарија краљ. 
универс. Пештанскога
1���, Будим
Штампа, бакрорез
�0 x 1� цм, [10], �03 [��] стр.
МПУ, инв. бр. 4���
Откупљено 1��4.

1

�. Нова Милошијада или освобожденије Сербије 
од несносног ига турског
Василије Јовановић, Књажеско-српска 
књигопечатња
1�33, Крагујевац
Штампа, бакропис
�0,� x 1�,� цм, [��] стр.
МПУ, инв. бр. 4���
Откупљено 1��4.

�

3
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Хромолитографија
14 x � цм
МПУ, инв. бр. �4��
Откупљено 1���.

4. Кнез Милош Обреновић
1�00-1�01, Србија
Аутотипија
�,� x 14 цм
МПУ, инв. бр. �4��
Откупљено 1���.

Љубица Обреновић

�. Шкуртељка
Прва половина XIX века
Сомот, свила, сребрне нити, вез
Дужина 3� цм
МПУ, инв. бр. �331

4

�. Кнез Милош, кнез Михаило, краљ Милан и 
краљ Александар Обреновић
1���-1�00, Аустро-Угарска
Колотипија
� x 14 цм
МПУ, инв. бр. �3���
Поклон Милоша Јуришића из �00�.

�. Споменик кнезу Милошу Обреновићу
у Пожаревцу
Издање Д. Б. Костића
Пре 1�14, Србија
Колотипија
� x 14 цм
МПУ, инв. бр. �3��
Откупљено 1���.

�

�
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Из збирке Љубе Ивановића
Женска кратка горња одећа без оковратника, са стра-
не мало отворена, дужих рукава, у доњем делу мало 
проширених. Закопчава се једним дугметом. Од 
пла  вог је сомота, постављена ружичастом свилом. 
Ве  зе на је око рукава по доњој ивици, на предњем 
де лу, леђима и раменима. Орнамент је стилизован, 
биљни. По ивицама је нашивен гајтан. Сматра се да 
је припадала кнегињи Љубици Обреновић.

�. Појас
1���.
Кожа, свила, позлаћено сребро, метал, седеф, 
металне нити, шљокице, стакло, филигран,
резање, вез
� х 1�0 цм (појас), � х �� цм (пафта)
МПУ, инв. бр. �0��
Откуп 1���.
Женски појас од тамноцрвене коже, на предњој 
стра ни украшен зеленим атласом и везом. Извезе-
ни мотиви, серафими и две афронтиране птице са 
извором живота у средини, понављају се наиз ме-
нично. Вез је изведен металним нитима, сеченим 

металним листовима и црвеним стаклићима у ме-
талним фасунзима. Појас се закопчава металном 
паф том. Пафта је украшена сценама Рођења Хри-
стовог, изведеним у седефу и смештеним у филиг-
ран ске оквире. На задњој страни пафте урезан је 
натпис: „за вѣчни споменъ при крамоу свzтихъ ар-
хй стрази въ пожаревцѣ 1��� сей препоzсйе прй ло-

�

жи госпоћа любйца ωбреновйћа кнzгйнz србска”. 
Према натпису, појас је 1���. године покло нила кне-
гиња Љубица Обреновић саборној Цркви архан гела 
Михаила и Гаврила у Пожаревцу, задужби ни кнеза 
Милоша Обреновића.

�. Кнегиња Љубица Обреновић
Анастас Јовановић
1��1, Беч
Литографија
�3,4 x 3�,� цм
МПУ, инв. бр. �0��0
Откупљено 1���.

�
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Петрија Обреновић

10. Део сервиса – сосијера
Прва половина XIX века, Аустроугарска монархија
Порцелан, позлата
Висина 1� цм, пречник отвора 11,� цм
Aплициран монограм Петрије Обреновић
МПУ, инв. бр. �1�3�

Михаило Обреновић

11. Чаша 
Непозната радионица
Око 1��0, Аустријско царство

� 10

11
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13. Кнез Михаило Обреновић 
Јозеф Бауер (Josef Bauer)
Око 1��0, Беч
Литографија
�4,� x �1 цм
МПУ, инв. бр. �0���
Откупљено 1���.

1�

13

Стакло млечно бело, црвена боја, позлата
Висина 1� цм
Aплициран портрет кнеза Михаила Обреновића
МПУ, инв. бр. ��0
Откуп 1��4. од Лукаревић Василије, Београд.

1�. Кнез Михаило Обреновић
Анастас Стојановић
Око 1���, Београд
Фотографија
10,� x �,� цм
МПУ, инв. бр. 10���
Откупљено 1���.

14. Кнез Михаило Обреновић
Наирод, Издање Књижаре Ђоке Анастасијевића
1�00, Београд
Хромолитографија
14 x � цм
МПУ, инв. бр. 1�30�
Откупљено 1��1.
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Јулија Обреновић

1�. Чаша
Непозната радионица
Око 1��0, Аустријско царство
Стакло, бојено, црвена лазура, жути емајл
Висина 1�,3 цм, пречник отвора �,� цм
Aплициран портрет кнегиње Јулије Обреновић
МПУ, инв. бр. ���
Откуп 1��4. од Лукаревић Василије, Београд.

1�. Кнегиња Јулија Обреновић
Анастас Јовановић (?)
Око 1��0.

14

1�. Споменик кнезу Михаилу Обреновићу
Издање Књижаре Рајковића и Ћуковића
1�0�, Београд
Комбинована техника (аутотипија и колотипија)
�,1 x 13,� цм
МПУ, инв. бр. �3���
Поклон Милоша Јуришића из �00�.

1�. Диплома Кола јахача кнеза Михаила
Петар Раносовић
Око 1�00, Београд
Хромолитографија
�1 x �0,� цм
МПУ, инв. бр. �0���
Откупљено 1���.

1�
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1�

1�

Фотографија
�,� x �,3 цм
МПУ, инв. бр. 1043�
Фотографија из албума Анастаса Јовановића, 
откупљеног 1���.

1�. Кнегиња Јулија Обреновић
Анастас Јовановић (?)
Око 1��0.
Фотографија
� x � цм
МПУ, инв. бр. 10440
Фотографија из албума Анастаса Јовановића, 
откупљеног 1���.

�0. Кнегиња Јулија Обреновић
Анастас Стојановић

1�
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Око 1���, Београд
Фотографија
10 x �,� цм
МПУ, инв. бр. 104��
Фотографија из албума Анастаса Јовановића, 
откупљеног 1���.

Милан IV Обреновић

�1. Ковчежић за стаклени сет за пиће
Непозната мануфактура
Друга половина XIX века, Француска, стил 
Наполеон III 

Припадао краљу Милану Обреновићу 
Ковчежић:
дрво, у конструкцији буково, обојено у црно, про-
филисано, позлаћено, осликано, интарзија у седефу, 
профилисани, позлаћени метални носачи за стак-
лене чаше и флаше
3�,� х 3� х 3� цм

�0

�1

Стаклени сет:
стакло безбојно, ливено, брушено, позлата
Чашица: висина � цм; боца: висина �0 цм
МПУ, инв. бр. �34�
Откуп 1��4. од Јована Новаковића, Београд
Црно обојена правоугаона кутија има две стабилне 
странице, базу и полеђину, и четири странице које 
се посебним механизмом од метала расклапају, от-
кривајући у својој унутрашњости помичан уметак 
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са правоугаоним удубљењима, на који су фиксира ни 
украсни носачи од позлаћеног метала, за одлагање 
стакленог прибора. Дрвена кутија, обликована у ду-
ху историцизма друге половине XIX века, на својим 
страницама има полихромни, флорални украс изве-
ден делимично у седефу, техником интарзије, а де-
лом осликан уљаним бојама и позлатом. 
На помичном унутрашњем постољу ковчежића сме-
штена је гарнитура од дванаест стаклених чашица 
кружног пресека, са квадратном стопом, и четири 
правоугаоне стаклене боце за алкохолно пиће, са 
стакленим затварачима. Две боце стакленог сета 
за пиће осликане су геометријским мотивом у виду 
осмокраких звездица, а друге две мотивом ли ста 
ви нове лозе. Горња ивица чашица украшена је ве-
ге  табилном лозицом, а квадратна база стопе под-
црта на је златном линијом. Сав осликани украс 
стакле ног прибора изведен је у позлати. Ковчежић 
овог типа користио се на путовањима или краћим 
излетима, као саставни део путне и излетничке 
опреме особа које су припадале племству и вишем 
и имућ нијем слоју грађанског друштва.

��. Шоља
Непозната радионица
Осамдесете године XIX века, Средња Европа
Порцелан, плава боја, позлата

Висина 4,3 цм, пречник отвора 11,� цм
МПУ инв. бр. 10��
Откуп 1��1. од Данице Блазнавац.

�3. Кнез Милан Обреновић
Гаспар-Феликс Турнашон Надар (Gaspard-Félix 
Tournachon Nadar)
1��3, Париз
Фотографија
10,4 x �,3 цм
МПУ, инв. бр. 10�1�
Откупљено 1���.

��

�3
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�4. Краљ Милан Обреновић
Т. Банварт (Th . Bannwarth)
1�00, Беч
Хромолитографија
�� x �0 цм
МПУ, инв. бр. �14��
Откупљено 1���.

�4

��

��. Краљ Александар, краљ Милан и краљица 
Наталија Обреновић 
Издање Дворске књижаре Мите Стајића
1���-1���, Београд
Колотипија
� x 14 цм
МПУ, инв. бр. �4�0
Откупљено 1���.

��. Краљица Драга, Краљ Александар,
краљ Милан и краљица Наталија Обреновић 
1�00–1�01, Србија

��. Краљ Милан Обреновић
Наирод, Издање Књижаре Ђоке Анастасијевића
1�00, Београд
Хромолитографија
14 x � цм
МПУ, инв. бр. �4�1
Откупљено 1���.
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Ред игара са бала на двору краља Милана Обрено-
вића. Корице су у бојама српске тробојке, на пред-
њој страни украшене српским грбом, а на зад њој 
декоративним иницијалом „М” изнад кога се нала-
зила круна. Са унутрашње стране корица ути снут 
је текст: „Aug. Klein Wien, Königl. serbischer Hof-
lieferant”. На предњој страни улошка је текст: „Бал 
у двору �� јануара. 1���”. Део текста уоквирен је 
стилизованим орнаментом, изнад кога је грб, а на 
задњој страни је допојасна представа девојке у шу-

Аутотипија
� x 14 цм
МПУ, инв. бр. 1�313
Откупљено 1��1.

��. Ред игара
Штампарија Августа Клајна (August Klein)
1���, Аустроугарска, Беч
Сомот, свила, метал, хартија 
11 х � цм
МПУ, инв. бр. 10��4
Откуп 1���.

��

��

��

мадијској ношњи, окружена биљним декором. У 
средини је попис реда игара. Уложак је причвршћен 
за корице гајтаном у боји тробојке. Корице су од 
црвеног, плавог и белог сомота, украс је од метала, 
а постава од белог моареа. Уложак је од хартије, а 
штампа црвене и плаве боје.
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Наталија Обреновић

��. Кнегиња Наталија Обреновић
Димитрије Крстовић
Око 1��0, Београд
Фотографија
10,� x �,� цм
МПУ, инв. бр. 104�0
Фотографија из албума Анастаса Јовановића, 
откупљеног 1���.

��
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30. Кнегиња Наталија Обреновић
у народној ношњи
Васа Даниловић

Око 1��0, Београд
Фотографија
�� x 11 цм
МПУ, инв. бр. �0�30
Откупљено 1���.

31. Кнегиња Наталија Обреновић
у народној ношњи
Око 1��0, Београд
Фотографија
1� x �,� цм
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МПУ, инв. бр. 141��
Поклон Десанке Владисављевић из 1��4.

3�. Краљица Наталија и принц
Александар Обреновић
1�00–1�01, Србија
Колотипија
14,� x �,� цм
МПУ, инв. бр. �4�1
Откупљено 1���.

3�

Александар Обреновић

33. Чаша (2)
Непозната радионица
Крај XIX века, Аустроугарска монархија
Стакло, ливење, гравирање
Висина 14,3 цм, пречник отвора �,� цм
МПУ, инв. бр. �3���
Откуп �00�. од Љиљане Вишњић, Београд
У збирци Музеја примењене уметности чувају се 
две чаше са изгравираним иницијалом краља Алек-
сан  дра I Обреновића. Стилске карактеристике и фи-
ноћа израде украса указује на фабрику са подручја 
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Аустроугарске с краја XIX века. Чаше су од про зир-
ног стакла, израђене техником ливења, ко нус ног об-
лика са равним дном. Предмети поседују изгра вира-
ни украс у виду великог слова А, са кру ном. 

34. Чаша
Непозната радионица
1�00–1�01, Аустроугарска монархија
Стакло безбојно, ливено, позлата
Висина 1� цм, пречник отвора �,� цм 
Аплицирани портрети краља Александра и 
краљице Драге Обреновић
МПУ, инв. бр. �33�
Откуп 1��4. од Плешинац Добривоја. 

3�. Принц Александар Обреновић
Димитрије Крстовић
Око 1���, Београд
Фотографија
10,� x �,� цм
МПУ, инв. бр. 1044�
Фотографија из албума Анастаса Јовановића, 
откупљеног 1���.

34

3�
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3�. Краљ Александар Обреновић
Издање Географског одељења Министарства војног
1���, Београд 
Хромолитографија, штампа
��,� x 4�,� цм
МПУ, инв. бр. �14��
Откупљено 1���.

3�

3�. Краљ Александар Обреновић
Око 1�00, Србија
Колотипија
�,� x 14,� цм
МПУ, инв. бр. �4��
Откупљено 1���.

3�. Плакат Високи младенци
Милан Јовановић, Издање Књижаре Сретена Ј. 
Ђорђевића

3�

3�
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1�00, Београд
Фотографија, штампа
��,� x ��,� цм
МПУ, инв. бр. �01��
Поклон Рајка Сикимића из 1���.

3�. Са венчаних свечаности Њихових 
Величанстава (краља Александра и краљице 
Драге Обреновић)
Милан Јовановић, Издање Драгутина Франкла
1�00, Земун
Колотипија
�,� x 14,� цм
МПУ, инв. бр. �344�
Откупљено �00�.

41. Дочек њихових Величанстава
у фабрици Поповића, Илића и Ко Лесковац
1�0�, Србија
Колотипија, ручно колорисана
13,� x �,� цм

3�

40. Високи младенци: Њ. В. краљ
и краљица Србије
Милан Јовановић, Издање М. Иванишевића
1�00, Београд
Аутотипија
� x 13,� цм
МПУ, инв. бр. �4��
Откупљено 1���.

40

41
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МПУ, инв. бр. �3�00
Откупљено �00�.

4�. Краљ Александар и краљица Драга
у Карловцима 23. 1. 1903
Издање Књижарнице Светозара Ф. Огњановића
1�03, Сремски Карловци
Колотипија
�,� x 14,� цм
МПУ, инв. бр. �4��
Откупљено 1���.

43. Кућица за купање краља Александра 
Обреновића
Издање Јефте Томића
1�00, Београд
Колотипија
�,1 x 13,� цм
МПУ, инв. бр. 14113
Откупљено 1��4.

44. Тријумфална капија на тргу Краља Милана
у Нишу приликом доласка Њ. В. Краља,
први пут са Њ. В. Краљицом Драгом
1�01, Србија
Колотипија
14,� x �,� цм
МПУ, инв. бр. �3�01
Откупљено �00�.

4�

43

44
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4�. Ред игара
1���, Краљевина Србија, Београд
Папир, дрво, штампа
�,� х �,� цм
МПУ, инв. бр. �33�
Откуп.

1�00, Београд
Хромолитографија
14 x � цм
МПУ, инв. бр. �3��0
Поклон Милоша Јуришића из �00�.

4�

Ред игара са бала на двору краља Александра Обре-
новића. Плаве корице су у центру украшене ини-
цијалом „А” и круном. На насловној страни у орна-
менталном оквиру је текст: „Ред игара на балу у 
кра љевском двору, 30. јануара 1���. год.” Са стране 
је била причвршћена мала оловка. Ред игара је од 
хартије, а декорација је утиснута златном бојом.

Драга Обреновић

4�. Краљица Драга Обреновић
Наирод, Издање Књижаре Ђоке Анастасијевића

4�

4�
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4�. Краљица Драга Обреновић
Издање Рајнера и Блажека
1�00-1�0�, Београд
Колотипија, блиндрук, златотиск
�,4 x 13,� цм
МПУ, инв. бр. 1�31�
Откупљено 1��0.

4�. Краљица Драга Обреновић
�ко 1�00, Србија
Колотипија
�,� x 14 цм
МПУ, инв. бр. �34��
Откупљено �00�. �0. Њено Величанство краљица Србије Драга

и Његово Величанство краљ Србије
Александар Обреновић
1�00, Србија
Колотипија
�,� x 14,� цм
МПУ, инв. бр. �4��
Откупљено 1���.

4�

4�. Њено Величанство краљица Србије Драга
и Његово Величанство краљ Србије
Александар Обреновић
1�00, Србија
Аутотипија
� x 14 цм
МПУ, инв. бр. 1�314
Откупљено 1��1.

4�

�0
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Породица

�1. Наруквица
1���, Немачка, Минхен
Злато 1�К, лапис лазули, дијаманти, ливење, резање, 
фасовање
Пречник � цм 
МПУ, инв. бр. ����

Теодо ровића, који се и сам налазио у Минхену. Са 
поштовањем и одушевљењем због оваквог храброг 
поступка младог официра, Велимир Теодоровић му 
је поклонио ову изузетну наруквицу, као свадбени 
дар за његову вереницу Милеву Вукомановић, иначе 
унуку књегиње Љубице Обреновић. Наруквица је и 
купљена у Минхену, на великој занатској изложби 
златарства на којој је освојила високу награду, и 
представља бисер јувелирског умећа у другој поло-
вини XIX века. У Музеј примењене уметности до-
шла је директно из породице Раносовић.

��. Велимир Теодоровић 
Флоријан Гантенбајн

Ова раскошна наруквица спада у ред оних пред-
ме та који су постали симболи Музеја примењене 
умет ности. Конструисана је од три спојена обруча 
од осамнаестокаратног злата, који носе изванредан 
велики петолатични цвет од лапис лазулија, додат-
но украшен дијамантима. Цвет почива на медаљону 
који, на полеђини, има угравиран натпис: За успоме-
ну, Минхен, 1888. г. и испреплетане иницијале ВТМ. 
Ови иницијали припадају Велимиру Теодоровићу 
Михаиловом, ванбрачном сину кнеза Михаила из 
везе са Маријом Бергхауз. 
Догађај који је инспирисао Велимира Теодоровића 
да учини овако скупоцен поклон, везан је за под-
виг младог српског официра Петра Раносовића 
Ра носа, који је боравио у Минхену на уметничким 
сту дијама. Шетајући једном приликом поред реке, 
Пе тар Раносовић је угледао беспомоћно дете у води 
и при текао му у помоћ. Следећег дана у локалним 
нови нама је објављена вест о храбром подвигу срп-
ског спасиоца. Вест је привукла пажњу Велимира 

��

�1
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Заоставштина Обреновића

�4. Чаша и боца
Фабрика Лудвига Лобмајера (J. & L. Lobmeyr)
Око 1��3, Аустроугарска монархија, Бохемија
Стакло безбојно, брушено, дувано, посребрење
Боца, висина ��,� цм 
Чаша, висина 1� цм
МПУ, инв. бр. �0�3
Откуп 1���. од Зоре Херцег, Београд.

�3

�4

Око 1���, Београд
Фотографија
10,3 x �,1 цм
МПУ, инв. бр. 134��
Откупљено 1��3.

�3. Ана Обреновић
Флоријан Гантенбајн
До 1��0, Београд
Фотографија
10,� x �,� цм
МПУ, инв. бр. 10�43
Откупљено 1���.

��.Чаша 
Непозната фабрика
Између 1��0–1��0, Аустријско царство, Бохемија
Стакло безбојно, ливено, брушено, емајл, црвена 
лазура
Висина 13 цм
МПУ, инв. бр. �0��
Откуп од Термачић Марије, Земун.
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изведених у тој фабрици била је препорука за срп-
ски двор Обреновића. Сервис који је иницијално 
чинио део дворске културе Обреновића, поседује 
раскошну декорацију. Орнамент који је израђен 
је у �4 каратној позлати изведен је на кобалтној 
основи у неокласичном стилу и рад је радионице 
Ернеста Вахлиса (Ernest Wahliss) у Бечу. Декорација 
укључује и представу краљевске круне у средиш-
њем делу површине тањира испод које се налази 
девиза династије Обреновић исписана на латин-
ском Тempus et meum jus (Време и моје право).

��. Торбица
Крај XIX века
Свила, гајтан, металне и свилене нити, вез
14 х 1�,� цм
МПУ, инв. бр. 1�11�
Поклон Љубице Мирковић-Муачевић из Београда 
1���.
Торбица правоугаоног облика, на преклоп, од там-
ноцрвене свиле, оивичена гајтаном уплетеним од 
црвених свилених и металних нити, са четири ки-
ћан ке на крајевима. Са предње стране украшена је 
иницијалом „М” извезеним металном нити изнад 
кога је круна. Према наводима дародавке, торбицу 

��

��. Део сервиса за ручавање
Фишер и Мајг (Fischer & �ieg), Ернест Валис 
(Ernest Wahliss), Пиркенхамер (Pirkenhammer)
1���–1�00, Аустроугарска монархија, Бохемија
Порцелан, кобалт, позлата
Шоља, висина � цм, пречник 10 цм
Тањирић, висина � цм, пречник отвора 1�,� цм
Тањир, висина �,� цм, пречник отвора �4,� цм
МПУ, инв. бр. �1��4
Поклон 1��0. од Антона Ткалеца, Цирих
Део луксузног порцеланског сервиса од 14 делова 
који се чувају у збирци Музеја примењене уметно-
сти припадао је двору династије Обреновић. Пор-
целан је настао у фабрици Фишер и Мајг (Fischer 
& �ieg) у Пиркенхамеру, данас Бржезови (Чешка). 
Од друге половине XIX века фабрика је била поз-
на та по производњи изузетно квалитетног порце-
ланског посуђа. Луксузна декорација предмета про-

��
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је добила њена рођака Теофанија Недељковић на 
балу краља Милана Обреновића у Београду или Бе-
чу крајем XIX века.

��

��

Колотипија
� x 14 цм
МПУ, инв. бр. 113��
Откупљено 1��0.

�1. Двор
Издање Књижаре Рајковића и Ћуковића
1�03, Београд
Комбинована техника (аутотипија и колотипија)
�,1 x 13,� цм
МПУ, инв. бр. ���10
Откупљено �00�.

Здања и објекти
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Владарски дом Обреновића 
у збиркама Народног музеја у Чачку

Радивоје Бојовић, музејски саветник



Народни музеј Чачак

Народни музеј у Чачку основан је 1���. године 
са задатком да се бави заштитом покретних култур-
них добара и проучава прошлост Моравичког ок-
руга. У фондовима музеја чува се око �0.000 пред-
мета. У саставу музеја је библиотека са 10.�1� књига 
и ��� наслова домаћих и страних часописа. Од 1���. 
године издаје свој часопис „Зборник радова На-
родног музеја”. 

Стална поставка Народног музеја смештенa је 
у Господар Јовановом конаку саграђеном 1�3�. го-
дине. Једно од најстаријих здањa старог градског 
језгра, као резиденцијални објекат члана владарске 
династије, на главној фасади има сликани грб гене-
рала Јована Обреновића, команданта Моравско-по-
дринске војне команде. 

У сликовитом здању старог конака смештена 
је поставка „Чачански крај у прошлости”. Састоји 
се из три целине: Чачански крај од праисторије до 
средњег века, Овчарско-кабларски манастири и црк-
ве чачанског краја и Чачански крај у устанцима и 
ратовима 1�04-1�1�. Најлепше витрине посвећене 
предисторији града чине налази из кнежевских гро-
бова у Атеници из VI века пре н. е. и средњовековне 
Градине на Јелици. Без обзира на бројне трагове 
живота у антици име града први пут је записано 
тек 1�. децембра 140�. године. Живот у оквиру сред-
њовековне српске државе око краљевске цркве са 
два звоника, посвећене Пресветој Богородици, про-
дужио се под турском влашћу и чувао најлепше 
традиције писмености, уметности и културе под 
окриљем овчарско-кабларских и подјеличких мана-
стира. У колекцији рукописних књига издваја се 
Јежевичко четворојеванђеље из XIV и Чачанско че-
творојеванђеље из XVI века. Варош Чачак од 1�04. 
до 1�41, представљена је избором експоната из уста-
нака и ратова. Најзначајнији догађај у његовој ново-
вековној историји је битка на Чачку 1�1�. године, 

када је град коначно ослобођен од Турака у Другом 
српском устанку. Посебну целину представља рат-
ни пут Десетог пешадијског пука у ослободилачким 
ратовима Србије 1�1�-1�1�. Великом веку града 
припадају предмети из заоставштина чланова ди-
настија Обреновић и Карађорђевић, краљевског 
намесника генерала Косте Протића, војвода Степе 
Степановића и Петра Бојовића, националног јунака 
пуковника Драгутина Гавриловића и великог броја 
официра и војника. Поставку чине јединственом 
ретки примерци официрских униформи и личног 
наоружања из прве половине XX века. 

Музеј је организовао велики број тематских 
изложби, од којих су поједине гостовале у Београду, 
Бајиној Башти, Бору, Ваљеву, Врбасу, Горњем Мила-
новцу, Ивањици, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, 
Лесковцу, Љигу, Нишу, Новој Вароши, Новом Саду, 
Пожаревцу, Прокупљу, Ужицу, Чајетини и другим 
местима. 

Народни музеј је одликован Орденом Републи-
ке са бронзаним венцем, награђен Вуковом награ-
дом и Октобарском наградом града Чачка. Прогла-
шен је за установу културе од националног значаја 
�013. године.
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калпаком, придржавају грб аутономне Кнежевине 
Србије: штит са оцилима, на чију горњу ивицу је 
ослоњена отворена круна, изнад које је полумесец 
са звездом. Ликовно решење сугерира јединство 
врховне и локалне власти од времена Другог српског 
устанка до стицања аутономије: кнеза Србије (лав 

Народни музеј је од оснивања посебну пажњу 
посвећивао односу нововековног града и владар-
ског дома Обреновића, у првом реду због чињенице 
да је 1�1�. уз годину првог помена Чачка најзнaчај-
нија у његовој дугој историји. Неоспоран значај 
Чачка у владарском житију родоначелника владар-
ског дома кнеза Милоша Обреновића видљив је и 
из његове жеље да приликом обнове средњовековна 
црква у месту највеће битке Другог српског устанка 
узме за патрона један од најзначајнијих празника, 
Вазнесење Христово. Под окриљем цркве Светог 
Спаса на обликовање градског средишта Рудничке 
и Пожешке нахије велики утицај имао је његов брат 
генерал Јован Обреновић. Чачак је сачувао његов 
конак као најизразитије обележје градског живота 
у XIX веку. Када данашњи посетилац прекорачи 
његов праг прво се запита шта је у музејској постав-
ци сачувано из времена, када је био резиденцијални 
објекат једног члана владарског дома Обреновића. 
Негативан одговор само ће делимично ублажити 
резултати музеолошких истраживања.1 

Господар Јованов конак подигнут је 1�3�. годи-
не. Једноспратна грађевина, правоугаоне основе, 
има изнад улаза на југоисточној страни, између два 
прозора, насликан грб Јована Обреновића, коман-
данта Моравско-подринске војне команде (сл. 1). 
Два лава на постаменту са травнатом подлогом, де-
сни са кнежевском круном, а леви са генералским 

Владарски дом Обреновића 
у збиркама Народног музеја у Чачку

1  Збирке Народног музеја у Чачку нису узете у обзир 1���. године при-
ликом припремања изложбе Историјског музеја Србије „Династија Об-
реновић, из заоставштине”.

Сл. 1 Грб Јована Обреновића, Господар Јованов
конак у Чачку
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са кнежевском круном) и нахијског кнеза, односно 
војног заповедника (лав са генералским калпаком). 
Аутор зидне слике, која истиче ово здање међу 
конацима из доба прве владавине кнеза Милоша 
Об ре новића, је локални иконописац прота Јанко 
Михаиловић-Молер (Негришори, 1���-Негришори, 
1���). Амбиције за личним грбом тешко су пре-
познат љиве, јер је наручилац своје присуство свео 
на један споредан детаљ (лав са калпаком), а на 
штиту поновио државне симболе. Његова израда 
одражава и намеру молера да обележи резиденцију 
представника државне власти у провинцији у вре-
ме када је развој грађанског друштва у Србији по-
тиснуо жељу за угледањем на европску племићску 
традицију. 

Господар Јован Обреновић (Средња Добриња, 
1���-Сремски Карловци, 1��0) кратко је живео у 
Чач ку. После доласка уставобранитеља на власт 
1�4�. године прешао је у Војводину и више се није 
враћао у Србију. Због тога првобитном инвентару 
конака припадају само двe слике из „малог салона”: 
портрет у генералској униформи и портрет у гра-
ђанској ношњи.� За време његовог шестомесечног 
боравка у Београду после буне 1�3�. године држава 
је покушала да конак откупи за смештај Начелст-
ва Округа чачанског. Приликом одласка из Србије 
ње гова супруга Ана Обреновић предала је држави 
је дан топ и „један барјак, пола црвен, а пола бео”.3 
Пе рио ду проведеном у Србији припадају још само 
дип ломе на чинове и одличја, које је њихова унука 
Еве лина Алексић пл. Мајна даровала Музеју Матице 
српске у Новом Саду.4 

Предмети везани за династију Обреновић у 
Народни музеј су доспели у три наврата: приликом 
припреме прве сталне поставке, током рада на 
музеолошкој обради Српско-турских ратова 1���-
1���. године и као резултат рада на реализацији пр-
вих научно-истраживачких пројеката Одељења за 
историју. За владарски дом Обреновића везано је 
14� предмета: 13� у збиркама одељења за историју и 
11 у збиркама одељења за историју уметности.� 

Стварање збирке српског сликарства почело је 
у знаку два портрета кнеза Милоша Обреновића. 
Копије, настале до средине XIX века, још увек су без 
прецизније атрибуције.

Портрет кнеза Милоша Обреновића у народ-
ном оделу са фесом на глави настао је према сли-
ци Павела Ђурковића, насликаној између 1��4. и 
1���. године. На црвеној долами је лента руског 
Ор дена Свете Ане I реда (добијен крајем 1�30. го-
дине), а о врату у хијерархијском поретку знак 
овог и турског Ордена Нишан ифтихар (додељен 
1�33. године). Наш портрет насликан је најраније 
1�33. године, а вероватно не после кнежевог пута 
у Цариград 1�3�. године. Потиче из заоставштине 
Симе Милосављевића Паштрмца (1���-1�3�), до-
мостроитеља кнежевих конака у Крагујевцу. 

Портрет кнеза Милоша Обреновића у генерал-
ској униформи, са калпаком на глави и високим 
одликовањима европских империја на грудима, 
ура ђен је према слици Уроша Кнежевића, који га је 
1�3�. године насликао као оца отаџбине (са картом 
Ср бије у руци). Десна рука је ослоњена на појас, а 
лева у благом отклону како би се видела сабља. На 
полеђини је запис: „Изобразил Урош Кнежевић у 

�  П. Васић, Урош Кнежевић портретист, Опово, 1���, ��, �3, �4. 
3  Р. Бојовић: Чачански крај у прошлости. Водич Народног музеја Чачак, 
Чачак, �00�, 10. 
4  Галерија Матице српске, Нови Сад, �001, ��.

�  Из овог броја искључени су ефемерни примерци, чија аутентичност 
није потврђена (Н. Бојовић, „Зубуни и ћурдије из збирке Народног му зе-
ја у Чачку”, Зборник радова Народног музеја, књ. ХХV, Чачак, 1���, ��).
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Чачку 1��1”. На слици, дуго описиваној као „Порт-
рет генерала Јована Обреновића”, ипак је препоз-
нат лик владајућег кнеза.� Декорације на мундиру 
(руски Орден Свете Ане, аустријски Орден Гвозде-
не круне из 1�3�, турски Нишан ифтихар и меда-
љон са царским ликом) дефинитивно потврђују да 
на портрету није Јован Обреновић. 

Копије владарских портрета из збирке Народ-
ног музеја у Чачку настале су у драматичном вре-
мену за кнежевог брата Јована Обреновића, коме се 
после смрти деце, јануара 1�3�. године „представи-
ла и његова несретна супруга Круна”. Решивши 
се убрзо на нови брак, он је сагрешенија вољна и 
не вољна покушао да оправда приложивши цркви 
Светог Спаса у Чачку велику икону „Скидање са 
крста”. На доњем делу рама налази се натпис: „Ову 
икону приложи господар Јован Теодорович Обре-
новић у ц[ркву чачанску 1�3�. года]”.� 

После смрти господара Јована Обреновића ње -
гова супруга Ана се дуго и тешко растајала од Чач ка 
и тек 1���. године продала је његов конак тргов  цу 
Спасоју Тајсићу. Времену између 1���. и 1���. го-
дине припада филигрански крст, који је приложи  ла 
чачанској цркви Светог Ђорђа. 

У графичкој збирци чувају се и две литографи-
је Анастаса Јовановића, „Јован Обреновић” и „Кне-
гиња Љубица Обреновић”, штампане код Рауа у Бе-
чу, али у опсеченом формату. Потичу из угледних 
породица Продановића из Прањана и Поповића 
из Јежевице. За отварање прве музејске поставке 
у Чачку Јосип Ухлик је нацртао пером портрет вој-
во де Милана Обреновића, према репродукцији из 
књиге „Знаменити Срби XIX века.” 

Крају XIX и почетку XX века припадају олео-
графије портрета краљева и краљица из династије 
Обреновић: Милана и Наталије и Александра и 
Драге Обреновић. Портрети последњих Обрено-
вића у позлаћеним рамовима потичу из заоставш-
ти не историчара Пантелије Срећковића (Велико 
Крч маре, 1�34–Београд, 1�03), професора Велике 
школе у Београду. 

Далека традиција да су се у господар Јовановом 
конаку у Чачку чувала његова ратна знамења про  -
дужена је прикупљањем оружја чланова ове вла -
дарске породице, јер је већ после годину дана од 
от варања сталне поставка вршена њена ре констру-
кција поводом стопедесетогодишњице Првог срп -
ског устанка. Категорији даровног оружја припа   да-
ле су две кубуре Василија Симића и сабља Три фуна 
Новаковића, добијене од кнеза Милоша Об ре но ви-
ћа. Узбуђење с којим су овакве реликвије при  ма  не 
допринело је да дуго остане неразјашњено да ли је 
једна сабља из конака у Брусници припадала Ми -
лану или Јовану Обреновићу. Данас збирка оружја 
ра сполаже са � примерака личног и дарованог ору-
жја. 

Пиштољ „леденица”, система ватре на кремен, 
из прве половине XIX века, има дугачак, благо уна-
зад повијен рукохват, који се завршава јајастом 
јабучицом. Глатка гвоздена цев је у доњем делу фа-
сетирана. Табан је шпанског типа. На горњој стра-
ни цеви је знак радионице: два слова „И” раздвојена 
орнаментом у виду положеног слова „Ѕ”. Кундак, 
усадник и врх цеви имају богато орнаментисан сре-
брни оков. 

Пиштољ, система ватре на кремен, има дрвени 
кундак, богато изрезбарен вегетабилним мотиви -
ма. Јабука има сребрну облогу са рељефним људ-
ским ликовима са страна и државним грбом на вр-
ху. Глатка гвоздена цев, при врху окована сребром, 

�  Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791-1848, Београд, 1���, ���.
�  Р. Бојовић-О. Марковић-Д. Рајић: Богородичина црква на Морави, Ча-
чак, 1���, 3�.
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орнаментисана је мотивом винове лозе. На пишто љу 
су утиснуте ознаке у два реда: „Н. М. В. С.” и „Θ. В. 
С.” Табан је француског типа. Кубурлија је кожна.

Кнез Милош Обреновић је оба пиштоља да-
ровао Василију Симићу, писару његовог брата Јо-
вана, крајем прве или за време друге владавине. 
На стали су у некој од оружарских радионица пре 
средине XIX века.

Сабља турска, из прве половине XIX века, са 
сребрном дршком у облику птичије главе, има S 
крсницу и криво сечиво са два жљеба. Корице од 
сребра са две гривне и изгравираном вегетабил ном 
орнаментиком, завршавају се цветом у облику лале.

Сабљу је Милош Обреновић поклонио Три-
фуну Новаковићу (Бресница, 1�0�–Бресница, 1���), 
уче снику Светоандрејске скупштине, који је био зет 
кнежевог брата Јакова. 

Сабља турска, из прве половине XIX века, са 
дршком од мрке кости у облику повијене луко ви-
часте главице, крсницом завршеном шестостра ним 
издуженим дугметима, има једноставно криво се-
чиво. Корице су од сребра са гравираним орнамен-
том уз ивицу и средњим делом од црне коже, који 
фиксирају две масивне гривне са алкама за качење.

Сабља се више од пола века после смрти го-
сподара Јована Обреновића налазила на зиду конака 
у Брусници, а из њега је изнета тек када је рушена 
резиденција кнеза Рудничке нахије, о коме су као 
добром човеку становници приповедали и Фелик-
су Каницу. Сабља овог типа види се и на портрету 
господара Јована Обреновића у грађанској ношњи, 
коју је 1�3�. насликао Урош Кнежевић.� 

У збирци декорација чувају се две повеље Ор-
дена Таковског крста, додељеног 1���. године при-
ликом прославе педесетогодишњице Другог српског 
устанка Милићу Шулубури из Лиса и Продану 
Мићићу из Тучкова. Повеља уз Орден Белог орла 
V реда, додељена Миленку Мутаповићу, унуку вој-
воде Лазара Мутапа, има потпис краља Милана 
Обреновића. Орден Таковског крста заступљен је 
примерцима четвртог и петог реда, а Орден Светог 
Саве из периода династије Обреновић примерком 
трећег реда.

Током истраживања поводом стогодишњице 
Српско-турских ратова, у збирке декорација, сав-
ремених повеља и диплома доспеле су повеље о 
унапређењу, постављењу и одликовању генерала 
Јована Белимарковића (Београд, 1���–Врњачка Ба-
ња, 1�0�) и генерала Илије Ђукнића (Калањевци, 
код Љига, 1�3�–Београд, 1�11). Штампане су најпре 
у Државној каменорезници, а касније у Краљевско 
српској Државној штампарији у Београду. Повељу о 
унапређењу у чин генерала Јована Белимарковића 
потписао је кнез Милан Обреновић �1. новембра 
1���. године. За изложбу „Јаворски рат 1���.” на-
бављен је јединствен примерак српског наградног 
оружја, додељен по угледу на руско „златно оружје”, 
само један пут у српској војсци. 

Почасна сабља се састоји од дршке са ру ко-
браном, сечива и каније. Асиметричан рукобран 
израђен је у облику позлаћеног змаја. На пажљи-
во моделованим крилима налазе се имена места 
најзначајнијих битака: „Шуматовац. Ак-Па[л]анка. 
Пи рот. Ниш. Г[рдел]ица. [Вр]ања.” На унутрашњој 
стра  ни рукобрана налази се правоугаона пунца са 
ини цијалима „КА”. На десној страни балчака при ч-
врш ћена је сребрна плочица са натписом: „За храб-
рост и јунаштво / У борбама пред Алексинцем / Ав-
густа 1���”. Једносекло, обострано жлебљено, бла го 

�  П. Васић, н. д., �3; Р. Станић, „Прилог проучавању сликарске делат-
ности Уроша Кнежевића у Чачку”, Зборник радова Народног музеја, књ. 
III, Чачак, 1���, 11-��; Н. Кусовац, Српско сликарство XVIII и XIX века, 
Каталог збирке Народног музеја Београд, Београд, 1���, �0, �1. 
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повијено дамасцирано сечиво има изгравиране вој-
ничке заставе са витешком опремом и по свету на 
десној страни: „Своме началнику штаба, Ђенералу 
Ко сти С. Протићу, / Врховни командант, Књаз Срп-
ски, Милан М. Обреновић IV. / у знак владалачке 
признателности / за особиту ревност, неуморан 
труд и отличну служби / у рату за ослобођење и не-
за висност/ 1���-1���. године.” На почетку сечива 
налазе се сигнатуре, с леве стране „S�LINGEN”, а 
с десне „EISENHAUER”. Гравиране површине су пр-
вобитно биле покривене позлатом.

На сребрну канију аплицирани су позлаћени 
медаљони са ратним знамењима на плаво емајли-
раној подлози, укомпоновани у стилизована чет-
во роугаона поља, продужена у срцолике палмете. 
Прва два послужила су за постављање покретних 
алкица. Трећи је смештен при дну каније у разуђе-
ну декорацију од акантусовог листа. Испод обода 
каније, са поновљеним жигом пробе и словом кон-
тролне службе, налази се грб кнежевске породице 
са девизом „TE�PUS ET �EU� JUS”.

„Почасна сабља” израђена је од дамасцираног 
челика и сребра у Бечу. Једино сечиво изузетног 
„Eisenhauer” квалитета, набављено је у Солингену, 
који је педантно жигосао свој производ. Ливење 
балчака у високом рељефу, израда раскошне кани-
је, постављање натписа и богата полихромна обра-
да у позлати, нијелу и емајлу изведени су у Бе чу. 
Мајсторски жиг на рукобрану открива име јувелира 
и златара Карла Андерсена. Ливена декорација 
балчака, рукобрана и каније је са мањим оштећењи-
ма и емајлом сачуваним у траговима. 

Сабљу је кнез Милан Обреновић доделио вла-
дарским рескриптом од 4. децембра 1���. године, 
по угледу на руско златно оружје, генералу Кости 
Протићу (Пожаревац, 1�31-Брестовачка Бања, 1���) 

наложивши му да је носи у знак лепог спомена, који 
задржава о његовој патриотској и верној служби.� 

У збирци Одељења за историју чува се и један 
раскошан примерак оружја левантинског типа: ку-
бура система ватре на кремен, окована сребром, 
са табаном енглеског типа, из прве половине XIX 
ве ка. Глатка гвоздена цев тауширана је златом. Лук-
сузна израда јасно је указивала на високи друштве-
ни статус њеног власника, а иницијали „МЈО” на 
цеви везивани су за владарски дом Обреновића. 
Прилично оскудни подаци о пореклу условно су 
прихваћени обзиром да је овај примерак готово 
идентичан пиштољу са једном празном кубурли-
јом, виђеном у једној приватној колекцији, који је 
приписиван господару Јеврему Обреновићу. 

Збирка фотографија располаже са 1� фото гра-
фијa, од кнеза Михаила Обреновића до краљице 
Драге Обреновић, насталих у фотограф ским ате ље-
и ма у Бечу, Паризу и Београду. Најбројнији су пор-
трети кнеза и краља Милана Обреновића. Нај већи 
део фотографија потиче из заоставштине проте Ви-
ћентија Поповића (Јежевица, 1�3�-Јежевица, 1�3�), 
народног посланика Трнавског среза. Председник 
чачанске општине Петар Николић (Чачак, 1���-Ча-
чак, 1�11) у свој породични албум унео је и фото-
графије чланова династије Обреновић. 

Збирка књига и некњижне грађе садржи �� 
наслова везаних за династију Обреновић. Поред 
оба издања књиге кнеза Михаила Обреновића „Ми-
лош Обреновић или Поглед на историју Србије од 
1�13-1�3�” у збирци се налази и „Читуља владатељ -
ствујушћего дома књазеј Обреновића.” Посебну 
гру пу чине издања са посветом члановима владар-

�  Р. Бојовић, „Почасна сабља генерала Косте Протића”, Зборник радова 
Народног музеја, књ. XXIV, Чачак, 1��4, 133-14�.
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ског дома Обреновића, који су помагали штампа ње 
књига или на неки други начин задужили ауто ре. 
Потичу из библиотеке проте Вићентија Попо ви ћа 
и синова, у којој се налази и до сада мало поз на то 
издање књиге митрополита Михаила „Молит ва и 
две беседе говорене на светковини �0. годишньи-
це обновлѣне слободе Србiє у Топчидеру �3. Мая 
1���”, штампано у Државној штампарији у Београ ду 
(1���). Некњижна грађа, адресе Народне скупшти-
не, престоне беседе владара и намесника књажев-
ског достојанства потичу из заоставштине краљев-
ског намесника, генерала Јована Белимарковића и 
пуковника Јована Ковачевића (Београд, 1��3–Бео-
град, 1�01).

Архивска збирка има по једно писмо кнеза 
Милоша Обреновића, кнегиње Љубице Обрено  вић, 
краља Милана Обреновића и краља Александра Об-
реновића и неколико комада ситног штампаног ма-
теријала (разгледнице са мотивом краља Александ-
ра и краљице Драге Обреновић, њена визит карта 
и неколико писаних прибелешки дворске даме за 
пријеме). Овој збирци припада и „Дневник краље-
вог ађутанта”, пуковника Лазара Петровића, писан 
1�01. године за најмањи џеп официрског мундира. 
Потиче из заоставштине капетана-инвалида Ђорђа 
Роша (Београд, 1���–Неарода, 1���) почасног конзу-
ла Краљевине Норвешке у Београду.10 

У заоставштини владарског дома Обренови-
ћа у Народном музеју у Чачку најзначајнији део 
чи не примерци хладног и ватреног оружја, који 
су са уметничким сликама, прикупљени одмах по 
оснивању музеја. Полет с којим је истраживана 
музејска грађа на терену, предвођен предратним 
чачанским интелектуалцима Драгомиром Попови-

ћем, Дојчилом Митровићем и Милисавом Проти-
ћем, нестао је после отварања прве сталне музеј-
ске поставке. Тек од седамдесетих година XX века, 
захваљујући музеолошкој обради Српско-турских 
ратова 1���–1���. године и градског живота, при-
мерци оружја, сликовна и документарна грађа ди   -
настије Обреновић доспевају у музеј са заоставш-
ти    нама краљевских намесника, генерала Јована 
Бе  ли  марковића и Косте Протића, генерала Лазара 
Пет  ро вића, пуковника Јована Ковачевића, народ-
них по сланика Вићентија Поповића, Миленка Му-
тапови ћа и конзула Ђорђа Роша. Још увек су у збир-
ци Помор ског музеја у Гдињи (Пољска) две цеви 
артиљериј ских оруђа, које су биле стављене на рас-
по лагање одбо ру за подизање споменика Танаску 
Рајићу на Љубићу пре Другог светског рата. 

10  Л. Петровић, Дневник краљевог ађутанта из 1901. године, прир. Р. 
Бојовић, Чачак, �00�, 14. 
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Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Сабља турска 
Прва половина XIX века
Челик, сребро
Дужина 10�,� цм
Дар кнеза Милоша Обреновића Трифуну Новако-
вићу, учеснику Светоандрејске скупштине.
НМЧ, инв. бр. И �011

3. Пиштољ
Прва половина XIX века
Челик, сребро
Дужина 4� цм; кубурлија кожна, дужина 3� цм
Табан француског типа, ознаке у два реда: Н. М. В. 
С. и Θ. В. С.
Дар кнеза Милоша Обреновића Василију Симићу, 
писару господара Јована Обреновића.
НМЧ, инв. бр. И �0�4
Напомена: Украден из сталне поставке Народног 
му зеја у Чачку 1��1. године. 

1

�. Пиштољ „леденица”
Прва половина XIX века, табан италијанског типа
Челик, сребро
Дужина �1 цм (недостаје обарача за окидање)
Дар кнеза Милоша Обреновића Василију Симићу, 
писару господара Јована Обреновића.
НМЧ, инв. бр. И �0�3

�

3

4. Писмо кнеза Милоша Обреновића
Мити Анђелковићу у Београд
��. фебруар 1�30, Крагујевац 
Папир, рукопис, мастило, л. �
1�,� х �3,� цм
НМЧ, инв. бр. И �011

�. Жизнь и подвиги князя Милоша Обреновича, 
верховнаго вождя и предводителя народа
серб скаго
Вук Стефановић Караџић, Въ Типографіи Н. Гре ча  
1���, Санктпетербургъ
Штампа, �1 цм, [V], XXII, 11� стр. 
НМЧ, инв. бр. И 10�3
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�. Милош Обреновић, кнzзь Сербїи, или Грађа за 
Српску Историју нашега времена
Вук Стефановић Караџић, у штам па рији краљ. уни-
верс. Пештанскога

4 1���, Будим
Штампа, �0 цм, [10], �03, [��] стр.
[Посвета:] Високородним господарима Јовану Обре -
новићу, главноме кнезу наије Рудничке, и Јеврему Об-
ре новићу, главноме кнезу наије Шабачке, Ваљевске и 
Београдске. [III]. 
НМЧ, инв. бр. И 10��

�

�

�. Султанскiй хатишерифъ, истекшiй около по-
ловине Шевала 1254 (одъ 10/22 до 12/24 Декем врiя 
1838) содржаваюћiй Уставъ, дарованый Нѣго-
вымъ Высочевомъ жительима Нѣгове провинцiє 
Сербiє. 
Печатано у Княжеско-Срб ской кньигопечатньи
1�3�, Београд
Штампа, �� цм, � стр. 
НМЧ, инв. бр. И 1410 
 
�. Краткое руководство къ познанiю
всемiрне исто рiе
Георгій Лазаревичь-Зо ричъ, Печатано у Типографiи 



�1�

Им ператорскогъ Вопспитательногъ Дома
1���, Санктпетербургъ
Штампа, �1 цм, [�], �, [�], XI, ���, [�] стр.
[Посвета:] – Его императорскому высочеству, мило-
стивѢйшему государю великому князу Александру 
Николаевичу, наслѢднику престола всероссійскаго 
--> стр. [3] прве паг. – Стр. [�-�] прве паг.: Ваше им-
ператорское высочество! / вѣрноподданный Егоръ 
Зоричъ. – Отцу отечества князу Милошу Обре -
но вичу, Верховному Началнику и вожду Сербскога 
на  рода --> стр.[1] друге паг. – Стр. [3-4] друге паг.: 
СвѢт лѢйшій княже! / всепокорнѢйшій Георгій Ла-
заревичъ Зоричъ. 
НМЧ, инв. бр. И 1314 

�

�

10
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�. Портрет кнеза Милоша Обреновића
Копија слике Павела Ђурковића
1�33–1�3�.
Уље на платну
�1,� х �3 цм
НМЧ, инв. бр. Л �

10. Портрет кнеза Милоша Обреновића
Копија слике Уроша Кнежевића
1��1.
Уље на платну
�3,� х �4,� цм
Сигн. Изобразилъ Урошъ Кнежевичъ у Чачку 1851.
НМЧ, инв. бр. Л 1

Љубица Обреновић

11.  Писмо кнегиње Љубице Обреновић
Мити Анђелковићу у Љубовију
��. новембар 1�40, Крагујевац

Папир, рукопис, мастило, л. 1
�0,� х 30,� цм
НМЧ, инв. бр. И �01�

1�. Кнегиња Љубица Обреновић
Анастас Јовановић, штампано код Ј. Рау
1��1, Беч
Литографија на папиру, опсечен формат
�0 х 3� цм
НМЧ, инв. бр. Л �04

Михаило Обреновић

13. [Објава о смрти кнегиње Љубице Обреновић] 
Михаилъ М. Обреновићъ
14 (��). мая 1�43, у Новомъ Саду
Штампа, л. 1�,� х 1� цм
НМЧ, инв. бр. И �014

14. Адреса кою є преображенска народна
скуп ш тина поднела Нѣговой Светлости
князу срб с комъ Михаилу Обреновићу III.
Као одговоръ на пре столну беседу
1��1, Крагујевац
Штампа, л. ��,� х 40,3 цм
НМЧ, инв. бр. И 10�4

1�. Адреса Михольске народне скупштине
на кня жеву престолну беседу
1���, Крагујевац
Штампа, л. ��,3 х ��,� цм
НМЧ, инв. бр. И 10��

1�. Милош Обреновић или Поглед
на исторiю Сер біє од 1813 до 1839 : као одговор
г. Сипріяну Роберту

11
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Од Кнеза Михаила М. Обреновића,
Народна кньи гопечатня Медаковића
1��0, [Земунъ]
Штампа, 1� цм, 1�� стр. 
НМЧ, инв. бр. И 1���

1�. Милош Обреновић или Поглед
на исторiю Сер бiє од 1813 до 1839 : као одговор
г. Сипріяну Роберту
Од Кнеза Михаила М. Обреновића,
у Државной штампарiи
1��3, Београд
Штампа, �1 цм, 1-��, ��-�0, [10] стр.
НМЧ, инв. бр. И 133� 

1�. Никољско јеванђеље
На свијет издао Ђ.  Дани чић, у Државној штампарији 
1��4, Београд

1� 1�

1�



��0

Штампа, �� цм, XXVII, ��1 стр.
[Посвета:] – Свијетломе господару и кнезу српском 
Михаилу М. Обреновићу III. --> стр. [III]. – Стр. [V-
VI]: Свијетли господару! / Захвални Ђ. Даничић.
НМЧ, инв. бр. И �03�

1�. Молитва и две беседе говорене на светковини 
50. годишньице обновлѣне слободе Србiє
у Топ чидеру 23. Мая 1865.
Митрополит Ми хаило, У Државной штампарiи
1���, Београд
Штампа, 1� цм, 1� стр.
НМЧ, инв. бр. И 1��3 
 
�0. Племенити Србин или Путовање кнеза
Ми хаила Обреновића у Цариград и његове радње 
док се Србија сасвим неочисти од Турака
Саставио Љубомир Даниловић

Штампарија Николе Стефановића
1���, Београд 
Штампа, 1� цм, ��, XVIII стр.
НМЧ, инв. бр. И 1�4� 

�1. Кнез Михаило Обреновић у свечаној одори
Др Херман Хајд 
Око 1��0, Беч
Позитив, смеђ
�,� х 10,� (�,� х �,�) цм
Албум Петра Николића, председника
чачанске оп штине и народног посланика.
НМЧ, инв. бр. И �010

��. Кнез Михаило Обреновић
у генералској униформи
Др Херман Хајд

�0
��



��1

Око 1���, Беч-Београд
Позитив смеђ, овал, опсечен формат 
10,� х 14,� (10,1 х 14,3) цм
НМЧ, И �01�

�3. Кнез Михаило Обреновић у свечаној одори
Др Херман Хајд 
Око 1�00. 
Разгледница, двобојна штампа
14,1 х �,1 цм
НМЧ, инв. бр. И �0��

/ у знак владалачке признателности / за особиту 
ревност, неуморан труд и отличну служби / у рату 
за ослобођење и независност/ 1877-1878. го дине.
Почасна сабља додељена је генералу Кости Проти-
ћу, краљевском намеснику.
НМЧ, инв. бр. И �13�

��. Писмо краља Милана Обреновића
Ђорђу Михаиловићу
Крај XIX века, Београд
Рукопис, мастило
13,3 х �1 цм
Меморандум двора на папиру, са рељефном круном 
и натписом у црвеној боји 
НМЧ, инв. бр. И �00�

Милан IV Обреновић

�4. Почасна сабља генерала Косте Протића
1���, Солинген-Беч
Челик, сребро, нијело, позлата
Дужина �� цм
Посвета изгравирана на сребрној плочици на бал-
чаку: За храброст и јунаштво / У борбама пред Алек-
синцем / Августа 1876 и на сечиву: Своме на чални-
ку штаба, Ђенералу Кости С. Протићу, / Врховни 
командант, Књаз Српски, Милан М. Обре новић IV. 

�3

�4

��

��. Беседа којом је намесништво књажевског
до стојанства отворило редовну Народну 
скупштину за 1871. годину.
�. септембар 1��1, Крагујевац
Штампа, л. [1], 4�,4 x �1,� цм
НМЧ, инв. бр. И �00�



���

��. Proclamation a mon peuple bien aimé
�ilan �. �brénovitsch IV.
Fait à Belgrade le 10/��. Août 1���
Штампа, л. [1], �� х 3� цм 
НМЧ, инв. бр. �01�

��. Беседа којом је његова светлост, књаз српски, 
Милан М. Обреновић IV отворио Народну
скуп штину у Крагујевцу 15. новембра
1873. године.
1�. новембра 1��3, Крагујевц
Штампа, л. [1], �1 х ��,� цм
НМЧ, инв. бр. И �01�

��

��. Своме узвишеном добротвору
Његовој свет лости кнезу србском Милану
М. Обреновићу IV. на дан венчања са светлом
кнегињом Наталијом
Ђура Јакшић, Државна штам парија
1���, Београд 

��

30
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Штампа, �� цм, � стр.
НМЧ, инв. бр. И �0�4

30. Читула: памzть умершихъ сїzтелнѣйшагω
вла  д ѣтелствующагω дома кназей Обреновича.
[Пре 1���.]
1� цм, [10] стр.
Кожни повез са златотиском
НМЧ, инв. бр. И 100�

31. Кнез Милан Обреновић као дете
Преснимио Никола Штокман 
Позитив, смеђ
�,3 х 10,� (�,� х �,�) цм
НМЧ, инв. бр. И �00�

3�. Кнез Милан Обреновић као дечак 
Никола Штокман
1���–1���, Београд
Позитив, смеђ
�,� х 10,� (�,� х �,�) цм
НМЧ, инв. бр. И 1�13

31

33. Кнез Милан Обреновић као дечак
Преснимљена фотографија Николе Штокмана
са нат  писом „Милан Обреновић”
Позитив, смеђ
�,� х 10,� (�,3 х �,�) цм
НМЧ, инв. бр. И �01�

3�



��4

34. Кнез Милан Обреновић пре ступања
на престо
А. Е. Диздери
Пре 1���, Париз
Позитив, смеђ
�,3 х 10 (�,4 х �,1) цм
НМЧ, инв. бр. И �031

3�. Кнез Милан Обреновић у униформи
инжиње ријског пуковника
Анастас Н. Стојановић 
1���, Београд 
Позитив, црно-бели
1�,� х �3,� (14,� х �1,�) цм
НМЧ, инв. бр. И 10�0

33 34

3�
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3�. Кнез Милан Обреновић у грађанском оделу
Никола Штокман 
1���, Београд
Позитив, смеђ, овал
10,� x 1�,� (10,1 х13,�) цм
НМЧ, инв. бр. И �00�

3�. Кнез Милан Обреновић
Феликс Надар 
1��3, Париз 
Позитив, смеђ, овал
�,3 х 10,4 (�,� х �,�) цм
НМЧ, инв. бр. И 1�1�

3�. Кнез Милан Обреновић
у генералској униформи
Никола Штокман (?)
Око 1���, Београд
Позитив, смеђ, овал
�,� х 10,� (�,� х �,�) цм
Албум Петра Николића, председника
чачанске оп штине и народног посланика
НМЧ, инв. бр. И �010

3�. Краљ Милан Обреновић
у гардијској генералској униформи
Адел Жером Ланц Аркашон 
1���, Беч 
Позитив, смеђ, овал, опсечен формат
13,� х �1,� (1�,� х 1�,�) цм 
Аутограф: Милан
Профилисан рам пресвучен бордо плишом.
НМЧ, инв. бр. И �0��

40. Краљ Милан Обреновић командант
српске активне војске
Издање Вилхелм Герка

3�

3�
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Око 1�00, Београд
Разгледница, двобојна штампа
13,� х �,� цм
НМЧ, инв. бр. И �0��

3�

40

41. Краљ Милан Обреновић 
Феликс Надар
После 1���.
Олеографија
�3,� х �� цм
НМЧ, инв. бр. Л �01

Наталија Обреновић

4�. Наталија Петровна Кешко,
вереница кнеза Милана Обреновића
Анастас Н. Стојановић 
Око 1���, Београд
Позитив смеђ, овал
�,4 х 10,� (�,� х �,�) цм
Албум Петра Николића, председника
чачанске оп штине и народног посланика
НМЧ, инв. бр. И �010

43. Кнегиња Наталија Обреновић
Krzmanek 
Око 1���, Беч
Позитив, смеђ, вињетиран
�,� х 10,4 (� х �,�) цм
Аутограф: Наталија
НМЧ, инв. бр. И 1�14

44. Краљица Наталија Обреновић
Преснимио Милан Јовановић
Око 1���, Фиренца–Београд 
Позитив, смеђ, вињетиран
�,� х 10,� (�,1 х �,�) цм
НМЧ, инв. бр. И 1�1�

4�. Кнегиња Наталија Обреновић
Око 1��0.



���

Олеографија
�3,� х �� цм
НМЧ, инв. бр. Л �0�

Александар Обреновић

4�. Печат са краљевским монограмом „А”
Крај ХIХ – почетак ХХ века
Бронза, дрво, ливење, гравирање
Висина � цм
Печат са монограмом владара израђен за дворске 
потребе
НМЧ, инв. бр. И 10�4

43

44

4�. Писмо краља Александра Обреновића
капетану Михаилу Рашићу
[1���], Београд 
Рукопис, мастило, са ковертом, л. �
1�,� х �0,� цм 
Меморандум краља на папиру са рељефно окруње-
ним иницијалом у сребрној боји 
НМЧ, инв. бр. И �0�0

4�
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4�. Краљевић Александар Обреновић
Васа Даниловић
После 1��3, Београд
Позитив, смеђ
�,� х 10,� цм
НМЧ, инв. бр. И 10��

4�. Краљ Aлександар Обреновић
као виши официр
Лазар Лецтер 
Око 1���, Београд 
Позитив, смеђ, вињетиран
11,1 х 1�,3 (10,4 х 13,�) цм
НМЧ, инв. бр. И �01�

�0. Краљ Александар Обреновић
Пре 1�03.
Дописна карта, црно-бела штампа
14,� х �,3 цм
НМЧ, инв. бр. И �0�1

4�

4�

�1. Краљ Александар Обреновић
и краљица Драга
Издање Марка Иванишевића

�0



���

1�00, Београд
Разгледница, црно-бела штампа
13,� х �,� цм
НМЧ, инв. бр. И �0��

�3. Долазак краља Александра Обреновића
и краљице Драге у Сремске Карловце
11. фебруар 1�03.
Разгледница, црно-бела штампа
13,� х � цм
НМЧ, инв. бр. И �001�1

��. Краљ Александар Обреновић
и краљица Драга
Око 1�01.
Разгледница, црно-бела штампа
14,3 х �,� цм
НМЧ, инв. бр. И �00�

��

�3

�4. Краљ Александар Обреновић
Влахо Буковац, Литографски завод
Петра Николи ћа у Загребу
1�01, Загреб
Олеографија
�3,� х �� цм
Д. д. Влахо Буковац, Смедерево 1901.
Позлаћен орнаментисан рам
НМЧ, инв. бр. Л �00

��. Дневник краљевог ађутанта
Пуковник Лазар Петровић
1�01, Београд–Смедерево
Папир, кожни повез, рукопис оловком
11 х � цм
НМЧ, инв. бр. И 1�0�
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Драга Обреновић

��. Визит карта дворске даме Драге Машин
Пре 1���.
Папир, штампа
�,� х �,� цм
Порука дописана мастилом 
НМЧ, инв. бр. И �0��

��

��. Писмо Драге Машин Марији Ханке
�. јул 1���.
Рукопис на папиру, мастило
1�,� х 1�,� цм
НМЧ, инв. бр. И 10��

��

��

��. Писмо Драге Машин непознатој особи
��. мај 1���.
Рукопис на папиру, мастило, л. � 
��,1 х 11,� цм 
НМЧ, инв. бр. И 10��

��. Писмо Драге Машин непознатој госпођи
1� (��). фебруар 1���.
Рукопис на папиру, мастило, л. �
�,4 х 11,3 цм 
НМЧ, инв. бр. И 10��



�31

�3,� х �� цм
Д. д. Влахо Буковац, Смедерево 1901.
Позлаћен орнаментисан рам
НМЧ, инв. бр. Л 1��

�0. Краљица Драга Обреновић
у властелинском оделу
Милан Јовановић
1�00–1�0�, Београд
Позитив, црно-бели, паспарту са круном
�0 х ��,� (10 х 1�,4) цм
Аутограф: Драга, 7. VI 902. 
НМЧ, инв. бр. И �00�

�1. Краљица Драга Обреновић
у властелинском оделу
Милан Јовановић
1�0�, Београд
Разгледница, црно-бела штампа
14 х � цм
НМЧ, инв. бр. И �0��

��. Краљица Драга Обреновић
Влахо Буковац, Литографски завод Петра Николића 
1�01, Загреб
Олеографија

��

�1

Породица

�3. Слово Народной скупштини при
распуштаню нѣномъ 16гъ юнıя ове год. говорено 
одъ стране намѣстничества княжескогъ 
достоинства и со вѣта.
Печатано у Типографiи Кня жества Србiє
1�3�, Београд
Штампа, 30 цм, [4] стр.
НМЧ, инв. бр. И 1��� 

�4. Војвода Милан Обреновић
Јосип Ухлик
1��4, Београд
Папир, туш перо
3� х �0 цм
Д. д. Ј. Ухлик 1954.
НМЧ, инв. бр. Л ��



�3�

��. Икона Скидање са крста
Око 1�3�.
Уље на платну
11�,� х 1�� цм 
Натпис на доњој страни рама: Сию ıкону приложи 
господаръ Iωванъ Ѳеодоровїчъ ωбреновићъ генералъ 
оу ц[ркву чачанску 1835. года]
НМЧ, инв. бр. Л 30� 

�4

��. Сабља турска 
Прва половина XIX века
Челик, сребро, кост, кожа
Дужина ��,� цм
Припадала генералу Јовану Обреновићу,
кнезу Рудничке и Пожешке нахије.
НМЧ, инв. бр. И �010

��. Јован Т. Обреновић
Анастас Јовановић, штампано код Ј. Рау
1��1, Беч 
Литографија на папиру, опсечен формат 
�4,� х 34 цм
НМЧ, инв. бр. Л �03

��

��
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��. Руководство къ славенской грамматíцы : со-
держаще правоглаголанїе, гласоударенíе и право-
писанíе : на употребленїе часловаца и ψалтираца
Сочинено Геωргїємъ Захарїадисомъ у Шабцу граду 
Сербскомъ, лѣта 1��4.
1�30, Будим
Штампа, �� цм, 13�, [1�] стр.
[Посвета:] – Егõ высокородїю господару Ефрему 
Об ре новићу главному кнезу многи нахїа у Сербїи 
съ высокопочитанїемъ посвęштенно --> стр. [III]. 
– Стр. [V-VI]: Ваше высокородıє! Mилостивѣйшїй 
Го  с по дару! / Геωргїй Захариïaдъ. 
НМЧ, инв. бр. И 10��

Штампа, �1 цм, VIII, �04, [�] стр.
[Посвета:] Ныовомъ сıятелству, государу Єфрему 
Обреновићу, губернатору нахıє и вароши бѢоградске 
са отлычнимъ страхопочитанıємъ посвећенъ --> 
стр. [III]. – Стр. V–VI: Ваше Сіятелство, Мило стив-
ѣйшій Государъ! / Вашега Сіятелства покор нѣйшій 
Еνθıмій Івановићъ. 
НМЧ, инв. бр. И 1��3, 1��4

��. Новый Плутархъ или Краткое описанїе
слав нѣйши людїй свїю народа одъ древннѣйши 
вре мена до данасъ: Втора часть
Еνθı  мıемiй Iвановићъ,
у Княжеско-Србской Типо графiи
1�34, Крагујевац

��

��

�0. Iована Стеића, докт. мед. Забаве за разум и 
срце = Oblectationes pro Ingenio et Corde – Кнь. II.
У Типографии Университета Пештанског
1�31, Будим
Штампа, �1 цм, XXII, ���, [�0] стр. 
[Посвета:] – Нь. сиятельству, младом господару и бе-
гу, Милошу Є. Обреновића из найвеће любови и по чи -
тания посветио Списатель --> стр. III. – Ваше Сия-
тельство, млади и предраги Господару! --> стр. V-X. 
НМЧ, инв. бр. И 1403 
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�1. Огледало дѣтскогъ воспитанıя или Начинъ 
по коємъ родительи свою дечицу достодолжно 
воспитавати, и пакъ дечица своє родителѣ при-
стойно любити и почитовати дужна єсу.
Сочинѣно Димитрıємъ Чобићемъ,
у Княжеско-Србской Кньигопечатньи 
1�3�, Бѣоград 
Штампа, �1 цм, [4], X, 11�, [�] стр. 
[Посвета:] – Нѣговомъ Сıятельству младоме госпо-
дару Милошу Є. Обреновића, за принешену милости-
ву помоћь у изданію дѣлца овогъ, као знакъ вѣчите 
благодарности и страхопочитанія, исту књижицу 
посвећує издатеь. --> стр. [3] прве паг. 
НМЧ, инв. бр. И 1430 

��. Србскiй споменицы или Старе рисовулѣ, ди-
пломе, повелѣ и сношенія босански, сербски, хер-
цеговачки, далматински и дубровачки кралѣва, 
царева, банова, деспота, кнезова, войвода и вла-
стелина. Часть прва.
Собрани трудомъ Павла Ка ра но-Твртковића,
у Типографiи Княжества Сербiє
1�40, Београд
Штампа, �� цм, [�], 33� [тј. 34�] стр.
Издани на свѣтъ иждиванiемъ господара Єфрема 
Теод. Обреновића Предсѣдателя Совѣта княж. Србс-
когъ, Генерал-Маіора и Кавалѣра, 1840 
НМЧ, инв. бр. И 1��� 

�3. Крст са стопом
1���–1���.
Сребро, дрво, филигран, резање
Висина ��,� цм
Поклон Ане Обреновић цркви Светог Ђорђа
у Чачку
НМЧ, инв. бр. ПУ ��

�0

�1



�3�

Заоставштина Обреновића

�4. Пиштољ 
Прва половина XIX века
Дрвени кундак окован сребром,
цев тауширана зла том
Дужина 4� цм
Табан енглеског типа, жиг златара: . М. Т. К. 
Породица Јеврема Обреновића (?)
НМЧ, инв. бр. И 4011

Пре 1�04, Чачак
Разгледница
14,� х �,� цм
НМЧ, инв. бр. И 1��3

��. Конак господара Јована Обреновића у Чачку
Пре 1�1�, Чачак
Позитив, смеђ
14 х � цм
НМЧ, инв. бр. И 1���

��. Кићанке
Средина XIX века
Срма, конац, корал
Дужина �� цм
Из породице Обреновић доспеле као поклон
у Ста нојевиће у Срезојевцима 
НМЧ, инв. бр. И �013

Здања и објекти

��. Кућа кнеза Милоша Обреновића
у Горњој Црнући
Крај ХIХ – почетак ХХ века, Горња Црнућа
Позитив, смеђ
11,� х 1� цм 
НМЧ, инв. бр. И 10��

��. Конак господара Јована Обреновића у Чачку
Издање Исаила Петровића 

�4 ��

��. Конак господара Јована Обреновића у Чачку
Димитрије Коцић
Пре 1�41, Чачак 
Позитив, смеђ 
1�,4 х 1�,1 цм
НМЧ, инв. бр. И ��4�

�0. Таковски двор
Франц Падовић
1�01, Таково
Разгледница, вишебојна штампа, вињетирано
14,� x �,4 цм
НМЧ, инв. бр. И �003
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Одликовања

�1. Уверење Медаље за приврженост
1. мај 1���, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом
�1 х 34 цм
Уверење је припадало Марку Каменици, земљо рад-
нику из села Жупањца, учеснику Светоандрејске 
скупштине
НМЧ, инв. бр. И �034

��. Повеља Таковског крста 
�3. мај 1���, Београд
Папир, штампа, л. �
44,� х 34 цм
Аутограф: М. М. Обреновићъ
Повеља је припадала Продану Мићићу из Тучкова, 
учеснику Другог српског устанка
НМЧ, инв. бр. И �1��

�3. Повеља Таковског крста 
�3. мај 1���, Београд
Папир, штампа, л. �

�0 �1

��
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44,� х 34 цм.
Аутограф: М. М. Обреновићъ
Повеља је припадала Милићу Шулубури из Лиса, 
учеснику Другог српског устанка
НМЧ, инв. бр. И �1��

�4. Сребрна колајна за храброст
1���, Беч
Сребро, ковање
пречник �,� цм
НМЧ, инв. бр. И �134

��. Сребрна колајна за храброст
1���, Беч
Сребро, ковање
Пречник �,� цм
НМЧ, инв. бр. И �140

��. Сребрна колајна за храброст
1���-��, Беч
Сребро, ковање
Пречник �, � цм
НМЧ, инв. бр. И 10��

��. Уверење Колајне за храброст 
10. новембра 1���, Чачак
Папир, штампа
��,� х 3�,� цм
Д. д. П. Рерих лит.
Уверење сребрне колајне за храброст припадало је 
четовођи Јовану Пајовићу из Чачка
НМЧ, инв. бр. И 10��

��. Уверење Колајне за храброст
14. јун 1���.
Папир, штампа
�� х 4� цм

Д. д. П. Рерих лит.
Уверење је припадало генералу Илији Ђукнићу, чла-
ну Државног савета
НМЧ, инв. бр. И �130

��. Повеља Ордена Таковског крста о врату 
1�. децембар 1���, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом, л. �
�0,3 х 34, 4 цм
Припадала генералу Јовану Белимарковићу, минис-
тру војном и краљевском намеснику
НМЧ, инв. бр. И �31�

��
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�0. Споменица на рат 1876, 1877, 1878. године
1���, Беч
Бронза, ковање
Пречник 3,� цм
Споменицом је одликован војвода Степа Степано-
вић, министар војни и командант �. армије 
НМЧ, инв. бр. И 11��

�1. Споменица на рат 1876, 1877, 1878. године
1���, Беч
Бронза, ковање
Пречник 3,� цм 
Споменицом је одликован Петар Гавриловић,
старе шина Абаџијског еснафа
НМЧ, инв. бр. �041

��. Споменица на рат
1876, 1877, 1878. године
1���.
Бронза, ковање
Пречник 3,� цм
Кутија бордо, �,� х �,3 цм
На унутрашњој страни
поклопца: STABILIMENTO
S. Johnson MILANO.
Споменицом је одликован
др Јарослав Кужељ, лекар у Чачку
НМЧ, инв. бр. И �0�� 

�3. Споменица на рат 1876, 1877, 1878. године
1���, Беч
Бронза, ковање
Пречник 3,� цм
Споменицом је одликован четовођа Јован Пајовић 
из Чачка
НМЧ, инв. бр. И ��03

�4. Споменица на рат 1876, 1877, 1878. године
1���, Беч
Бронза, ковање
Пречник 3,� цм
НМЧ, инв. бр. И �03�

��. Уверење Споменице на рат 1876, 1877,
1878. године 
1���, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом, л. �
13,� х �0,� цм
Припадало генералу Јовану Белимарковићу,
мини стру војном и краљевском намеснику
НМЧ, инв. бр. И �31�

��. Уверење неборачке Споменице на рат
1876, 1877, 1878. године 
1���. 
Папир, штампа, рукопис мастилом
�4,4 х 33,� цм
Доле: L. DUMONT. DEL. Sc.
Припадало Гвоздену Шулубури из Лисе,
редову IV чете Драгачевског батаљона II класе
НМЧ, инв. бр. И �1��

��. Уверење Споменице на рат
1876, 1877, 1878. године 
1���. 
Папир, штампа, рукопис мастилом
�3,3 х 33,1 цм

��
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Доле: L. DUMONT. DEL. Sc.
Припадало Радовану Драшковићу војнику
Ариљ ског батаљона II класе
НМЧ, инв. бр. И �0�

��. Уверење Споменице на рат
1876, 1877, 1878. године 
1���.
Папир, штампа
�4,1 х 33,� цм
Доле: L. DUMONT. DEL. Sc.
Припадало Миленку Мутаповићу из Прислонице
НМЧ, инв. бр. И �31�

��. Орден Црвеног крста
Последња четвртина XIX века, Беч 
Бронза, емајл
Висина 4,3 цм (оштећен)
Орденом је одликован Љубомир Молеровић
из Вра чевића код Лајковца
НМЧ, инв. бр. И �00

100. Орден Белог орла
V реда
Радионица Rothe & Neff e 
1��3, Беч 

из Вра чевића код Лајковца

Радионица Rothe & Neff e 

��

��

100
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Сребро, позлата, емајл
Висина �,� цм
Кутија црвена са државним грбом, унутра K. K. 
HOF-GOLDARBEITER U. JUWELIER ROTHE KOHL-
MARKT 7 WIEN, �,3 х 1�,� цм
Орденом је одликован Миленко Мутаповић
из При слонице
НМЧ, инв. бр. И �303

101. Повеља Ордена Белог орла 
�. мај 1��3, Београд
Папир, штампа, л. �
��,� х 3�,� цм
Аутограф: Милан 
Припадала Миленку Мутаповићу из Прислонице
НМЧ, инв. бр. И �304

Гвожђе, ковање
Висина 4,� цм
Споменицом је одликован др Јарослав Кужељ,
лекар у Чачку
НМЧ, инв. бр. И 10��

103. Споменица Српско-бугарског рата 1885–1886. 
године
1���.
Гвожђе, ковање
Висина 4,� цм
НМЧ, инв. бр. И �14�

104. Уверење Споменице Српско-бугарског рата 
1885-1886. године
Литографска радионица Главног ђенералштаба
1���, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом
30,� х 43,� цм

101

10�. Споменица Српско-бугарског рата 1885–1886. 
године
1���.

104
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Д. д.: Ђорђе Мунц
Припадало генералу Илији Ђукнићу,
члану Држав ног савета
НМЧ, инв. бр. И �1��

10�. Повеља Ордена Црвеног крста
1���.
Папир, штампа
3� х 4� цм
Припадала Ђорђу Аћимовићу из Београда
НМЧ, инв. бр. И �03�

10�. Медаља миропомазања краља
Александра Обреновића
1���, Беч
Бронза, ковање
Пречник 3,� цм
НМЧ, инв. бр. И 343, �0�� 

10�. Споменица петстогодишњице косовске битке
Крагујевачка фабрика оружја 
1���. 
Бронза, ковање
Пречник 4 цм (перфорирана)
НМЧ, инв. бр. И �103

10�. Орден Белог орла V реда
Крај XIX века, Беч
Сребро, емајл
Висина �,� цм
Кутија бела, са грбом и натписом БЕЛИ ОРАО, унут-
ра К. С. ДВОР. ЧАСОВНИЧАРИ и ЈУВЕЛИРИ БРА-
ЋА 3. ПОПОВИЋ БЕОГРАД (�,3 х 1�,� цм)
НМЧ, инв. бр. И �30�

10�. Орден Таковског крста IV реда
Радионица Г. А. Шајда
1���, Беч

Сребро, емајл
Висина �,� цм
Орденом је одликован војвода Петар Бојовић, ко-
мандант 1. армије и начелник штаба Врховне коман-
де српске војске 
НМЧ, инв. бр. И 10�0

110. Орден Таковског крста V реда
1���, Беч
Бронза, позлата
Висина �,� цм (оштећен)
Орденом је одликован мајор Трифун Павловић 
НМЧ, инв. бр. И �033

111. Орден Таковског крста V реда
Почетак ХХ века, Беч 
Бронза, позлата
Висина �,� цм
Орденом је одликован учитељ Миљко Танасијевић
НМЧ, инв. бр. И 3��

11�. Орден Таковског крста V реда
1���, Беч
Бронза, позлата
Висина �,� цм 
Кутија црвена, са грбом и натписом ТАКОВСКИ V, 

111
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унутра К. С. ДВОР. ЧАСОВНИЧАРИ и ЈУВЕЛИРИ 
БРАЋА 3. ПОПОВИЋ БЕОГРАД (�,3 х 11,3 цм)
Орденом је одликован Сима Хаџић, трговац из Чачка
НМЧ, инв. бр. И �040

Орденом је одликован др Јарослав Кужељ, лекар у 
Чачку
НМЧ, инв. бр. И �0��

11�. Споменица четрдесетогодишњице
краљеве гарде
1���.
Бронза, ковање
Пречник 3,� цм
НМЧ, инв. бр. И 10��, 10��

11�. Уверење Медаље четрдесетогодишњице
Светоандрејске скупштине 
�. мај 1���, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом
��,4 х 4�,� цм

11�

113. Орден Таковског крста V реда
1���, Беч
Бронза, позлата
Висина �,� цм
Орденом је одликован Милован Илић из Присло-
нице
НМЧ, инв. бр. И 33�

114. Орден Светог Саве III редa
Радионица Карла Флајшхакера
1���, Беч
Сребро, емајл
Висина 11 цм

11�
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Припадао Стевану Крену, индустријалцу из Чачка
НМЧ, инв. бр. И 3��

Повеље и дипломе

11�. Повеља за чин капетана Јована Марковића 
14. фебруар 1���, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом
4� х ��,� цм
Факсимил: Милошъ Обреновићъ
Припадала генералу Јовану Белимарковићу,
мини стру војном и краљевском намеснику
НМЧ, инв. бр. И 10�1

11�

11�

Припадало дивизијском генералу Јовици Јовичићу, 
команданту Зетске дивизијске области
НМЧ, инв. бр. И ��4

11�. Уверење Медаље за војничке врлине 
�. август 1�0�, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом
��,� х 41,� цм
Припадало дивизијском генералу Јовици Јовичићу, 
команданту Зетске дивизијске области
НМЧ инв. бр. И ��3

11�. Знак Кола јахача „Кнез Михаило”
Крај XIX века
Висина �,� цм

1�0. Повеља за чин артиљеријског
поручника Илије Ђукнића 
��. мај 1��4, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом
4�,� х ��,� цм
Аутограф: М. М. Обреновићъ
Припадало генералу Илији Ђукнићу,
члану Држав ног савета
НМЧ, инв. бр. И �1��
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1�1. Повеља за чин штабног потпуковника
Јована Бели-Марковића 
1. април 1���, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом
4�,3 х ��,� цм
Аутограф: М. М. Обреновићъ
Припадала генералу Јовану Белимарковићу,
мини стру војном и краљевском намеснику
НМЧ, инв. бр. И �0�

1�3. Повеља о унапређењу државног саветника
Јована Белимарковића у чин генерала
Државна каменорезница
�1. новембар 1���, Београд
Пергамент папир, штампа, рукопис мастилом
4�,3 х 34,� цм
Д. д. П. Рерих лит.; аутограф: М. М. Обреновић 
Припадала генералу Јовану Белимарковићу,
мини стру војном и краљевском намеснику
НМЧ, инв. бр. И ��3

1�1

1��. Повеља за чин артилеријског капетана I класе 
Илије Ђукнића 
1�. август 1���, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом
43,� х ��,1 цм
Д. д. П. Рерих 
Аутограф: М. М. Обреновићъ
Припадало генералу Илији Ђукнићу,
члану Држав ног савета
НМЧ, инв. бр. И �1�0

1��

1�3
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1�4. Повеља о постављењу артиљеријског
потпу ков ника Илије Ђукнића за команданта
Београдске окружне војске
Државна каменорезница
�. октобар 1���, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом, л. �
�0,� х 3� цм
Д. д. П. Рерих лит.
Припадала генералу Илији Ђукнићу,
члану Држав ног савета
НМЧ, инв. бр. И �1�1

1��. Повеља о постављењу артиљеријског
потпуковника Илије Ђукнића за команданта
Дунавске дивизије
Краљ. срп. Држ. штампарија 
�4. март 1���, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом, л. �
�0,� х 3� цм
Д. д. П. Рерих лит.
Припадала генералу Илији Ђукнићу,
члану Државног савета
НМЧ, инв. бр. И �1�3

1�4 1��

1��. Повеља о постављењу артиљеријског
потпу ковника Илије Ђукнића за команданта 
Ибарске дивизије
Државна каменорезница
1. октобар 1���, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом, л. �
�0 х 3� цм
Д. д. П. Рерих лит.
Припадала генералу Илији Ђукнићу,
члану Држав ног савета
НМЧ, инв. бр. И �1��

1��. Повеља о постављењу артиљеријског
потпуковника Илије Ђукнића за управника
главног артиљеријског слагалишта
Краљ. срп. Држ. штампарија 
1�. фебруар 1��3, Београд
Папир, штампа, рукопис мастилом, л. �
�0 х 3�,� цм
Д. д. П. Рерих лит.
Припадала генералу Илији Ђукнићу,
члану Државног савета
НМЧ, инв. бр. И �1�4
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1��. Повеља Кола јахача „Кнез Михаило”
1���, Чачак
Папир, вишебојна штампа, рукопис мастилом
��,� х ��,� цм
Додељена члану утемељивачу Максиму
Сретеновићу из Горњег Милановца
НМЧ, инв. бр. И 10�1

130

130. Повеља Кола јахача „Кнез Михаило”
Литогр. Јовановић 
Пре 1���, Београд
Папир, вишебојна штампа, рукопис мастилом
��,� х ��,� цм
Додељена дивизијском генералу Добросаву Милен-
ковићу, команданту Шумадијске дивизијске области 
и почасном председнику Шумадијског кола јахача
НМЧ, инв. бр. И ���1��

1��. Повеља Кола јахача „Кнез Михаило” 
1���.
Папир, вишебојна штампа, рукопис мастилом
�� х ��, � цм
Додељена члану утемељивачу Васи Васиљевићу
из Чачка
НМЧ, инв. бр. И 4���.

131. Повеља за чин пешадијског потпоручника
Спасоја Тешића
Картогр. радионица Мин. војног 
�. август 1�01, Београд 
Папир, штампа, рукопис мастилом
�� x 44 цм
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Д. д. Компоновао и резао Миод. Марковић
Аутограф: Александар
Припадала бригадном генералу Спасоју Тешићу, по-
моћнику команданта Дунавске дивизијске области
НМЧ, инв. бр. И 3�4

13�. Повеља за чин пешадијског поручника
Радивоја Филиповића 
Картогр. радионица Мин. војног 
��. фебруар 1�03, Београд 
Папир, штампа, рукопис мастилом
�� х 44 цм
Аутограф: Александар
Припадала генералштабном мајору Радивоју Фили-
по вићу начелнику штаба Приморског кора
НМЧ, инв. бр. И �004

Новац Обреновића

133. 1 пара кнеза Михаила Обреновића III
A. S.
1���, Беч 

Легура бакра
Пречник 1� мм
НМЧ, инв. бр. Н �1 

134. 5 пара кнеза Михаила Обреновића III
LEISEK
1���, Беч 
Легура бакра
Пречник �� мм
НМЧ, инв. бр. Н �1
13�. 10 пара кнеза Михаила Обреновића III
A. SCHARFF
1���, Беч 
Легура бакра
Пречник 30 мм
НМЧ, инв. бр. Н �0

13�. 50 пара кнеза Милана Обреновића IV
A. S.
1���, Беч 
Сребро, ковање
Пречник 1� мм
НМЧ, инв. бр. Н 4�

13�. 1 динар кнеза Милана Обреновића IV
F. LEISEK
1���, Беч 
Сребро, ковање
Пречник �3 мм
НМЧ, инв. бр. Н 4�

13�. 5 пара кнеза Милана Обреновића IV
TASSET
1���, Бирмингем 
Бронза, ковање
Пречник �� мм
НМЧ, инв. бр. Н 4�

131
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13�. 10 пара кнеза Милана Обреновића IV
TASSET
1���, Бирмингем 
Бронза, ковање
Пречник 30 мм
НМЧ, инв. бр. Н ��

140. 50 пара кнеза Милана Обреновића IV
TASSET
1���, Беч 
Сребро, ковање
Пречник 1� мм
НМЧ, инв. бр. Н 4�

141. 1 динар кнеза Милана Обреновића IV
TASSET
1���, Беч 
Сребро, ковање
Пречник �3 мм
НМЧ, инв. бр. Н �3

14�. 2 динара кнеза Милана Обреновића IV
TASSET
1���, Беч 
Сребро, ковање
Пречник �� мм
НМЧ, инв. бр. Н �4

143. 5 динара кнеза Милана Обреновића IV
TASSET
1���, Беч 
Сребро, ковање
Пречник 3� мм
НМЧ, инв. бр. Н 44

144. 10 динара краља Милана Обреновића IV
A. SCHARFF

1���, Беч 
Злато, ковање
Пречник 1� мм
НМЧ, инв. бр. Н ��

14�. 20 динара краља Милана Обреновића IV
1���, Беч 
A. SCHARFF
Злато, ковање
Пречник �1 мм
НМЧ, инв. бр. Н ��

14�. 1 динар краља Александра Обреновића
A. SCHARFF
1���, Беч 
Сребро, ковање
Пречник �3 мм
НМЧ, инв. бр. Н 34

14�. 2 динара краља Александра Обреновића
A. SCHARFF
1���, Беч 
Сребро, ковање
Пречник �� мм
НМЧ, инв. бр. Н 33
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Обреновићи у збиркама 
Музеја рудничко-таковског краја

Александар Марушић, кустос



озбиљних научних догађаја и достигнућа, који по 
својим дометима неретко превазилазе овдашње ло-
калне оквире.

Када би морали да се одлучимо за оно што је 
најзначајније, то би биле репрезентативне гостују-
ће изложбе попут изложених дела Паје Јованови-
ћа, Уроша Предића, Милене Павловић Барили 
или портрета чланова династије Обреновић, за-
тим ауторске поставке „домаћих” кустоса који су 
захваљујући истраживачком раду били у могућно-
сти да на музеолошки начин представе животе 
појединих значајних особа пониклих овде, као на 
пример сликара Живорада Настасијевића односно 
Божидара Продановића, генерала Терзића, др Косте 
Динића или одређених локалних догађаја, као што 
је повест наше цркве, усамљени надгробни споме-
ници тзв. „крајпуташи”, или феномен послератног 
привредног развоја Горњег Милановца. 

Истовремено, овом низу мора се придодати ор-
ганизација научних и стручних скупова попут оног 
о животу и делу Драгише Васића или заоставштини 
династије Обреновић, затим дугогодишња архео-
лошка ископавања на планини Рудник која ће ве-
роватно донекле променити и свакако употпунити 
досадашњу слику о средњовековном Руднику и, 
коначно, реализација завидног броја пројеката из 
области музејског наслеђа, које већ пар година уна-
зад финансијски подржава Министарство културе 
Републике Србије. Такође, продукција изузетно за-
нимљивих етнолошких филмова, заједно са редов-
ним активностима као што су попуна музејских 
збирки, рад на терену, богата и садржајна издавач-
ка делатност и све чешћа гостовања овдашњих 
изложбених програма широм Србије и региона, 
спадају у најважнија и највреднија досадашња дос-
тигнућа ове младе и веома полетне куће.

Настао у тешким временима, делећи судбину 
савременог друштва, музеј је одолео сваковрсним 
искушењима, и као такав стекао је сасвим солидну 
репутацију како у стручној тако и у широј јавности.

Музеј рудничко-таковског краја

Музеј рудничко–таковског краја постоји неш-
то више од �0 година, тачније од 1�. априла 1��4, 
када га је својом одлуком основао тадашњи сазив 
Скупштина општине Горњи Милановац. Основу 
ове музејске установе комплексног типа, данас чи-
не четири сталне поставке, три легата (браће На-
стасијевић, породице Лазић и сликара Божидара 
Продановића), као и пет збирки (Археолошка, Ет-
нолошка, Ликовна, Историјска и Нумизматичка) 
са преко 3000 предмета. Истовремено, рад кустоса, 
потпомаже и прати Конзерваторско, односно Фо-
тографско одељење заједно са Стручном библио-
теком.

У матичној згради, саграђеној 1�3�. са елемен-
тима међуратне архитектуре, смештен је Легат Бра-
ће Настасијевић, као и стална поставка Поклони и 
откупи – време династије Обреновић, док остатак 
простора има галеријску намену. Окосницу делат-
ности Музеја представља и Музеј у Такову са реп-
резентативном поставком Други српски устанак и 
српска револуција 1804–1839, односно Знаменитим 
местом „Таковски грм”. Поред наведеног, Музеј уп-
равља и поставком Српска кућа у првој половини 
XIX века, похрањеној у Конаку кнеза Милоша у Гор-
њој Црнући, као и етнолошком поставком у „Про-
дановића магази” у Коштунићима. 

Добро утемељен и правилно усмераван, Музеј 
рудничко-таковског краја се у протекле две деце-
није захваљујући систематичном и марљивом раду, 
профилисао као врло озбиљна установа која на 
прави начин третира, изучава и чува од заборава 
богато културно-историјско наслеђе овога, у сваком 
смислу, значајног простора. Такав приступ, заједно 
са јасно дефинисаном визијом оних који су га осно-
вали а затим и њиме руководили, условили су да 
музеј поред неспорног угледа постане и врло поже-
љан партнер у спровођењу, реализацији и остварењу 
многобројних културних уметничких, али и врло 
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Порекло, породични односи
и свакодневни живот

Владарски дом Обреновића без икакве сумње 
спада у ред наших најзначајнијих династија. Др-
жавотворност, 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 
народа донео националну и политичку слободу, 
односно културни и социјални препород. За �� 
године колико су Обреновићи предводили своје 
„отечество” Србија је од турске пограничне, и у 
сваком смислу заостале провинције, постала неза-
висна и међународно призната држава, уз не мала 
територијална проширења. Истовремено, била је 
то правна и уставно уређена земља са свим ин-
ституцијама потребним за њено нормално функ-
ционисање. Без обзира што им многи замерају 
апсолутистичку власт, непромишљене бракове и 
несолидан приватан живот нико не може оспорити 
њихове државничке 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

Данас многи не знају да је Вишња, мајка кнеза 
Милоша, у првом браку са Обреном Мартиновићем, 
из села Бруснице, родила поред Јакова, односно 
Стане још и сина Милана, по коме ће, испоставиће 
се касније, читава владарска кућа понети презиме. 
И сама баба Вишња, била је пореклом из оближњег 
подвујанског села Доња Трепча, тачније из фамили-
је Урошевић.� Након што је 1���. остала удовица, не-
ку годину касније, преудала се у Средњу Добрињу, 
где је у заједници са Тодором Михаиловићем 1��3. 
донела на свет Милоша, 1���. Јована и 1��0. године 
– Јеврема. Слично првом и други њен брак окончан 
је смрћу брачног друга, новембра месеца 1�0�. На 
позив старијих синова, који су у међувремену ста-
сали, и посебно Милан, трговином стекли знатан 

Обреновићи у збиркама 
Музеја рудничко-таковског краја

Династија и овдашњи простор

1   Р. Љушић, Обреновићи и њихов родослов, Горњи Милановац, 1���. 
�   Историчари и публицисти данас се споре око порекла Вишње Об-
реновић. Поред става да је родом из Урошевића, не мали 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 Мартиновић. На основу расположивих подата-
ка 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 не-
доумицама и контравезама, управо из Урошевића.
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иметак, Вишња се са двоје најмлађе деце вратила и 
поново настанила у Брусници. Неку годину рани је, 
њено четврто дете оштроумни и веома надарени 
Ми лош, самоиницијативно се доселио у поменуту 
кућу, где ће убрзо постати трговачки помоћник 
свог полубрата. За веома кратко време, не само да 
је овладао послом, већ је стекао и први пристојнији 
име так.3 

Будући српски кнез није заборавио то време, 
нити особу без које не би постао то што јесте. Од-
ужујући се свом брату по мајци Милану, који га 
је „из беде извукао” када га је као пуког сиромаха 
примио у своју службу, Милош се после 1�1�. од-
ре као презимена Тодоровић и прихватио ново – 
Обреновић. Тим гестом је, испоставиће се касније, 
читава династија понела презиме најугледније и 
на јзначајније личности Првог српског устанка, по-
реклом из ових крајева. Да му је због свега тога ве-
чито остао захвалан, видело се и пред сам смирај 
Милошевог живота. Наиме, већ као остарели кнез, 
априла месеца 1���. године донео је указ да тек из-
грађена варош Деспотовица, иначе настала у атару 
села Бруснице, на потесу Дивље Поље добије назив 
Милановац, и тако, још једном, сачува од заборава 
„име блаженопочившега војводе Милана.”4 

Године 1�04, Милош се оженио Љубицом Ву-
комановић, родом из сувоборског села Срезојева-
ца. Будућа кнегиња и најомиљенија српска ново-
ве ковна владарка, ћерка Радосава 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 трговац Никола Милићевић-Луњевица, близак 

сарадник и пријатељ Милана Обреновића. Он је 
уједно најзаслужнији што је до овог брака уопште 
до шло.� Током Првог устанка Љубица је са децом 
боравила у Брусници, у заједничком дому, односно 
задрузи Обреновића.� 

Попут Милоша, и млађи кнежев брат, госпо-
дар Јован Обреновић женио се девојкама из овога 
краја, додуше два пута. Први пут око 1�14. године 
са Круном, ћерком кнеза Атанаска Михаиловића 
из Бершића, једног од најближих Милошевих са-
радника. Након њене смрти, Јованова супруга по с-
тала је 1�3�. године Ана Јоксић родом из гружанског 
села Доња Врбава. 

Догађаји који ће уследити по окончању Првог 
српског устанка само ће још више везати Милоша 
за ове просторе. Наиме, услед поновног доласка Ту-
рака, Обреновић се, заједно са својом породицом, 
повукао из Бруснице. Неко време провели су у 
збегу, а затим су се привремено сместили у кућу 
Ђорђа Матковића из села Шарана, иначе супруга 
Љубицине тетке. Пошто се пред таковском црк-
вом крајем 1�13. године нагодио са изаслаником 
београдског везира Сулејман Паше Скопљака, Са-
ли Агом – Серчесмом, признавши турску врховну 
власт, будући српски кнез започео је, на имању Ми-
ло ва на Маринковића из Горње Црнуће, и непосред-
но пре избијања Хаџи Проданове буне, завршио 
изградњу новог породичног дома. Тзв. кућа „оса-
ћанка” имала је поред подрума и две просторије 
– „кућу са огњиштем” односно спаваћу собу. Непо-
средно уз стамбени објекат подигнуте су и остале 
гра ђевине карактеристичне за тадашња сеоска до-
маћинства попут вајата, бивака, млекара...

3   Р. Љушић, Милан Обреновић: војвода, командант и саветник Руднич-
ке нахије, Горњи Милановац, �00�, 1�-30. 
4   Б. Перуничић, Чачак и Горњи Милановац 1815–1865, I, Чачак, 1���, ��.

�   Р. Љушић, Кнегиња Љубица, Београд, �013, ��-��. 
�   О тадашњој свакодневици најстаријих Обреновића видети више у М. 
Миловановић, Брусница под Рудником, Горњи Милановац, �000, �0. 
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Непосредно по подизању устанка у Такову, на 
Цвети 1�1�. и развијања устаничког барјака испред 
новоизграђеног дома у Црнући, уз чувене Милошеве 
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 
муком” навраћали код „честитог књаза”, она је врло 
економично и надасве успешно водила поверено јој 
домаћинство. 

Децембра месеца 1�1�. у дому Обреновића одр-
жана је врло важна устаничка скупштина, на којој 
је донет први буџет нововековне српске државе, а 
непуне две године касније, на кућном прагу Љуби-
ца је пуцњем из Милошеве кубуре убила његову 
милосницу, младу и заносну Петрију. По окончању 
брачне кризе, кнежева породица је 1�1�. прешла у 
нову престоницу Крагујевац. Кућа и посед у Горњој 
Црнући, од тада су се водили као једно од пољских 
добара Обреновића.� 

Током владавине Србијом Милош је уза себе, 
као веома поверљиве и одане људе, имао већи 
број особа потеклих са ових простора. Поред већ 
споменутих Николе Милићевића Луњевице и Ата-
наска Михаиловића, тој групи, припадали су између 
осталих и архимандрит манастира Враћев шнице, 
Мелентије Павловић, односно кнез Васа Поповић, 
близак рођак кнегиње Љубице. Сви они, трудили су 
се да буду кнезу при руци, било када су се решавала 

поједина државничка или пак приватно-породич  -
на питања.� 

Уопштено гледано рудничко-таковски крај сма-
тран је обреновићевским, тј. привржен династи ји. 
С тим у вези износимо податак да су „Рудни чани” 
10. августа 1���. године поклонили кнезу Милану 
тробојну свилену заставу са натписом „Ево мене, 
а ето вам рата с Турцима”, и то у част његовог пу-
нолетства. Иначе застава је сачувана и данас се на-
лази у Војном музеју. 

Две и по деценије касније, у крагујевачки Вој-
нотехнички завод, допремљена је велика грана Та-
ковског грма, поломљена још 1���. тј. оне године, 
када је убијен кнез Михаило Обреновић. Од те 
гра не требало је да буде направљена представа Та-
ковског устанка, као и катедра са које ће краљ убу-
дуће 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 види се модел ормана из 1���. на чијој је 
предњој страни у горњем делу исписано: „Народ 
Округа рудничког Краљу Александру I”.� 

Поред присталица, династија је у овим кра-
јевима имала и завидан број противника. Они су 
се окупљали око Радикалне странке, а значајно упо-
риште опозиције режиму налазимо и у овдаш њем 
чиновничко-официрско-просветном кадру, углав-
ном придошлом са стране. Важно је истаћи податак 

�   Ј. Јевђевић, „Кућа кнеза Милоша у Горњој Црнући”, Зборник радова 
Музеја рудничко-таковског краја 3-4, Горњи Милановац, �00�, 101-110.

�   Незадовољни сељаци, 1��1. 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 рудничко-
таковског краја у доба Обреновића, више у Р. Ј. Поповић, „XIX век”, у 
Рудник шапат висина, Београд, �014. 
�   А. Боловић, Б. Челиковић, Рудничко-таковски крај у уметности XIX 
века, Горњи Милановац, �011, 1��, 1��.
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да је међу завереницима који су ��. маја 1�03. годи не 
уклонили са историјске сцене Обреновиће, значај-
ну улогу имао, тада капетан и будући диви зиј ски 
генерал Јовица Јовичић, родом из села Велеречи.

Коначно, обавезни смо подсетити да је 1���. 
године 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 мај -
с ку трагедију 1�03.

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 1�1�. године и њоме је 
ру ководио неимар Милутин Гођевац, а радове је 
обављало укупно �0 радника. Како посао није био 
завршен ни до средине 1��0. српски кнез је послао 
још једног искусног мајстора Теодора Петровића да 
помогне довршетку „храма Божијег”. Истовреме но, 
љут због кашњења и незадовољан објашњењима о 
разлозима истог, Милош је наредио да се Милути-
ну Гођевцу одсеку прсти једне руке. Тек на инси-
сти рање месног становништва, које је безрезервно 
стало у одбрану мајстора, преки владар је одустао 
од ове идеје. Коначно, новембра 1��0. године, по-
кривањем крова лимом, спољни радови на цркви 
били су готови. 

Након што је у пролеће 1��1. опремљена пред-
метима, потребним за вршење службе, на „младу 
недељу”, 1�. јула исте године црква је освећена. Овом 

свечаном чину уз мноштво народа присуствовао 
је лично кнез Милош са супругом и најближим са-
радницима. 

Дограђивана 1��0, односно 1�04. ова богомо-
ља постаће породична гробница фамилије Вуко-
мановић. Такође, на кнежеву иницијативу, земни 
остаци Обрена Мартиновића, посредног „родона-
челника” династије, премештени су са брусничког 
гробља у ову светињу.10 

Петнаестак година касније заједничким сна-
га ма кнез Милош и његов брат господар Јован са-
градили су Цркву Светог Николе у Брусници. Ка-
мен те мељац брусничке цркве постављен је ��. ма ја 
1�3�. године, баш на дан Светог Николаја, заштит-
ника куће Обреновића. Описујући овај догађај, 
„Новине сербске” су, између осталог, забележиле 
да је тада српски владар после пуних 10 година по-
сетио „место у коме је свет видео” и да је то изазвало 
огромну пажњу околног становништва. Освећење 
темеља обавио је епископ ужички Никифор.

Изградња цркве текла је доста добро, па је 
с тим у вези господар Јован наручио у Пешти два 
звона тежине 3�0 килограма. Она су 1�3�. године 
допремљена и постављена на звоник.11 

Јован је до 1�34. године живео у поменутом 
селу, када се преселио у Чачак где је постављен за 
начелника 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. Мо-
тивисан оваквом идејом замолио је Милоша да му 

10   М. Миловановић, Савинац, Београд, 1���, ��-101.
11   Господар Јован Обреновић даривао је царске двери цркви брвнари 
у Такову. Значајан дар овој богомољи, настао је 1�0�. године и дело је 
познатог зографа тог времена Јеремије Михаиловића, видети у „Цркве 
брвнаре таковског краја,” Зборник радова Музеја рудничко-таковског 
кра ја, 1, Горњи Милановац, �001, ��-�4.
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уступи своју задужбину у Брусници. Кнез је при-
хватио молбу, па се ктитором Цркве Светог Нико-
ле сматра Јован Обреновић. Његова намера била 
је да богомољу опреми предметима потребним за 
богослужење као и да је ослика. Међутим, скори 
одлазак са власти Обреновића онемогућио је реа-
лизацију овог наума.1� 

Одмах затим изграђена је као још једна Ми-
лошева задужбина Црква Светог Димитрија у селу 
Брезни, да би у периоду од 1��0. до 1���. 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 �. маја 1��0, а главни мајстор на 
подизању храма био је протомајстор Настас Ђор-
ђевић, родоначелник најпознатије горњомилано-
вачке породице Настасијевић.13 Уз не мале потеш-
коће, градња цркве делимично је завршена крајем 
1���. Упркос тој чињеници, али под притиском 
ме сног становништва, ужички епископ Јоаникије 
дозволио је да се �. новембра исте године изврши 

освећење новоизграђене и у потпуности још недо-
вршене светиње.

Значај манастира Враћевшнице за династију

Уз поменуте сакралне објекте чланови дина-
стије значајно су допринели обнови манастира Вра-
ђевшнице. Након бурних устаничких дешавања, у 
коме 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 при-
вр женост и поштовање према манастиру, кнез Ми-
лош се као ни један суверен, пре или после њега, 
старао о Враћевшници и помагао њеном напретку. 
Намеравао је да баш ту подигне лични маузолеј у 
коме би се похрањивали и земни остаци кнежевих 
наследника, али се то никада није десило. 

Године 1�1�. 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 1�. 
јуна 1�1�. године. Поред баба Вишње, у порти је 
са храњено и његово троје деце, Гаврило, Марија и 
Ана. 

Уз споменик, српски кнез је подигао 1���. нео-
бично интересантан конак, по угледу на онај из 
Крагујевца. Остарели кнез се 1��0. још једном вра-
тио свом омиљеном манастиру, дајући новац за 
његову комплетну реконструкцију. 

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 
између 1���. и 1��0. године трудом игумана Вићен-
тија Красојевића. 

1�   М. Миловановић, н. д., 1�0.
13   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 
милановачком тргу краћи састанак ктитора и главног мајстора, изаб-
раног да сагради планирану богомољу. Према сачуваном сећању први 
је на заказано место стигао Настас, у друштву брата и најближих са-
радника. Мало касније, из правца Крагујевца појавио се и Милош са 
пратњом. Након краћег поздрављања прешло се на конкретне раз-
го воре, у којима је стари кнез изложио жеље и очекивања, а прото-
мајстор своје услове неопходне да се посао ваљано обави. На опште 
задовољство, договор је брзо и лако постигнут. Настас је на име 
акон  тације добио 1000 дуката, али и јасну поруку да ће „ако црква 
не буде добро и лепо изграђена за предвиђено време”, бити обешен о 
јед но дрво, више у: А. Марушић, „Милановачка светиња – настајање 
и трајање”, у Црква Свете Тројице у Горњем Милановцу: настајање и 
тра јање, Горњи Милановац, �01�, 3-�0. 
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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.14 

На иницијативу старешине манастира Миха-
и  ла Урошевића 1�01. године, на месту старог, по-
диг нут је нови споменик кнез Милошевој мајци 
Вишњи. Новац за набавку материјала и извођење 
неоп ходних радова дао је краљ Александар, а њего-
ва суп руга и он лично, присуствовали су освећењу 
споме ника. У њега је уграђен натпис из Милошевог 
доба, заједно са плочом три рано преминула кнеже-
ва детета.

Милошеви наследници и Таково

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

Почев од 1��1. па све до 1�01. године Михаило, 
Милан и Александар, седам пута су посетили Горњи 
Милановац, односно рудничко-таковски крај.1� 

По свом значају и симболици свакако се исти-
че посета и боравак Михаила Обреновића на овим 
просторима августа месеца 1���. 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 раније подигао устанак.1� Приметивши да се 
старом грму услед терета времена приближава крај, 
тадашњи српски владар одлучио је да „освешта” 
нови, млађи грм, иначе 1� метара удаљен од уста-
нич ког, и прогласи га наследником постојећег. Ис-
то времено, покољењу је оставио у аманет да докле 
год је српске државе у овом месту постоји и листа 
један храст као симбол националног постојања.1� 
У жељи да се овај крај што боље заштити и све-
обухватно унапреди, Михаило је откупио земљи-
ште око столетних хра стова од приватних власни-
ка и претворио га у јавно добро. У спомен на овај 
племенити гест месно становништво је читав про-
стор назвало „Кнежеве ли ваде”.

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

Следећи владар који је походио Таково, краљ 
Милан, приликом своје друге посете на Цвети 
1��3, јавно се обавезао да ће о свом трошку по-
дићи монументалан споменик, у част херојског и 
све вре меног дела Милоша Обреновића и његових 14   А. Боловић, „Ризница манастира Враћевшница”, Зборник радова Му-

зеја рудничко-таковског краја, 5, Горњи Милановац, �00�, ��-30.
1�   Кнез Михаило боравио је у Горњем Милановцу и његовој околини 
августа месеца 1��1, након окончања чувене „Госпоинске” скупштине 
у Крагујевцу, а истог месеца, само четири године касније, поновио је 
посету. Милан Обреновић је у јуну 1���. 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 1��3. Последњи владар династије 
Обреновић, краљ Александар, три пута је походио ове просторе 1���, 
1��3. и коначно 1�01. 

1�   Остаће забележено да је августа месеца 1���. године, приликом по-
сете кнеза Михаила Горњем Милановцу и околини, настала и прва фо-
тографија града под Рудником. Ауторство поменутог снимка припису-
је се београдском фотографу Анастасу Стојановићу.
1�   Детаљан опис кнежеве посете Такову објављен је у у �0-том броју 
Српских новина, за 1���, 1�. августа, и то на првој страни. 



���

устаника.1� И заиста, Споменик под грмом подиг-
нут је и откривен 1���. По скици инжењера Јозефа 
Манока, Михаило Чебинац из Краљева израдио 
је четворострани обелиск од црвеног полираног 
мермера, постављен на шестоугаоно подножје и 
ог ра ђен са шест стубова повезаних ланцима. На 
спо ме ни ку се налазе чувени стихови Љубомира Не-
надо  ви ћа: „Овај грм ће време да осуши и каме ни 
стуб ће да поруши, а Србија вечито стајаће и Ми -
лоша име спомињаће”.1� 

Злосрећни и надасве трагични краљ Алексан-
дар Обреновић, подарио је становништву Такова, 
и то као своју задужбину, зграду основне школе, 
чи ја изградња је била окончана јула месеца 1��1. 
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 1���. у Жичи, друга после државног 
удара 1��3. и збацивања Намесништва, и коначно 
трећа 1�01. 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 1��3. године, постојале 
озбиљне индиције о припреми атентата на краља. 
Према плану овдашњих радикала ангажовано је ли-
це које би приликом владаревог путовања од Такова 
ка Горњем Милановцу пуцало на истог. Таква јед на 
узнемирујућа дојава значила је да се степен без-

бедности подигне на највиши могући ниво, па је 
пут од Такова до Аранђеловца био запосет од стране 
великог броја војника. На крају, све је прошло у 
најбољем реду, али штампа о овоме није написала 
нити једну реч.�0 

Велики значај у јавности дат је доласку краља и 
краљице у Руднички округ и посети Такову, Горњем 
Милановцу и манастиру Враћевшници, манастиру 
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 Драги ног 
деде Николе Милићевића, краљици су уручене ње-
гове трговачке књиге.�1 

Изграђен народним „кулуком” за непуне две 
го дине, Дворац у Такову предат је на коришћење 
по следњим Обреновићима на Малу Госпојину 1�01. 
Тадашњи начелник Рудничког округа Светозар Шур-
диловић, био је „главни иницијатор” читавог по сла, 
надајући се да ће тако стећи посебан углед и при-
вилегије код краљевског пара и њиховог најближег 
окружења. Трагични догађаји који ће убрзо следи ти 
не само да ће проузроковати одлазак са историјс ке 
сцене породице Обреновић, већ ће у знатној мери 
одредити судбину летњиковца подигнутог недале-
ко 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 
��00 предмета, махом употребне вредности, доби-
ло је нове власнике тако што се, било на законит 

1�   Српске новине, бр. �1, 10. април 1��3, 1; Српске новине, бр. ��, 11 
април 1��3,1; Српске новине бр. �3, 1.
1�   „Гроф од Такова”, била је званична титула коју је након абдикације 
1���. године краљ Милан Обреновић носио уз своје име. 

�0   А. Марушић, „Таково” и „Српске новине” о посети краља Алексан-
дра рудничко-таковском крају августа 1��3. године” у Зборник радова 
Музеја рудничко-таковског краја, 6, Горњи Милановац, �011, ��-��.
�1   А. Столић, Краљица Драга, Београд, �000, 10�.
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или незаконит начин, нашло у власништву много-
бројних установа, али и приватних лица. Заборав-
љен, 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 1�43. 

Треба напоменути и то да је Наталија Обрено-
вић, као једини законити наследник краљевских 
до бара у Такову, 1�11. године организовала лици-
та цију сачуваних предмета из Дворца. Сакупљени 
новац искоришћен је за опремање Дома Милоша 
Великог, тј. зграде горњомилановачке гимназије.

Обнова сећања

Повратком Карађорђевића, затим формира-
њем југословенске државе и коначно успостав ља-
њем социјалистичког поретка, Таково, Обре нови-
ћи и све што је било у вези са њима отишло је у 
„историју”, а њихово место заузели су неки нови, 
посве „другачији хероји”. 

Иако скрајнуто, сећање на нешто тако значај-
но и битно, није могло бити искорењено, нарочито 
не у овој средини. Захваљујући вољи локалних по-
литичара и нешто флексибилнијим друштвеним 
околностима, током осме и девете деценије прош-
лог века почиње обнављање традиције Таковског 
устанка, а самим тим и династије Обреновић. 
Штампају се разгледнице и други промотивни ма-
теријали, покрећу и усвајају планови за уређење 
споменичког простора, формира одбор за обеле-
жавање устанка, а из Београда после више од �0 
го дина у Таково стиже вајарска композиција Петра 
Убавкића. 

Сједињене фигуре Милоша Обреновића и Ме-
лен тија Павловића, тј. њихов „повратак” на место 

где то заслужују, изазвао је опречне реакције јав-
но сти. Упркос противљењу дела тадашње интелек -
туалне и владајуће елите, споменик је храброшћу 
и упорношћу мештана Такова остао у селу, доду-
ше преко пута „Кнежевих ливада”, испред зграде 
Ветеринарске станице, на импровизованом поста-
менту, „заштићен” даскама, чекајући расплет.

До расплета ће доћи 11. априла 1��0. када ће 
„пред никада већим бројем окупљених грађана” у 
Такову бити званично обележена 1��. годишњица 
Другог српског устанка. Централни део манифеста-
ције подразумевао је откривање Убавкићеве ску пи-
не, па је тим чином стављена тачка на овај случај.

У годинама које ће следити прослава догађаја 
из 1�1�. године, постајаће све помпезнија, поприма-
јући не само локални, већ много шири, национал ни 
значај. Уз присуство највиших представника др-
жавних, војних и црквених власти сваког �3. априла 
уз пригодан сценски програм, обележавао се спо мен 
како на устанак, тако и на Милоша Обреновића.

Жеља кнеза Михаила, упућена давне 1���. 
го дине из Такова, да докле год је српске државе, у 
овом месту постоји и листа један грм као симбол 
на ционалног постојања, испоштована је приликом 
обе лежавања 1�0 година устанка. Посађен је нови, 
трећи по реду храст, који је управо и наследио кне-
жево дрво из поменуте године.

Законом о култури из 1��4. простор на коме 
је подигнут устанак дефинисан је као „Знаменито 
место Таковски грм”, а исте године је у некадашњој 
згради основне школе, иначе задужбини краља 
Алек  сандра Обреновића, отворен Музеј са сталном 
по с тавком Други српски устанак и српска револу-
ција 1804–1839. 

Истовремено, у Горњем Милановцу, тачније у 
новоформираном Музеју, започето је систематич но 
прибављање богатог и разнородног музеолош ког 
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материјала, везаног за чланове породице Обрено-
вић. Прикупљени и класификовани у неколико за-
себних али међусобно повезаних збирки, ови дра-
гоцени артефакти условили су да се у музеју за свега 
шест месеци од оснивања, осмисли, припреми и у 
пракси реализује стална поставка назива Поклони 
и откупи – време династије Обреновић. Наиме, 1�. 
септембра 1��4. у поткровљу Брковића куће, јав-
ности је по први пут приказана изложба, која већ 
две деценије, уз незнатне измене, сликовито говори 
како о члановима овог знаменитог владарског дома, 
тако и о целокупнoј историји Србије XIX века.

И коначно, поред активности које у континуи-
тету спроводи Музеј, а све у циљу померања грани-
ца сазнања везаних за Обреновиће, у протеклих 
четврт века у Горњем Милановцу учињено је до-
ста тога што у потпуности реафирмише најмлађу 
српску династију. Уметничка дела знаменитих сли-
кара и вајара, на којима су представљени чланови 
породице, почев од војводе Милана па све до кра-
љице Драге, затим сабирање њихових земних оста-
така на једном месту, многобројне изложбе, три-
бине, предавања, стручни скупови и врло богата 
издавачка делатност, део су вишегодишње стратегије 
локалне заједнице, посебно њеног интелектуалног 
дела, да на прави начин, ослобођени идеолош ких 
или династичких предрасуда прикупи, валоризује и 
прикаже јавности расположиве чињенице веза  не за 
династију Обреновић, која то уистину и заслу жује.

Заоставштина династије
у овдашњем Музеју

Као референтна установа у области дефини са-
ња и третирања наслеђа, горњомилановачки музеј 
још од оснивања у континуитету попуњава своје 
збирке предметима, документима и ликовним де-
ли ма који, на себи својствен начин, казују причу 
не само о приватном животу чланова овог знаме-
нитог владарског дома, већ и о њиховој јавној де-
латности.

Током претходне две деценије, трудом и зала-
гањем појединаца који су основали и водили ову 
установу културе, прикупљено је 11� артефаката, 
непосредно или пак посредно везаних за породицу 
Обреновић. Наравно, та цифра није коначна и она 
из године у годину континуирано расте.�� 

До овако сабраних драгоцености долазило се 
најчешће откупом, затим поклоном, а неретко и 
открићем. Обрађени према важећим музеолошким 
стандардима, наведени предмети највећим делом 
при  падају Историјској збирци, њих �1, затим Ну-
мизматичкој – ��, Ликовној – 10, а један, и то Пафта 
из Таковског дворца (кат. бр. 3�) похрањена је у 
Етнолошкој збирци. Захваљујући двема сталним 
поставкама Поклони и откупи – време династије 
Обреновић, односно Други српски устанак и српска 
револуција 1804–1839. расположив „материјал” до-
сту пан је, како стручној, тако и широј јавности.�3 

��   Гледајући уназад, најинтензивнији прилив експоната везаних за Об-
ре но виће, десио се непосредно по оснивању музеја, тачније у периоду 
од 1��4. до �000. Са друге стране, за сада последњи предмет ове епохе 
(кат. бр. �), уписан је у Инвентарну књигу историјске збирке Музеја руд-
ничко-таковског краја почетком лета �014. године. 
�3   О сталној поставци смештеној у матичној кући музеја видети: А. Ма-
рушић, „Поклони и откупи – време династије Обреновић”, у Водич кроз 
Брковића кућу, Горњи Милановац, �014, ��-3�.
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Лични предмети, документарна, архивска и 
књи жевна грађа, фотографије, дела ликовне умет-
но сти, затим разгледнице, дописнице, новине, и 
ча  сописи, тј. надгробни споменици, меморабилије, 
дип ломе, одликовања и коначно емисије кованог 
нов ца, чине један разнолик али врло складан мо-
заик из кога се може много тога научити, а да има 
везе са Обреновићима.

Лични предмети

Приповедање о личним предметима чланова 
ди настије Обреновић започињемо причом о вео ма 
значајним и ексклузивним експонатима који су при-
падали кнезу Михаилу и његовој супрузи кнегињи 
Јулији. Реч је посребреној шољи, са дршком у облику 
двоструке волуте, као и троструком стилизованом 
свећњаку, израђеном од месинга и бакра (кат. бр. 
� и �).�4 Настали у, за сада, непознатој радионици, 
средином претпрошлог века, у музеј су стигли као 
дар.

Полудубоки тањир од брушеног стакла са ос ли-
каним грбом (кат. број �), иста таква чаша (кат. бр. 
10), два бронзана и рељефно украшена свећњака, 
са врхом у облику јеленове главе са роговима (кат. 
бр. 11) и правоугаони бордо тепих чију површину 
испу њавају геометријски и флорални орнаменти 
ра з личитих нијанси (кат. бр. 1�), слове као заос-
тав  ш тина Милана Обреновића, потекла из Старог 
двора.

Ипак, оно што морамо истаћи, а да је посредно 
везано за Милана, јесте сервис за ручавање Артеми-
зе Христић заносне београдске даме, љубавнице пр-
вог српског нововековног краља (кат. бр. �0). Као 

дар суверена, жени која му је подарила ванбрачног 
сина, овај комплет откупљен је 1��4. године од једне 
београдске породице. 

Детаљном анализом сервиса, поуздано је утвр-
ђено да је по својим хронолошким, типолошким и 
сталешким одликама могао припадати Артемизи. 
Израђен је од квалитетног чешког порцелана, у 
Грофовско–турингијској радионици, највероватни-
је то ком друге половине XIX века, тј. у периоду 
ње ног нај интезивнијег рада. Старости преко 1�0 го-
дина, изу зетно вредан, квалитетан и мајсторски об-
рађен, овакав тип сервиса био је карактеристичан 
како за дворске породице, тако и за тадашње нај-
више друштвене кругове.

Највећи број личних и покућствених предме та 
Обреновића похрањених у овдашњем музеју при-
падао је краљу Александру, односно његовој епо-
хи. Порцеланска чинија за супу (кат. бр. �3), затим 
тањири на чијим врховима је позлата и монограм 
владара (кат. бр. �4, ��), па округла и флорално ор-
наментисана, жолнај чинија за воће (кат. бр. ��), и 
коначно део богато декорисаног есцајга израђеног 
од пресованог сребра и слоноваче (кат. бр. ��, ��), 
заједно са четири елегантне стаклене чаше (кат. бр. 
��-3�), некада су представљали саставни део ин-
вентара Таковског дворца. 

Истовремено, масивна полуфотеља од пуног др-
вета са кожним наслоном и складним рукохватом 
(кат. бр. 34), али и веома луксузан вишеделни лус-
тер од месинга, са средишњим кобалтним делом 
„плитке” површине, (кат. бр. 33) употпуњују причу 
о летњиковцу, који сплетом разних околности ни-
када није засијао онако како је то у моменту његовог 
настајања било замишљено.�� 

�4   Ови предмети везују се за бечке дане кнежевског пара Обреновића.
��   О броју, врсти и судбини предмета из Таковског дворца више у: Ђ. 
Митровић, „Инвентар двора Обреновића у Такову према попису др-
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Ипак, најинтригантнији експонат везан за ову 
династију јесте Завеса из Старог двора (кат. бр. 
34), у којој су након завереничког убиства ��. маја 
1�03. године, била умотана тела краља Александра 
и његове супруге краљице Драге, а потом бачена са 
терасе двора. Захваљујући доброчинству манастира 
Вра ћевшнице, где је у „тишини” чуван пуних девет 
деценија, Музеј је 1���. добио на поклон ову дра го-
ценост.�� Израђена од чоје бордо боје, са плат неном 
драп поставом, опшивена је истобојном траком, док 
су ресе у виду кићанки везене срменом нити.

Документарна, архивска
и књижевна грађа

У односу на личне предмете, колекција доку-
ментарне, архивске и књижевне грађе Музеја руд     ни-
чко-таковског краја везана за Обреновиће, знат  но 
је мања и тренутно броји шест јединица. Нај ста  ри-
ји и најзначајнији документ датира из доба кне  за 
Ми лоша, тачније из 1��1. У писму упућеном �. ап-
рила поменуте године из Крагујевца, родоначелник 
династије честита Ускрс снахи Кру ни, и саоп шта  -
ва да ће њен муж, а његов брат Јован оста ти у По-
жаревцу, па да она сама са укућанима про веде пра-
знике (кат. бр. 1). 

Следећа похрањена архивалија настала је на 
Старом двору крајем XIX века. Реч је о Позивници 
упућеној коњичком потпуковнику Стојку Павлови-

ћу и његовој супрузи Лени, за бал на Двору 1�. ја-
нуара 1���. (кат. бр. 13)�� Тих година штампана је 
и визит карта „Драге Машин, рођене Луњевице 
– Дворске госпође Њ. В. Краљице Наталије”, (кат. 
бр. �1), а нешто касније, �. августа 1���, Вујици 
Ми јаиловићу, тежаку из села Бершића послата је 
од стране начелника Округа рудничког Светозара 
Шур диловића штампана позивница у част освеће-
ња темеља Таковског дворца.(кат. бр. 3�). Овај све-
чани чин требало је да буде одржан 10. августа 1���. 
године.

У наставку наше приче морамо истаћи да се у 
фонду Стручне библотеке Музеја налази својеврс-
на збирка казивања и анегдота о животу, лику и 
ка рактеру вође Другог српског устанка, названа 
Кнез Милош у причама, (кат. бр. 3�). Књигу је при-
ре дио Милан Милићевић, а штампала загребачка 
Типографија. Још једно штиво публиковано 1�0�. 
у Државној штампарији Краљевине Србије и на с-
лов љено као Велимиријанум Задужбина Вели мира 
Михаила Обреновића (кат. бр. ��) представ  ља пос-
ледњу јединицу у не тако бројној архив ско-ли терар-
ној збирци везаној за династију.

Фотографска грађа

Настале током XIX века, фотографије су као 
аутентично сведочанство времена и епохе из којих 
потичу, данас постале захвалан историјски извор 
из ког се може много тога открити и сазнати. Тзв. 
„читањем” њиховог визуелног садржаја долази се 
до драгоцених података којих у другим изворима 
једноставно нема.

жавне комисије из 1�03. године”, Зборник радова Музеја рудничко-та-
ков ског краја, 1, Горњи Милановац, �001, �1�-�34; односно, А. Боловић, 
Б. Челиковић, у Рудничко-таковски крај у умет  ности XIX века, Горњи 
Милановац, �011, 11�, 11�.
��   Игуман манастира Враћевшница Михаило Урошевић после 1�03. од-
лази у Београд и откупљује скупоцени дворски салон Александра Обре-
новића. Такође, узима крваве завесе у које су била завијена унакажена 
тела брачног пара.

��   Лена Павловић била је ћерка Николе Милићевића, односно рођена 
сестра Панте Луњевице, оца потоње српске краљице Драге. 
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Изглед и лик владара Обреновића, овековечен 
на фото-папиру, или картону као и чланова поро-
дице, заједно са стилом облачења и „свео бухват  ним 
држањем”, помажу нам да барем донекле до ку чи-
мо њихов карактер, стремљења, па чак и природу 
вла давине. Пажљивим посматрањем и упоре ђива-
њем са „истородним материјалом” наста лим у то 
доба широм европског континента, лако се могу 
дефинисати и навести сваковрсни спољни утицаји 
на наше суверене.

Током минулих година, а приликом сабирања 
заоставштине Обреновића у Музеју рудничко-та-
ковског краја, дошло се у посед и одређеног фото-
графског материјала на којима су најчешће пор т-
рети владара и њихових супруга. Овом приликом 
истичемо фотографију аутора Анастаса Стојанови-
ћа из 1���. са ликом кнеза Михаила у елегантном 
оде лу и седећем положају (кат. бр. �), затим изглед 
кра ља Милана у ловачком оделу, настале у Бечу 
после његове абдикације 1���. (кат. бр. 1�), као и низ, 
углавном, допојасних портрета краља Александра 
било у официрској или гардијској униформи (кат. 
бр. 3�, 40-43). Настале су у атељеу дворског фото-
графа Милана Јовановића, а треба рећи да неке од 
њих поседују посвету са потписом владара, тј. ауто-
граф. 

Захваљујући откупу из �00�. музеј поседује и 
три фотографије мањег формата, штампане на кар-
тону, Милана, Наталије и Александра Обрено ви  ћа, 
објављене 1�00. године у Паризу у тамошњем Ал-
буму 500 славних савременика (кат. бр. 1�, �1, 3�).

Поред Александрове супруге Драге, колекцију 
фотографија допуњују и њихови заједнички сним-
ци, углавном настали на дан венчања, 4. августа 
1�00. (кат. бр. 44, ��, �3). 

Такође, два смеђа фотоса каширана на кар то  н, 
непознатог аутора, настала у периоду 1���–1�01. 

го   дине, приликом неке од посета „високих гостију 
овоме крају”, добијена су на дар �011. године.�� Реч је 
о та  ковској цркви, као и споменику под Милошевим 
грмом (кат. бр. ��, ��).

Дела ликовне уметности

Из целокупног фундуса ликовних дела музеја, 
а за потребе две сталне поставке, условно речено, 
настала је не тако обимна, али ипак вредна збирка 
уметнина, углавном базирана на портретима поје-
диних владара, односно владарских парова.

Два портрета српског књаза, из 1��4. године 
насликана техником уља на платну Милош Обре но-
вић (кат. бр. 3), односно Кнез Милош Обреновић 
(кат. бр. 4), дела су Слободана Кајтеза, настала пре-
ма оригиналима Павела Ђурковића, Кнез Милош са 
фесом, из 1��4, тј. Анастаса Јовановића из средине 
XIX века.��

Сликарско остварење израђено по делу Ана-
стаса Јовановића заправо јесте допојасни портрет 
кнеза Милоша у свечаном оделу, са орденом и лен-
том преко груди. О врату му виси велика овална 
медаља, а у руци му се налази шубара са перчином, 
док је у позадини ведута града.

Олеографије краља Милана и краљице Ната-
лије, непознатог аутора (кат. бр. 1�, ��), стигле су 
у музеј као поклон. Постављене у луксузне рамове, 
данас су део сталне поставке у матичној згради у 
Горњем Милановцу.

��   Поменуте фотографије Музеју је поклонио сликар и писац Милета 
Продановић, 13. априла �00�. године, поштујући жељу свог преминулог 
оца академског сликара Божидара Боже Продановића.
��   П. Петровић, Портрети Обреновића: из збирке Народног музеја у 
Бео граду, Горњи Милановац, �00�.
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Портрети последњег владарског пара Обрено-
вића, Александра и Драге, који су данас у власниш-
тву Музеја рудничко-таковског краја јесу олеогра-
фије слике Влаха Буковца из 1�01. године (кат. бр. 
4�,�4), настале у Литографском заводу Петра Ни-
колића у Загребу. 

Као признат и потврђен сликар, Буковац је 
из  радио поменуте портрете у пленеру, што му је 
омогућило слободнији приступ у комуникацији са 
моделима, као и у самој сликарској изради. То је у 
суштини допринело, да владарски пар добије не-
конвенцијалне портрете, који су „смело стопљени у 
зеленило окружења”.30

Акварел на папиру из 1��1. Кућа кнеза Мило-
ша у Шаранима, (кат. бр. ��), поклон је Добрице 
Матковића, а дело Владислава Тителбаха, сликара 
и професора, који је из Прага преко Новог Сада 
стигао у Србију, тачније Београд, 1���. године.

Представа традиционалне брвнаре која доми-
нира на слици јесте заправо дом Ђорђа Матковића 
из села Шарана супружника Марте Вукомановић, 
тетке по оцу Љубице Обреновић. Будући кнез Ср-
бије, Милош, био је приморан да се са породицом 
сакрије од Турака баш у овој кући после пропасти 
Првог српског устанка 1�13.

Још једна кућа кнеза Милоша, додуше она из 
Црнуће, нацртана је оловком на папиру 1��4. го-
дине и као лични дар аутора, академског сликара 
Божидара Продановића, поклоњена је овдашњој 
уста нови културе (кат. бр. ��). Попут Кајтезових 
уља на платну, односно Тителбаховог акварела, и 
она се данас налази у сталној поставци Музеја Дру-
гог српског устанка. 

Дело истог аутора израђено техником бакро-
писа Таковски грм (кат. бр. ��) датира из 1���, и као 
део Легата истакнутог уметника, данас је саставни 
део сталне поставке Поклони и откупи – Време ди-
настије Обреновић.

Разгледнице, дописне карте, пропаганда

Проистекле на основу фотографија, разглед-
нице и дописне карте с краја XIX века углавном су 
служиле као пропагандно оруђе у намери да се код 
народа ојача и што више утврди култ Обреновића. 

Поред ликова владара, затим сцена њихове јав-
не делатности (прославе, венчања, званичне посе-
те), не мали број разгледница, односно дописница, 
похрањених у овдашњој Историјској збирци музеја, 
садржи и мотиве објеката, односно топоса који се 
недвосмислено могу везати за династију. 

Поред две разгледнице из доба краља Милана 
(кат. бр. 1�, 1�), највећи број њих односи се на пе-
риод владавине Александра и његове супруге Дра  ге 
Обреновић (кат. бр. 4�-4�, ��-��). Њиховим пре г ле-
дом и анализом може се закључити да су углав ном 
израђене у црно-белој техници и да је тек по не ка 
колорисана. Такође, приметно је да су до појасни пор-
трети или заједничке фотографије вла дар ског па ра 
који су репродуковани на разгледници, пажљи во 
бирани, а све због наума да буду репрезен тативни. 

Њихови издавачи нису били само из Србије, 
не го и са стране. Заниљив је пример „постхумне” 
ра з гледнице краља Александра, штампане у Прагу, 
не посредно после мајског преврата. Наиме, испод 
ње гове фигуре у гардијској униформи  на авер су, на 
чешким језику је исписано да је „српски краљ Алек-
сандар убијен 11. јуна 1�03.”(кат. бр. 4�). 

Другу тематску групу чине разгледнице и до-
писнице на којима преовлађују мотиви Милошеве 

30   П. Петровић, Сликар Влахо Буковац (1855–1922), Београд, �014, 4�, 
4�.
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куће у Црнући (кат. бр. �0), манастирског комплек-
са у Враћевшници (кат. бр �1, ��) односно дворца 
и цркве брвнаре у Такову (кат. бр. �3, �4, �0). Драго-
це не су и две представе историјске композиције 
Паје Јовановића „Таковски устанак” (кат. бр. �1, 
��). Посебно занимљива је разгледница у издању 
књижаре Косте Трифковића из Мостара (кат. бр. 
��). Неодољиво подсећајући на наивну уметност, 
по менута реплика заиста је раритетна и као таква 
има своју вредност.

Сједињени портрети последњег краљевског 
па ра Обреновића, уоквирени у стилизовано срце, 
заједно са натписом „Њихова Величанства Краљи-
ца Драгиња и Краљ Александар I” (кат бр. ��), затим 
Валцер и марш у част краљице Драге (кат. бр. ��) и 
примерци париских новина Le Monde Illustrè из 1���. 
(кат. бр. �0), односно Les Annales Politiques et Litterai-
res (кат. бр. �0), у којима су приметне илус тра ције 
породице Милана, односно лик његовог си на као 
младог краља, заокружују и ову целину музеалија.

Надгробни белези

Богату и разноврсну збирку сваковрсног му-
зеолошког материјала који се односи на династију 
Обреновић оплемењује и неколико специфичних и 
помало атипичних, али врло драгоцених предмета. 
Наиме, реч је о целим или пак фрагментарно са-
чуваним споменицима чланова старије, тзв. „брус-
ничке” лозе Обреновића (кат. бр. �1-��). 

Надгробни белези Стоје, Јакова и Ђурђије Об-
реновић, односно њиховог ујака Димитрија Уроше-
вића, израђени су од камених или мермерних пло-
ча као плод рада тадашњих локалних и углавном 
самоуких клесара. У облику крста, или класичног 
стуба, са довољно очуваних података које „носе” на 
себи, ови надгробници решавају нека јако бит на пи-

тања везана за Обреновиће, нарочито када је реч о 
пореклу појединих чланова породице. 

Устаничке / династичке „реликвије”
 
Владари куће Обреновића са посебном паж-

њом су се односили према Таковском грму, сматра-
јући га пре свега династичком реликвијом. Да је 
уистину тако било, сведочи податак да је прво срп-
ско нововековно одликовање управо названо по 
њему.

Висине �3 метра, са пет великих грана и преч-
ником стабла од преко 3,� метара остављао је врло 
импресиван утисак на посматрача. Обимом дуг 
скоро � метара, грм је временом почео да пропада. 
Према запису генерала Јована Мишковића, �0-тих 
година XIX века у подножју стабла појавила се ове-
ћа пукотина у којој су се деца играла, а од некадаш-
њих пет грана, чак три су већ биле отпале.31

Коначно, олуја ће јуна месеца 1�01. године обо-
рити на земљу оно мало што је преостало од храста 
и по предању месног становништва „најавити” мај-
ску катастрофу најмлађе српске династије. 

Стицајем околности, од некадашњег гороста-
са, упркос свим искушењима и недаћама, остала 
су сачувана три дела. И управо један од њих, тзв. 
Ос татак Таковског грма (кат. бр. ��) доспео је као 
поклон Црквене општине Горњи Милановац у тек 
основан Музеј Другогог српског устанака, сада већ 
далеке 1��4. године.

Нешто преко метра висине, смештен у цент-
рални део музејске поставке тај својеврсни „спо-
меник природе”, данас се сматра симболом српске 
слободе и независности. Иако га је време учинило 

31   Мишковић, Ј., Опис Рудничког округа, приредио и предговор написао 
Борисав Челиковић, Горњи Милановац, �00�, 131.
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малим и старим, он је још увек у могућности да при-
поведа причу о храсту који је за сва времена ушао у 
нашу повесницу.

Такође, још један необичан артефакт чији тво-
рац није људска рука, већ ћуд природе, смештен 
је у стакленој кутијици, непосредно уз Остатак Та-
ковског грма. Овај „предмет из три дела” својим 
сим боличним значењем употпуњује знање о про-
ш лости краја где се почела стварати нововековна 
срп ска држава. Бољи познаваоци прилика лако ће 
закључити да је реч о кори, листу и жиру, али не 
једног већ два Таковска грма, како Милошевом, та-
ко и Михаиловом из 1���. године. 

Тај „ Михаилов наследник” који је листао до 
1���, даровао нам је суви лист и округао браонкас-
ти жир (кат. бр. ��). Са друге стране од „правог гр-
ма” остала нам је невелика избраздана кора троуг -
ластог облика ( исто кат. бр. ��). 

Делови два Таковска грма скоро читав један век 
боравили су далеко од места где су настали. Наи  ме, 
године 1���. ове просторе походили су знатижељ-
ници из Бечкерека, данас познатијег као Зре њани н. 
Очарани лепотом овдашње природе поне ли су са 
собом кору, лист и жир столетних храстова. Нео-
бични сувенири деценијама су красили витрине та-
мошњег музеја пре него што су средином десете де-
ценије XX века враћени тамо где заслужују да буду. 

Дипломе и одликовања

Једна диплома и осам ордена, медаља и споме-
ница, насталих у епохи владавине династије Обре-
новић, данас чине део збирке Знамења овдашњег 
музеја. Опет, међу њима најзначајније место, сва-
како, припада првом домаћем одликовању Ордену 
Таковског крста, установљеном 1���. године. 

Приликом прославе педесетогодишњице Дру-
гог српског устанка у Топчидеру, Михаило Обре-

новић је, у знак сећања на кнеза Милоша и устани-
ке, уручио поменути орден, тада још увек живим 
учесницима, а породице изгинулих и преминулих 
јунака добијале су Спомен медаљу. 

Изглед и намена ордена коначно су дефини са -
ни у време владавине краља Милана. Орден Таков-
ског крста, који се додељивао за ратне заслуге, 
до  био је 1��3. године између ордена и круне два 
во до   равно постављена метална мача, док је мирно-
доп  ски остао исти. Ово, у почетку искључиво вој но 
одли ковање, масовно се додељивало у послед њој де-
це нији 1�. века, да би смрћу последњег Обре но    ви ћа 
1�03. године нестало из употребе.3�

У сталној поставци Музеја Другог српског ус-
танка изложени су поред сребрне Спомен медаље 
(кат. бр. �4), израђене у Бечу 1���, по нацрту Вин-
ценца Кацлера и Анастаса Јовановића и Орден Та-
ковског крста III реда (кат. бр ��), односно Орден 
Таковског крста IV реда (кат. бр. ��).33 

Скоро идентичног изгледа, ова знамења раз-
ликују се само у величини орденског знака и траке, 
а истовремено зелено емајлирани венчић код IV 
реда за разлику од III не обавија цео, већ само 
средишњи део ордена. Према изгледу лако се може 
закључити да су настали после 1���. у аустроугар-
ској престоници, и да су додељени појединцима по-
водом ратних заслуга.

Сребрна медаља за храброст (кат. бр ��), јесте 
прва такве врсте у Србији. Установио ју је кнез Ми-
лан 1�. јула 1���. и наменио је онима „који се буду 
храброшћу у рату одликовали”. За сада се зна да су 
те медаље у највећем броју додељиване „за борбе на 

3�   Д. Николић, Наша одликовања до 1941: Из колекције Војног музеја у 
Београду, Београд, 1��1, 31-��
33   Орден Таковског крста IV реда додељен је крајем претпрошлог века 
Павлу Смиљанићу, тежаку из Такова.
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Јавору” 1���. године. Носила се о тробојној, црвено-
плаво-белој траци на левој страни груди. Примерак 
који поседује музеј пронађен је на јужним падинама 
планине Рудник средином ХХ века. 

Овом низу одликовања припада и Споменица 
на рат 1876–1878 (кат. бр. ��), искована у Бечу 1���. 
године, поводом ратовања са Турском. Њена на  мена 
је била да подсети све учеснике на ратне годи не и ме-
с та битака, што је њен творац приказао на обе стра-
не медаље. Носила се на прсима о траци црвене боје. 
Примерак споменице који је музеј до био на поклон, 
пронађен је 1���. у подрудничком селу Мајдану, а 
име носиоца одликовања остало је непознато.

Следеће прибављено знамење из ове епохе је-
с те Споменица рата 1885–1886. (кат. бр. �0) Уста-
новљена 1�. фебруара 1���, додељивана је офици ри-
ма и војницима активне војске, односно II по  зива, 
као и свим цивилним лицима, учесницима Срп-
ско-бугарског рата 1���–1���. Као поклон из под-
сувоборског села Прањана, споменица је у музеј 
сти  гла 1���. године. 

Споменица миропомазања краља Александ ра 
Обреновића у Жичи (кат. бр. �1) настала је у част 
примања „светог мира” последњег владара Об ре но-
вића у средњовековном манастиру Жича, �0. јуна 
1���. Примерак који је данас део сталне муз еј ске 
поставке у Горњем Милановцу искован је у Бечу, и 
на себи има сачувану тробојну траку.

Коначно, сталну поставку Поклони и откупи... 
чини и поклоњена Медаља за војничке врлине (кат. 
бр. ��). Била је намењена „војницима краљевско-
српске војске” сталног кадра или резерве за осве-
дочене услуге краљу и отаџбини или за ванредно 
одличну и ревносну службу у време мирно, ванредно 
и ратно уопште”.34

Иначе, не тако богату колекцију одликовања 
обреновићевске Србије допуњује и Диплома уз Спо -
меницу на рат 1876–1878. године (кат. бр. ��). Од -
штампана на већ пожутелом папиру и у име кнеза 
Милана потписана од тадашњег министра вој ног 
Грујића, додељена је војнику II батаљона Руд  ничке 
бригаде Милу Радуловићу родом из села Мили ће-
ваца.

Новац

Попут одликовања и емисије кованог новца 
„српског XIX века”, дефинишу се као нешто што 
је проистекло из владарске епохе Обреновића, од-
носно практичне делатности суверена ове куће.

Највреднији део Нумизматичке збирке овдаш-
њег музеја, ако изузмемо колекцију средњовеков-
ног новца, чини �� апоена кованог новца династије 
Обреновић. Прве монете модерне српске државе, 
биле су по квалитету и вредности, истоветне онима 
у најразвијенијим земљама тадашње Европе. 

Најстарије примерке збирке, чине кованице од 
легуре бакра, израђене у Бечу 1���. године од стра-
не гравера Антона Шарфа (кат. бр. �3-��). Њихов 
изглед карактерише портрет кнеза Михаила на 
ре версу и натпис „Обреновић II књаз срб(ћ)ски”, 
а на аверсу је ознака вредности (једна, пет и десет 
пара), окружена ловоровим и храстовим лишћем, 
тј. српском круном на врху. Иначе, како се из при-
ложеног може видети, једна пара искована је у Бе чу 
у две варијане „србски и срћски”.3� 

34   Д. Николић, н. д., �0.

3�   О српском новцу насталом, његовом развоју и судбини током XIX ве-
ка, више у Г. Пауновић, „Ковани новац династије Обреновић”, Збор ник 
радова Музеја рудничко-таковског краја, �, Горњи Милановац, �003, 
��-10�.
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Наредну емисију новца из 1���. обележиће по-
јава првог српског динара, који од тада постаје ос-
новна новчана јединица. Поред једног (кат. бр. ��), 
исковани су апоени од два динара, али и �0 пара (кат. 
бр. 100). Аверс ових сребрних кованица не разлику-
је се од пређашње емисије, док се на реверсу поја вљу-
је портрет кнеза Милана. Сем апоена од два динара, 
остале примерке заинтересовани могу погледати у 
сталној горњомилановачкој поставци му зеја.

Прва серија кованог новца самосталне Кнеже-
вине емитована је 1���. године. Апоени од пет и 
де сет пара (кат. бр. 101, 10�) израђени од бакра, 
као и примерци од �0 пара (кат. бр. 103), односно 
динар, два и пет (кат, бр. 104-10�), саставни су део 
колекције којој, нажалост, недостаје кованица од 
�0 динара. Једина разлика у односу на раније изда-

ван новац јесте изглед аверса, на коме се од тада 
појављује кнез Милан са брковима.

У част проглашења Краљевине Србије 1���. 
го дине, појављује се серија златника од 10 (кат. бр. 
10�) и �0 динара. У односу на пре, сада је на авер-
су портрет краља Милана окренут надесно. Овој 
збирци недостаје златник веће вредности.

Такође сви апоени кованог новца из емисије 
потекле 1��3. и 1��4 (кат. бр.10�-11�), доступни су 
публици у већ поменутој музејској поставци. При-
мерци од пет, десет и двадесет пара, на аверсу сада 
имају грб краљевине Србије.

Коначно, у време последњег Обреновића 1���. 
појављују се у оптицају две сребрне кованице од 
једног и два динара (кат. бр. 11�,11�). На њиховом 
аверсу поново се појављује портрет владара, овога 
пута младог краља Александра.
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Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Писмо кнеза Милоша снахи Круни
�. април 1��1, Крагујевац
Оригинал, српски, 1 лист
Папир, мастило, рукопис
34,4 х �1 цм
МРТК, инв. бр. И-��
Поклон, 1��4. 
Кнез Милош честита снахи Круни Ускрс и саоп-
ш тава да ће њен муж, а његов брат Јован остати у 
По жаревцу, па да она сама са укућанима проведе 
пра з нике.

1

�

�. Кнез Милош у причама
Милан Милићевић, штампа Типографија, Загреб
Око 1�30.
Штампа
�1 цм, 3�� стр. [(�0) листова с таблама]
МРТК, инв. бр. Б-4���
Поклон.

3. Милош Обреновић
Слободан Кајтез (по Павелу Ђурковићу)
1��4, Београд
Уље на платну
��,� х �� цм
МРТК, инв. бр. Л-��
Откуп, 1��4.
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4. Кнез Милош Обреновић
Слободан Кајтез (по Анастасу Јовановићу)
1��4, Београд
Уље на платну
�� х �4,� цм
МРТК, инв. бр. Л-��
Откуп, 1��4.

Михаило Обреновић 

�. Шоља из куће кнеза Михаила и кнегиње
Јулије у Бечу
Средина XIХ века
Месинг, сребро, ливење, искуцавање
Висина �,� цм, пречник �,� цм
МРТК, инв. бр. И-41
Поклон.

3

4 �

�. Свећњак из куће кнеза Михаила и кнегиње 
Јулије у Бечу
Средина XIХ века
Месинг, бакар, ливење, полирање
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Висина 14 цм, пречник 3,3 цм
МРТК, инв. бр. И-4�
Поклон.

�

�. Кнез Михаило Обреновић
Анастас Стојановић
Око 1���, Београд
Фото-папир, картон, позитив, смеђ
�4,� x 1�,� цм
МРТК, инв. бр. И-1�0
Откуп.

�. Књаз српски Михаило III Обреновић
Живописао В. Бековић, фотографија Ђура (?)
1��1.
Фотопапир, картон, фотографија, штампа
�� х �� цм
МРТК, инв. бр. И-110�
Поклон, �014.

�

�



��4

Изнад фотографије кнеза Михаила на коњу од-
штампано је: КЊАЗ СРПСКИ МИХАИЛО III ОБ-
РЕ НОВИЋ, а испод: ИЗДАЕ СЕ НА ПОЛЗУ СПО  -
МЕНИКА, ОРИГИНАЛ Е КОД ЋИРКА БЛАГО Е-
ВИЋА У ПОЖАРЕВЦУ. ПРИВИЛЕГИЈА. 1871. ЖИ-
ВОПИСАНО ОД В. БЕКОВИЋА. ПОТО ГРА ФИРАНО 
ОД ЂУРЕ, ЗВЕЗДАРА.

Милан IV Обреновић

�. Тањир из Старог двора
Крај XIX века
Стакло, сребро, ливење, брушење, сликање
Пречник ��,3 цм
МРТК, инв. бр. И-�1
Откуп, 1��4.

�

10. Чаша из Старог двора
Крај XIX века
Стакло, сребро, ливење, брушење, сликање
Висина 10,� цм, пречник �,3 цм
МРТК, инв. бр. И-�3
Откуп, 1��4. 

10

11
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11. Свећњаци из Старог двора
Крај XIX века
Патинирана бронза, ливење
Висина �0 цм, пречник � цм
МРТК, инв. бр. И-��
Откуп, 1��4.

1�. Тепих из Двора краља Милана
XIХ век
Вуна, ткање, опшивање
1�3 х 1�3 цм
МРТК, инв. бр. И-43
Поклон.

13. Позивница за бал на Двору
10. јануар 1���, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
13,4 х 1�,4 цм
МРТК, инв. бр. И-34
Откуп, 1��4.
Позивница је упућена коњичком потпуковнику 
Стој ку Павловићу и његовој супрузи Лени, за бал 
на Двору 1�. јануара 1���. године.

14. Краљ Милан Обреновић
Милан Јовановић
Крај XIX века, Београд
Фото-папир, картон, позитив, каширано
1�,� х 1�,4 цм
МРТК, инв. бр. И-1��
Откуп.

1�

13

14
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1�. Краљ Милан у ловачком оделу
K. K. Atelier
После 1���, Беч
Фото-папир, картон, позитив, смеђ 
��,� х �3 цм
МРТК, инв. бр. И-1��
Откуп.

Фотографија припада АЛБУМУ 500 СЛАВНИХ СА-
ВРЕМЕНИКА, објављеном у Паризу 1�00. го ди  не, 
као део колекције Felix-а Potin-а.

1�

1�. Милан Краљ Србије
Feliх Potin 
1�00, Париз
Сребрна штампа на картону, позитив
�,� х 4,� цм
На аверсу одштампано: Collection Felix Potin Milan 
roi de Serbie
МРТК, инв. бр. И-���
Откуп, �00�.

1�

1�. Краљ Милан Обреновић
Непознати аутор
Хромолитографија на хартији, каширана на плат но 
(олеографија)
�� х �� цм
МРТК, инв. бр. Л-�3�
Поклон. 
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1�. Милан Обреновић
Издање књижаре Рајковића и Ћуковића
1���, Београд
Разгледница, штампа
14 x � цм
На аверсу одштампано: Краљ Милан у својој 25 го  ди-
ни – Le Roi Milan a son age de 25 ans
МРТК, инв. бр. И-���
Поклон, �00�.

1�. Гроб краља Милана у Крушедолу
Издање књижаре Св. Огњановића
Почетак ХХ века
Дописна карта, штампа
14 х � цм

1�

1�

1�
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На аверсу одштампано: Гроб краља Милана у Кру-
шедолу, Издање књижаре Св. Огњановића
МРТК, инв. бр. И-110�
Поклон.

�0. Le Monde Illustrè
1�. децембар 1���, Париз
Штампа
3�,4 х �� цм
МРТК, инв. бр. И-10��
Поклон, �00�.

Наталија Обреновић

�1. Наталија Краљица Србије
Felix Potin 
1�00, Париз
Сребрна штампа на картону, позитив
�,� х 4,3 цм
На аверсу одштампано: Collection Felix Potin Nat halie 
reine de Serbie
МРТК, инв. бр. И-��4
Откуп, �00�.
Фотографија припада АЛБУМУ 500 СЛАВНИХ СА В-
РЕМЕНИКА, објављеном у Паризу 1�00. годи не, као 
део колекције Felix Potin.

�0

�1
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��. Краљица Наталија
Непознати аутор
Хромолитографија на хартији,
каширана на платно (олеографија)
�� х �� цм
МРТК, инв. бр. Л-�40
Поклон.

�4. Тањир (дубоки) из Таковског дворца
Крај XIX века
Порцелан, позлата
Пречник �4,4 цм
МРТК, инв. бр. И-�0
Откуп, 1��4.

��

Александар Обреновић 

�3. Чинија за супу из Таковског дворца
(са поклопцем, тацном и кашиком)
Крај XIX века
Порцелан, позлата
Чинија, висина 1� цм 
Тацна, пречник 1� цм
Кашика, дужина 1� цм
МРТК, инв. бр. И-��
Откуп, 1��4.

�3

��. Тањир (плитки) из Таковског дворца
Крај XIX века
Порцелан, позлата
Пречник �4,4 цм
МРТК, инв. бр. И-�1
Откуп, 1��4.

�4
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��. Чинија за воће из Таковског дворца
Крај XIX века
Порцелан (жолнај), ливење
Висина � цм, пречник ��,� цм 
МРТК, инв. бр. И-��
Откуп, 1��4.

��. Кашика из Таковског дворца
Крај XIX века
Пресовано сребро, слоновача, спајање, ливење
Дужина ��,� цм
МРТК, инв. бр. И-�4
Откуп, 1��4.

��

��

��. Виљушка из Таковског дворца
Крај XIX века
Пресовано сребро, слоновача, спајање, ливење
Дужина �� цм
МРТК, инв. бр. И-�3
Откуп, 1��4.

�� ��

��. Чаша из Tаковског дворца
Крај XIX века
Стакло, злато, ливење, пескарење
Висина 10,� цм, пречник �,� цм
МРТК, инв. бр. И-��
Откуп, 1��4.

��
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30. Чашица из Таковског дворца 
Крај XIX века
Стакло, злато, ливење, гравирање
Висина 10 цм, пречник �,� цм 
МРТК, инв. бр. И-��
Откуп, 1��4.

31. Чашица из Таковског дворца
Крај XIX века
Стакло, злато, ливење, сликање
Висина � цм, пречник �,� цм 
МРТК, инв. бр. И-��
Откуп, 1��4.

3�. Чашица из Таковског дворца 
Крај XIX века
Стакло, ливење, гравирање
Висина 13,� цм, пречник �,� цм 
МРТК, инв. бр. И-��
Откуп, 1��4.

33. Лустер из Таковског дворца
Крај XIX века, Беч
Месинг, кобалт, ливење, ковање, гравирање
Висина 40 цм, пречник 43,� цм
МРТК, инв. бр. И-��
Откуп, 1��4.

30
31

3�

34. Полуфотеља из Таковског дворца
1�01. 
Кожа, дрво, токарење, профилисање, воскирање
114 х 33 цм
МРТК, инв. бр. И-�1�
Поклон, �011.

33
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3�. Пафта (копча) из Таковског дворца
XIX век
Легура сребра, седеф, ливење, цизелирање, резање
Пречник �,� цм, дужина 1�,� цм 
МРТК, инв. бр. Е-4�0
Откуп.

3�. Завеса из Старог двора
XIX век
Вуна, платно, срма, ткање, шивење, прошивање
��0 х ��� цм
МРТК, инв. бр. И-��
Поклон, 1���.
Део завесе у коју су била умотана тела краљице Дра-
ге и краља Александра после масакра ��. маја 1�03. 
године. На њој су видљиви трагови крви последњих 
Обреновића. Други део завесе чува се у манастиру 
Враћевшница.

34

3�

3�

3�. Позивница у част освећења темеља
Таковског дворца
Књижара Исаила А. Петровића
�. август 1���, Чачак
Папир, мастило, штампа, рукопис
34 х �1 цм
МРТК, инв. бр. И-101
Откуп.
Позивница је упућена Вујици Мијаиловићу, тежаку 
из села Бершића.
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3�

3�

3�. Александар
K. u K Hof-Atelier
Последња деценија XIX века, Беч
Фото-папир, картон, позитив, смеђ
�0,� х 1�,� цм 
Аутограф: Александар
МРТК, инв. бр. И-1��
Откуп.

3�. Александар I Краљ Србије
Feliх Potin 
1�00, Париз
Сребрна штампа на картону, позитив
�,� х 4,1 цм
На аверсу одштампано: Collection Felix Potin Alex an-
dre I roi de Serbie

3�
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МРТК, инв. бр. И-��3
Откуп, �00�.
Фотографија припада АЛБУМУ 500 СЛАВНИХ СА-
ВРЕМЕНИКА, објављеном у Паризу 1�00. годи не, 
као део колекције Feliх Potin.

40. Краљ Александар Обреновић
1���, Београд
Фото-папир, картон, позитив, смеђ
3� х 1� цм
Аутограф: 26. фебруар 1897. Александар 
МРТК, инв. бр. И-1113
Откуп.

41. Портрет-фотографија краља Александра
Милан Јовановић
��. децембар 1�00, Београд

Фото-папир, картон, позитив, каширано
1�,3 х 10,3 цм
Аутограф: Александар 22. XII 900
МРТК, инв. бр. И-1��
Откуп.

4�. Краљ Александар I Обреновић
Милан Јовановић
1�. новембар 1�01, Београд
Фото-папир, картон, позитив, каширано 
1�,3 х 10,3 цм 
Аутограф: Мом милом Милану,
Александар 12. IX 1901. 
МРТК, инв. бр. И-1�3/I
Откуп.

41

4�



���

43. Краљ Александар Обреновић у гардијској 
униформи
Милан Јовановић
1�03, Београд
Фото-папир, картон, позитив, смеђ
1�,� х 1�,� цм
МРТК, инв. бр. И-1��
Откуп.

МРТК, инв. бр. И-��
Откуп.

4�. Александар Обреновић
Литографски завод Петра Николића у Загребу 
(према слици Влаха Буковца)
1�01.

43

44. Венчана фотографија краља Александра
и краљице Драге Обреновић
4. август 1�00, Београд
Фото-папир, картон, позитив, смеђ, каширано
3� х �� цм

4�

Хромолитографија на хартији, каширана на плат но 
(олеографија)
��,� х 110 цм
Сигн. д. д. Влахо Буковац Смедерево
МРТК, инв. бр. Л-�3�
Откуп.

4�. Александар
Издање Географског одељења
Министарства војног
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1���, Београд
Хромолитографија, штампа
3�,� х 4�,3 цм
МРТК, инв. бр. И-1110
Поклон, �00�.
Испод колорисаног допојасног портрета Алек  санд-
ра Обреновића у гардијској униформи сто ји ауто-
граф писан ћириличним словима Александар.

4�. Српски краљ Александар
Edward Lessinger
1�03, Праг
Дописна карта, штампа
14,1 х �,3 цм
На аверсу је одштампано: SRBSKỶ KRÀL ALEXANDR. 
Zastřelen 11 června1903.

МРТК, инв. бр. И-4�3
Откуп, �00�.

4�. Са венчаних свечаности Њихових 
Велинчастава
Фотографија Милана Јовановића,
издање Драгутина Франкла
1�00, Земун
Разгледница, штампа, колорисање
�,� х 14,4 цм
На аверсу одштампано: Поздрав из Србије, Са вен-
чаних свечаности Њихових Велинчастава – Sou ve-
nir de Serbie, Les fêtes du mariage de sa Majeste de Roi 
de Sebie 23/7. – 5/8. 1900. cog. 

4� 4�
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МРТК, инв. бр. И-���
Поклон, �00�.

4�. Српски краљ Александар и краљица Драга
у Карловцима 29. I 1903
Издање књижарнице Светозара Ф. Огњановића
1�03, Сремски Карловци
Дописна карта, штампа
�,1 х 1�,4 цм

На аверсу одштампано: Српски краљ Александар и 
краљица Драга у Карловцима 29. I 1903, Изда ње књи-
жарнице Светозара Ф. Огњановића Карловци
МРТК, инв. бр. И-110�
Поклон.

�0. Портрет младог краља Александра
у париској ревији
LES ANNALES P�LITIQUES ET LITTERAIRES. 
Revue Populaire paraissant le Dimanche
1��1, Париз
Штампа
30,1 х �1,1 цм
МРТК, инв. бр. И-�33
Поклон, �00�.

4�

4�

�0
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Портрет младог краља Александра публикован је у 
париској ревији LES ANNALES P�LITIQUES ET LI-
TTERAIRES. Revue Populaire paraissant le Dima n che, 
no 4�� – �3 août 1��1.

Драга Обреновић

�1. Визит карта Драге Машин
�0-те године XIХ века, Београд
Папир, штампа
� х 10 цм
МРТК, инв. бр. И-33
Откуп, 1��4.

�1

��. Краљица Драга Обреновић
Милан Јовановић
1�00-1�03, Београд
Фото-папир, картон, позитив, каширано
1�,3 х 10 цм
МРТК, инв. бр. И-1�4
Откуп.

�3. Краљевски пар
1�00–1�03.

��

Картон, фотопапир, позитив, смеђ, каширање, 
сликање, златотиск
�,3 х 11,� цм
МРТК, инв. бр. И-110�
Поклон
Допојасни портрети краљице Драге и краља Алек-
сан дра Обреновића, каширани на картон, испод ко-
јих је утиснуто СРЕЋНА НОВА ГОДИНА. Пред ња 
страна честитке представља рам за поме нуте фото-
графије и осликана је мотивима фло ралне орна мен-
тике.

�4. Драга Обреновић
Литографски завод Петра Николића у Загребу 
(према слици Влаха Буковца) 
1�01.
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Хромолитографија на хартији,
каширана на платно (олеографија)
��,� х 110 цм
Сигн. д. л. Влахо Буковац Смедерево

МРТК, инв. бр. Л-�3�
Откуп.

��. Краљица Драга
Вилхелм Герк
1�00-1�03, Београд
Дописна карта, штампа, колорисање
13,� х �,� цм
На аверсу је одштампано:
Краљица Драга – Königin Draga 
МРТК, инв. бр. И-4��
Откуп, �00�.

�3

�4

��. Драга Обреновић
1�00–1�03.
Дописна карта, штампа

��
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14 х �,� цм
На аверсу је одштампано: Reine Serbie
МРТК, инв. бр. И-4�4
Откуп, �00�.

��. Њено Величанство краљица Драга
и Његово Величанство Краљ Александар
1�00, Београд
Дописна карта, штампа
14,� х �,� цм
На аверсу одштампано: Њено Величанство краљи-
ца Србије Драга – Његово Величанство Краљ Срби -

је Александар I – DRAGA Reine de la SERBIE – ALE-
XANDRE I Roi de SERBIE
МРТК, инв. бр. И-���
Откуп, �00�.

��. Њихова Величанства Краљица Драгиња
и Краљ Александар I 
1�00-1�03, Београд
Папир, штампа
�4,� х ��,� цм
МРТК, инв. бр. И-1��
Откуп.

�� ��
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��. Валцер и Марш посвећен
Њеном Величанству Краљици Драги
Карло Мертл, Дворска књижара Мите Стајића
1�01, Београд
Папир, штампа
�� х 34 цм
МРТК, инв. бр. И-�1
Откуп.

Заоставштина Обреновића

�0. Сервис за ручавање Артемизе Христић
Грофовско-турингијска радионица
Друга половина XIX века

��

��
�0
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Порцелан, позлата, ливење
Дубоки тањир (� комада), пречник �4,� цм
Плитки тањир (1� комада), пречник �4,� цм
Тањир, пречник 3�,� цм 
Тањир, пречник 30 цм
Тањир, пречник 4�,� цм
Тањир, пречник 3� цм
Чинија, дијагонала ��,� х цм
Чинија, пречник ��,� цм
Чинија, пречник 3� цм
Посуда за салату, пречник 30 цм
Посуда за зачине, пречник � цм
Солир, дужина 11,� цм
Кашика, дужина �1 цм 
МРТК, инв. бр. И-�0
Откуп, 1��4.
Сервис је купио краљ Милан Обреновић и пок ло-
нио својој љубавници Артемизи Христић. 

Породица

�1. Део ограде и надгробне плоче војводе Милана 
Обреновића
30-те године XIХ века, Херешти
Камен, гвожђе, тесање, ковање
Део плоче, �� х � цм 
Део ограде, дужина 13 цм
МРТК, инв. бр. И-��
Поклон, 1���.
Комад камене плоче, трослојно обрађен и комад 
ис коване ограде у облику ћириличног слова Л дело-
ви су надгробног споменика војводе Милана Обре-
новића који је средином тридесетих година XIХ ве ка 
подигао његов полубрат кнез Милош на свом има-
њу Херешти у данашњој Румунији, претходно пре-
невши Миланове кости из Букуре шта. Године 1���. 

земни остаци војводе Ми ла на пренети су у порту 
Цркве Светог Николе у Брусници. Том приликом у 
Музеј рудничко-та  ковског краја донети су делови 
оригиналног спо меника.

�1

��. Надгробни споменик Стоје Обреновић 
супруге војводе Милана Обреновића
Брусница
Мермер, клесање
�3 х 41 цм
МРТК, инв. бр. И-�1�
Откриће, 1��4.

��
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На оштећеној мермерној плочи у облику крста, на-
лази се тешко читљив ћирилични натпис: ОВДЕ 
ПО ЧИВА РАБА БОЖÌЯ СТОÌЯ Г-ДАРА МИЛАНА... 
1813. Надгробни споменик пренет је из порте Цркве 
Светог Николе у Брусници у Му зеј рудничко-таков-
ског краја.

�3. Надгробни споменик Јакова Обреновића
Брусница
Камен, клесање
1�3 х 4� цм
МРТК, инв. бр. И-1111
Откриће, 1��4.
На оштећеној мермерној плочи у облику крста, на-
лази се тешко читљив ћирилични натпис: ...ПО ЧИ-
ВАЕТZ РАБZ БЖÌИ ЈАКОВZ БРЕНОВИЧZ СЕ ЛА 
БРУСИНЦЕ ПРЕСТАВШЕ 1817

На каменом стубу налази се читљив ћирилични нат-
пис: ЂУРЂÌЯ СУПР. ЯКОВА ОБРЕНОВИЋА УМРЕ 
ОД 80. Г. 1847. Надгробни споменик пренет је из 
пор те Цркве Светог Николе у Брусници у Му зеј руд-
нич ко-таковског краја.

�4. Надгробни споменик Ђурђије Обреновић 
супруге Јакова Обреновића
1�4�, Брусница
Камен, клесање
114 х 33 цм
МРТК, инв. бр. И-�1�
Откриће, 1��4.

�3

�4

��. Надгробни споменик
Димитрија Урошевића
1���, Брусница
Мермер, клесање
1�3 х 4� цм
МРТК, инв. бр. И-111�
Откриће, 1��4.
На мермерној плочи у облику крста, налази се чит-
љив ћирилични натпис: ...ПОЧИВАЕТZ РАБZ БЖÌИ 
ДИМИТРИЕ УРОШЕВИЋ УÌАК В ГО С ПО ДАРА МИ-
ЛАНА ПРЕСТАВÌЕ 1821. N ДЕКЕМ Б РÌИ 26
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��. Велимиријанум Задужбина Велимира 
Михаила Обреновића
Државна штампарија Краљевине Србије
1�0�, Београд
Штампа
�4 цм, �4 стр. 
МРТК, инв. бр. И-�1�
Откуп, �00�.

��. Фотографија литографије кнеза Милоша
са турбаном
Аца Ђорђевић
1��0, манастир Враћевшница
Фотопапир, позитив
14,� х �,� цм
МРТК, инв. бр. Л-��0
Откуп. 

Здања и објекти

��. Кућа кнеза Милоша у Шаранима
Владислав Тителбах 
1��1.

��

��

��
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Акварел на папиру 
�� х �� цм
д. д. 1881
МРТК, инв. бр. Л-���
Поклон.

Unterkunft shaus des Fürsten Miloš in G. Crnuća, nach 
der Flucht aus der Belgrader burg in Jahre 1815
МРТК, инв. бр. И-���
Откуп.

��

��. Кућа кнеза Милоша у Горњој Црнући
Божидар Продановић
1��4, Горња Црнућа
Оловка на папиру
3� х �� цм
МРТК, инв. бр. Л-13
Поклон аутора 1��4.

�0. Дом Милоша Великог
Издање Радојице Јоксића
1�. новембар 1�11, Горњи Милановац
Дописна карта, штампа
� х 14,1 цм
На аверсу одштампано: Стан књаза Милоша у Г Цр-
нући, по бегству из Београдскога Града 1815 г. – Das 

�1. Конак у манастиру Враћевшница
Издање Радојице Јоксића
После 1�0�, Горњи Милановац
Дописна карта, штампа
�,1 х 14 цм

�0

�1
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На аверсу одштампано: Конак у манастиру Вра ћев-
шници – Konak in Manastir Wratsewsnica
МРТК, инв. бр. И-4��
Откуп, �00�.

��. Надгробни споменик Вишње Обреновић
Издање Радојице Јоксића
После 1�0�, Горњи Милановац
Дописна карта, штампа
�,1 х 14 цм
На аверсу одштампано: Надгробни споменик ма те ре 
Књаза Милоша Баба Вишње у Враћевшници – Grab-
denkmal der muter dae Fürsten Miloš Wratsew snica
МРТК, инв. бр. И-4��
Откуп, �00�.

МРТК, инв. бр. И-���
Откуп, �00�.

�4. Дворац у Такову
Издање књижаре Перише Минића
Почетак ХХ века, Горњи Милановац
Разгледница, штампа
�,� х 13,� цм
На аверсу одштампано: Горњи Милановац Дворац у 
Такову
МРТК, инв. бр. И-1��
Откуп.

��

�3. Таковски дворац
Фр. Падовић
Почетак ХХ века, Чачак
Разгледница, штампа, колорисање
�,1 х 14,� цм
На аверсу одштампано: Њ. В. Краљу Александру I, 
благородни Рудничани

�3

�4
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Култура сећања

��. Остатак (пањ) Таковског грма
XVIII век, Таково
Дрво
Висина 10� цм, ширина 3� цм, тежина 1� кг
МРТК, инв. бр. И-�3
Поклон, 1��4.
Део самониклог храста под којим је на Цвети 1�1�. у 
Такову на тзв. „Кнежевим ливадама” у долини река 
Дичине и Љесковице, Милош Обре новић заједно 
са окупљеним народом и локалним старешинама 
прогласио нову буну против Турака, касније названу 
Други српски устанак.

��. Кора, лист и жир Таковских грмова
XIХ век, Таково
Кора, 13 х �,� цм 
Лист, 4 х � цм
Жир, пречник 1 цм 
МРТК, инв. бр. И-�4
Поклон, 1���. 

��

��

��
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��. Таковска црква
1���-1�01, Београд
Фото-папир, картон, позитив, смеђ, каширано 
�4,� х 31,� цм
МРТК, инв. бр. И-�00
Поклон, �011.

��. Споменик у Такову
1���-1�01, Београд
Фото-папир, картон, позитив, смеђ, каширано 
��,� х 33,� цм
МРТК, инв. бр. И-�01
Поклон, �011.

МРТК, инв. бр. Л-1��
Поклон аутора 1���.

�0. Таковска црква
Издање Моше Коена 
Почетак ХХ века, Београд
Разгледница, штампа
�,� х 14 цм
На аверсу одштампано: Таковска црква
МРТК, инв. бр. И-��0
Откуп, �00�.

�1. Таковски устанак
Вилхелм Герк
1���-1�03, Београд

��

��. Таковски грм 
Божидар Продановић
1���. 
Бакропис 
��,� х 3� цм
Сигн. д. д. Б. Продановић 69; натпис д. л. ТАКОВСКИ 
ГРМ ПОД КОЈИМ ЈЕ ДИГНУТ ТАКОВ СКИ УСТА-
НАК

��



���

Разгледница, штампа, колорисање
�,1 х 13,� цм
На аверсу одштампано: Takovo Aufstand unter Fürsten 
Milosch 1915 – Поздрав из Србије
МРТК, инв. бр. И-3��
Поклон, �00�.

��. Таковски устанак
Издање књижаре Трифка Дудића
Мостар
Разгледница, штампа, колорисање

�,� х 13,� цм
МРТК, инв. бр. И-41�
Откуп, �00�.

�3. Краљевина Србија
1���-1�03, Београд
Дописна карта, штампа
�,� х 14,� цм
МРТК, инв. бр. И-1��
Поклон, �00�.

�0

�1

��

�3
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Одликовања

�4. Спомен медаља педесетогодишњице
Другог српског устанка
Винценц Кацлер, Анастас Јовановић,
медаљарска радионица Vilhelm Pitner
1���, Беч
Сребро, ливење
Пречник 4,� цм
МРТК, инв. бр. И-1�
Поклон
Округла сребрна медаља. На аверсу попрсје кнеза 
Милоша и кнеза Михаила окренути на лево, около 
натпис: КЊАЗ МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ I КЊАЗ МИ-
ХАИЛО ОБРЕНОВИЋ III. На реверсу але горија 
Ср бије: жена у дугој хаљини и јелеку са палмином 
гра ном и штапом са фригијском ка пом у рукама и 
нат пис: У СЛАВУ УСТАНИКА КЊА ЗА МИЛОША 
1815. БЛАГОДАРНА СРБИА 1865.

��. Сребрна медаља за храброст
1���, Беч
Сребро, ковање
Пречник �,� цм
МРТК, инв. бр. И-44
Поклон

Округла сребрна плочица украшена рељефом и тек-
стом. На аверсу је уз српски грб са ловоровим вен-
цем назначена намена медаље и година уста нов ље ња 
за храброст 1876. На реверсу је натпис: МИЛАН М. 
ОБРЕНОВИЋ IV КЊАЗ СРПСКИ. Недостаје трака.

��. Диплома уз Споменицу на рат
1876–1878. године
��. децембар 1���, Београд
Папир, мастило, штампа, рукопис
33,� х �� цм
МРТК, инв. бр. И-100
Поклон

��

��
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Диплома уз споменицу је додељена Милу Радуло-
вићу из села Ми лићеваца, војнику II батаљона Руд-
ничке бригаде.

��. Споменица на рат 1876–1878
Атеље „Schwerdtner”
1���, Беч
Месинг, бронза, ковање
Пречник 3,3 цм
МРТК, инв. бр. И-��
Поклон

Сребро, позлата, емајлирање
� х 4 цм
МРТК, инв. бр. И-1�
Откуп
Бело емајлирани осмокраки крст укомпонован у 
све тоандрејски крст. У средини се налази књажев 
мо нограм „МО III”, са круном и около натпис: ЗА 
ВЕРУ КЊАЗА И ОТЕЧЕСТВО. На реверсу је грб кне-
жевине Србије. Цео орден обавија зеле но емајлира-
ни венчић. Носио се о врату, на црве ној траци од 
рипса са плаво-белом пругом по ивици.

��. Орден Таковског крста IV реда
Медаљарска фирма Karl Fischmeister
После 1���, Беч
Сребро, позлата, емајлирање
�,� x 3,4 цм
МРТК, инв. бр. И-1�
Поклон
Бело емајлирани осмокраки крст укомпонован у 
све тоандрејски крст. У средини се налази књажев 
мо нограм „МО IV”, са круном и около натпис: ЗА 
ВЕРУ КЊАЗА И ОТЕЧЕСТВО. На реверсу је грб кне-
жевине Србије. Зелено емајлирани вен чић обавија 
средишњи део ордена. Носио се о тробој ној троугла-
стој пантљици на левој страни груди.

�0. Споменица рата 1885–1886
1���.
Гвожђе, пресовање, ковање
3,� х 3,� цм
МРТК, инв. бр. И-�0
Поклон
Крст ширих кракова ка периферији, наглашених 
иви ца. На аверсу су у средини две шестокраке, кане -
лиране звезде које образују двоструку шес токра-
ку звезду. На крацима крста су ратне године, лево 

��

Округла бронзана плочица украшена рељефом и 
тек стом. На аверсу је дата фигура жене у народној 
но  шњи као алегорична представа Србије. Десном 
ру  ком држи венац, а левом се ослања на штит са срп-
ским грбом. Стоји на ратним трофејима: заставама, 
топовској цеви и полумесецу. Око фигуре је текст: 
РАТ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И НЕЗА ВИС НОСТ 1876–
1877–1878 ГОД. На реверсу у венцу од лово рове и 
храстове гране налази се кру на и монограм Милана 
Обреновића „МО IV”. Недостаје трака.

��. Орден Таковског крста III реда
Медаљарска фирма Karl Fischmeister
После 1���, Беч
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1885, десно 1886. На реверсу су, у средини, у кругу, 
смештени војнички симболи: укрштене заставе, то-
пови и пушке.

�1. Споменица миропомазања
краља Александра Обреновића у Жичи
Радионица Adolf �iller
1���, Беч
Месинг, ковање
Пречник 3,� цм
МРТК, инв. бр. И-130
Поклон

нат пис: МАНАСТИР ЖИЧА ЗАДУЖБИНА КРАЉА 
СТЕ ВАНА ПРВОВЕН ЧА НОГ САЗИДАН 1222.

��. Медаља за војничке врлине
Крај XIX века, Париз
Месинг, бронза, ковање
Пречник 3,� цм
МРТК, инв. бр. И-���
Откуп.

�1

Округла плочица од месинга украшена рељефом и 
текстом. На аверсу је попрсје Александра Об ре но-
вића у свечаној униформи, а на ивичном прстену 
натпис: АЛЕКСАНДАР ПРВИ КРАЉ СР БИЈЕ МИ-
РОПОМАЗАН У ЖИЧИ 20. ЈУНА 1889. На реверсу 
је приказ манастира Жича, а у ивичном прстену 

��

У горњем делу рељефни полувенчић од две хра стове 
гране. На аверсу, у венчићу од ловорове и храстове 
гранчице натпис: ЗА ВОЈНИЧКЕ ВР ЛИНЕ. На ревер-
су круна са српским грбом. Недо стаје трака.
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Новац Обреновића

�3. Једна (1) пара Михаила Обреновића III
Anton Scharf
1���, Беч
Легура бакра, ковање
Пречник 1� мм, тежина 1 гр
Варијанта „србски” 
МРТК, инв. бр. Н-1
Откуп.

�4. Једна (1) пара Михаила Обреновића III
Anton Scharf
1���, Беч
Легура бакра, ковање
Пречник 1� мм, тежина 1 гр
Варијанта „срћски” 
МРТК, инв. бр. Н-�
Откуп. 

��. Пет (5) пара Михаила Обреновића III 
Friedrich Leisek
1���, Беч
Легура бакра, ковање
Варијанта, реверс под истим углом као аверс
Пречник �� мм, тежина � гр
МРТК, инв. бр. Н-3
Откуп.

��. Десет (10) пара Михаила Обреновића III
Anton Scharf
1���, Беч
Легура бакра, ковање
Варијанта, реверс под истим углом као аверс
Пречник 30 мм, тежина 10 гр
МРТК, инв. бр. Н-4
Откуп.

��. Десет (10) пара Михаила Обреновића III
Anton Scharf
1���, Беч
Легура бакра, ковање
Варијанта, реверс под истим углом као аверс
Пречник 30 мм, тежина 10 гр
МРТК, инв. бр. Н-�3
Поклон.

��. Десет (10) пара Михаила Обреновића III
Anton Scharf
1���, Беч
Легура бакра, ковање
Варијанта, реверс окренут за 1�0º
у односу на аверс
Пречник 30 мм, тежина 10 гр
МРТК, инв. бр. Н-�
Откуп.

��. Педесет (50) пара Милана М. Обреновића IV
Anton Scharf
1���, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник �� мм, тежина �,� гр
МРТК, инв. бр. Н-�
Откуп.

100. Један (1) динар Милана М. Обреновића IV
Friedrich Leisek
1���, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник �3 мм, тежина � гр 
МРТК, инв. бр. Н-�
Откуп.

101. Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
Ralph Heaiton&Sons Limited
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1���, Бирмингем
Легура бакра, ковање, 
Пречник �� мм, тежина � гр
МРТК, инв. бр. Н-�
Поклон

10�. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
Ralph Heaiton&Sons Limited
1���, Бирмингем
Легура бакра, ковање
Пречник 30 мм, тежина 10 гр
МРТК, инв. бр. Н-10
Откуп.

103. Педесет (50) пара Милана М. Обреновића IV
Erneste Paulin Tasset
1���, Париз
Сребро, бакар, ковање
Пречник 1� мм, тежина �,� гр
МРТК, инв. бр. Н-�
Откуп.

104. Један (1) динар Милана М. Обреновића IV
Erneste Paulin Tasset
1���, Париз
Сребро, бакар, ковање
Пречник �3 мм, тежина � гр
МРТК, инв. бр. Н-11
Откуп.

10�. Један (1) динар Милана М. Обреновића IV
Erneste Paulin Tasset
1���, Париз
Сребро, бакар, ковање
Пречник �3 мм, тежина � гр
МРТК, инв. бр. Н-�4
Поклон.

10�. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
Erneste Paulin Tasset
1���, Париз
Сребро, бакар, ковање
Пречник �� мм, тежина 10 гр
МРТК, инв. бр. Н-1�
Откуп.

10�. Пет (5) динара Милана М. Обреновића IV
Erneste Paulin Tasset
1���, Париз
Сребро, бакар, ковање
Пречник 3� мм, тежина �� гр 
МРТК, инв. бр. Н-13
Откуп.

10�. Десет (10) динара Милана М. Обреновића IV
Anton Scharf
1���, Беч
Злато, бакар, ковање
Пречник � мм, тежина 3,�3 гр 
МРТК, инв. бр. Н-14
Откуп.

10�. Пет (5) пара краља Милана М. Обреновића IV
1��3, Беч
Легура бакра и никла, ковање
Пречник 1� мм, тежина 3 гр
МРТК, инв. бр. Н-1�
Откуп.

110. Десет (10) пара краља Милана М. 
Обреновића IV
1��3, Беч
Легура бакра и никла, ковање
Пречник �0 мм, тежина 4 гр
МРТК, инв. бр. Н-1�
Откуп.
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111. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
1��3, Беч
Легура бакра и никла, ковање
Пречник �0 мм, тежина 4 гр
МРТК, инв. бр. Н-��
Откуп.

11�. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV 
1��3, Беч
Легура бакра и никла, ковање
Пречник �� мм, тежина � гр
МРТК, инв. бр. Н-1�
Откуп.

113. Пет (5) пара краља Милана М. Обреновића IV
Ralph Heaiton&Sons Limited
1��4, Бирмингем
Легура бакра и никла, ковање
Пречник 1� мм, тежина 3 гр
МРТК, инв. бр. Н-1�
Откуп.

114. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
Ralph Heaiton&Sons Limited
1��4, Бирмингем
Легура бакра и никла, ковање
Пречник 1� мм, тежина 4 гр
МРТК, инв. бр. Н-1�
Откуп.

11�. Десет (10) пара краља Милана
М. Обреновића IV
Ralph Heaiton&Sons Limited
1��4, Бирмингем

Легура бакра и никла, ковање
Пречник �0 мм, тежина 4 гр
МРТК, инв. бр. Н-��
Откуп.

11�. Двадесет (20) пара краља Милана
М. Обреновића IV
Ralph Heaiton&Sons Limited
1��4, Бирмингем
Легура бакра и никла, ковање
Пречник �� мм, тежина � гр
МРТК, инв. бр. Н-�0
Откуп.

11�. Један (1) динар Александра I Обреновића
Anton Scharf
1���, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник �� мм, тежина � гр
МРТК, инв. бр. Н-�1
Откуп.

11�. Два (2) динара Александра I Обреновића
Anton Scharf
1���, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник �� мм, тежина 10 гр
МРТК, инв. бр. Н-��
Откуп.





Манастир Враћевшница, чувар заоставштине 
ктитора и приложника – Обреновића

Ана Боловић, кустос



Манастир Враћевшница

Манастир Враћевшницу у трећој деценији XV 
века основао је велики челник Радич Поступовић, 
врховни заповедник војске деспота Стефана Лаза-
ревића. О томе сведочи натпис (тачније, препис 
повеље деспота Ђурђа Бранковића о даривању има-
ња) у припрати враћевшничке Цркве Светог Геор-
гија. Из њега сазнајемо да је 1431. годинe завршено 
живописање храма.

Од свог оснивања манастир се називао „Вра-
киевштица” а од друге половине XVIII века, Вра-
ћевшница. Највероватније да је име добио по селу, а 
село по реци Враћевшници, која је тако названа или 
по „враћеним” ратницима који су преживели пораз 
на Косову 13��. године, или по улози навраћања 
речне воде за наводњавање усева.

Будући да се налазила у области у којој су вође-
не пресудне битке између Турака и Срба, када су 
143�. године пали градови Борач и Острвица, мана-
стир Враћевшница је први пут порушен и спаљен. 
Зна се да је 14��. деспот Ђурађ предао враћевш-
ничко властелинство градачком (чачанском) мит-
рополиту Венедикту. Недостатак података који би 
нешто одређеније говорили о манастиру у периоду 
од пада српске независности 14��. године па до ње-
не прве обнове, сведочи да је у том раздобљу Вра-
ћевшница била пуста. Запис из маја 1���. године на 
рукописној књизи прологу коју је исписао руднич-
ки митрополит Диомидије, говори и о томе да је он 
тада из рушевина обновио манастир. 

Следећих сто година, и поред турске владавине 
овим просторима, манастир живи релативно мир-
но. Међутим, око 1���. године, пре пораза Турске 
пред Бечом, Враћевшница је доживела тешко стра-
дање – поново је порушена и запустела за наредних 
педесет пет година. За време Велике сеобе Срба 
1��0. године враћевшнички монаси са црквеним 
утварима су напустили манастир а занимљиво је да 

се у ризници до данас сачувало Јеванђеље Арсенија 
Чарнојевића са његовим записом.

Пред крај аустријске окупације Србије, у доба 
цара Карла VI, Враћевшница је доживела своју нај-
већу обнову, 1�3�. године, када је, под игуманом Ми-
хаилом, поред архитектонских преуређења, изведен 
живопис на свим унутрашњим зидовима цркве. 
Живописце је предводио Андреј Андреович, истак-
нути зограф свог времена. Међутим, када су Турци 
поново заузели Београдски пашалук, по уговору о 
миру из 1�3�. године, Враћевшница је спаљена и 
опљачкана, а манастирско братство се склонило у 
Фрушку Гору. Не зна се када се братство повратило 
и обновило живот у манастиру, али се зна да је то 
морало бити у XVIII веку, тачније 1��4. године, за 
време духовника Василија, када је зограф Ставро 
сликао горњи део иконостаса тј. крст са Распећем, 
иконе Богородице и Светог Јована. 

Када су током Првог српског устанка, на Цвети 
1�0�. године, монаси манастира Студенице пош-
ли у неизбежно изгнанство како би пред турском 
најездом склонили ћивот с моштима Светог краља 
Стефана Првовенчаног и манастирску ризницу, на 
предлог свог игумана Мелентија Никшића склони-
ли су се у манастир Враћевшницу, где су провели 
пуних шест година. Од тада, својом улогом у Дру-
гом српском устанку и узајамном повезаношћу са 
Милошем Обреновићем, Враћевшница постаје зна-
чајан топос у историји нововековне Србије.



30�

Манастир Враћевшница, чувар заоставштине
ктитора и приложника – Обреновића 

це о важним одлукама донетим у оквиру његових 
зидина.1

Године 1�10. за манастирског игумана је иза-
бран Мелентије Павловић, чија је улога у животу 
Србије током Првог и Другог српског устанка била 

Нововековна Србија је манастир Враћевшни-
цу претворила у своје духовно седиште, у чему је 
главну улогу одиграла династија Обреновић. О тој 
међусобној повезаности између овог манастира и 
владарске породице, данас нам сведоче њихови при-
ложнички дарови, музеолошка поставка манастир-
ске ризнице (сл. 1), изградња и обнова објеката у 
манастирском комплексу, као и историјске чињени-

1   Манастир Враћевшница евидентиран је као споменик културе 1�4�, 
а као споменик културе од великог значаја категорисан је 1���. године.

Сл. 1 Музеолошка поставка манастирске ризнице 
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У Враћевшници је, такође, на Ђурђевдан 1�1�. 
године одржана Народна скупштина на којој је до-
нета одлука о проглашењу Крагујевца за престо ни-
цу Србије. Поред наведених, и то је разлог што се 
овај манастир сматра местом судбоносних одлука. 

У склопу свеобухватне обнове духовног живо-
та, кнез Милош је, поред успостављања национал -
 не црквене организације са српским митро   по литом 
на челу и стварања услова за школова  ње ни  жег све-
штенства, нарочиту пажњу посветио об  нав  љању 
ста  рих и, подизању нових цркава и ма на стира. Ипак 
кнежеву посебну пажњу, током це лог његовог жи-
вота, привлачила су два мана сти ра – Вра ћевш ница 
и Раковица – за које је био сентимен тал но везан.4 

Дубоку везаност кнеза Милоша за манастир 
Враћевшницу можда најлепше описује путописац 
Феликс Каниц: „Он је често боравио у тишини 
ме ђу манастирским зидовима. Осим успомена на 
нај славнија дела његове младости, они су крили и 
ње му драге реликвије – посмртне остатке његове 
мај ке Вишње, која је овде покопана 1819, и његове 
деце Гаврила и Марије. Кад се седи Милош вратио 
из двадесетогодишњег изгнанства, одмах је почео 
да води бригу о својој црквици. Он ју је одредио 
за веч ну кућу себи и својој породици. Напаћени 
кнез је хтео да почива поред своје мајке, поред 
Мелентија – свога духовничког брата по оружју, у 
срцу своје во љене Шумадије.”� Кнез Милош је заис-
та намеравао да манастир Враћевшница постане 
маузолеј њего   -ве династије, али нажалост, то се 

значајна и далекосежна.� Већ на почетку његовог 
старешинства у манастиру је одржан важан саста-
нак – 1�. септембра 1�10. у Враћевшници су се са-
стали вожд Карађорђе, војвода руднички Милан 
Обреновић, архимандрит Спиридон Филиповић и 
Доситеј Обрадовић, ради договора о будућим по-
ли тичким и војним акцијама устаника. Затим, на 
Велику Госпојину 1�1�. године, Карађорђе је у Вра-
ћевшници сазвао Народну скупштину, и у присуст-
ву руског конзула Ивелића као изасланика руског 
цара Александра I, упознао народ са одредбама Бу -
курешког мира (посебно са осмом тачком, која се 
односила на Србе) и, уз грмљавину устаничких то-
пова, на ћивоту Стефана Првовенчаног, заклели су 
се на верност руском цару.3 

Одлука о подизању Другог српског устанка до-
нета је управо у манастиру Враћевшници, у ноћи 
уочи народног збора у Такову, на Цвети 1�1�. годи-
не. Игуман Мелентије Павловић у манастиру је 
од служио ноћну литургију и причестио Милоша 
Об реновића и устанике. Одатле су у зору отишли 
кроз планину у Таково где их је народ чекао пред 
црк вом и под столетним грмом. Данас, међу риз-
нич ким драгоценостима манастира са посебном 
па жњом чува се Таковски крст (кат. бр. 40) – упра-
во онај за који се верује да су га устаници и Ми лош 
Обреновић целивали уочи устанка.

�   Рођен у Горњој Врбави 1���. године, школу је учио у манастиру Вра-
ћевшници. Поред тога што је пренео своју имовину на манастир, поди-
гао је и задужбину, основну школу у близини манастира. Због својих 
заслуга и способности 1�31. изабран је за првог српског митрополита 
и архиепископа београдског после ослобођења од Турака. У Цариграду 
је хиротонисан од стране васељенског патријарха. Био је близак и одан 
пријатељ кнеза Милоша.
3   Том приликом је народним старешинама подељено ордење: Карађор-
ђе је добио ленту Свете Ане, а остали, велики Крст истог ордена.

4   Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791-1848, Београд, 1���, 10�; 
М. Лазић, „Ктитори и приложници у српској култури 1�. и почетком 
�0. века”, у Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, прир. А. 
Столић, Н. Макуљевић, Београд, �00�, �11-��4.
�   Ф. Каниц, Србија, земља и становништво од римског доба до краја 
XIX века, књига прва, Београд, 1���, 330.
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којем су, 1�01. године, Краљ Александар и краљица 
Драга Обреновић по дигли споменик (сл. �). 

Везаност будућег српског кнеза за овај мана-
стир вероватно је започета у годинама када је он 
још био војвода Рудничке нахије. По слому Првог 
српског устанка 1�13. године, под терором Турака, 
бринући о судбини своје породице, склонио ју је 
у манастир Никоље, а сам се скривао у пећинама 
планине Каблар. Затим се, у пролеће 1�14. године, 
вратио у Рудничку нахију и у јесен настанио у кући, 
брвнари „осаћанки”, која је подигнута на имању 
Милована Маринковића� у Горњој Црнући, а која се 
налази три и по километра од Враћевшнице.� У том 
периоду Горња Црнућа била је „престоница” Србије, 
будући да се ту састајала Народна скупштина, а ту је 
био и први конак кнеза Милоша у којем су доношене 
значајне одлуке везане за стварање модерне Србије. 
Њена непосредна близина Враћевшници природно 
је довела до тога да манастир заузме значајно место 
у животу кнеза Милоша, који он до смрти назива 
својим манастиром.10 

Године 1���. у спомен својој мајци Вишњи, Ми-
лош Обреновић је подигао леп двоспратни ко   нак 
северно од враћевшничке цркве, а месеца ју ла је 
и присуствовао чину његовог освећења и по  став-
љања плоче. Изглед тог конака познат нам је са ра-
з гледница из година пре његовог страдања (сл. 3). 

�   „Новосаграђена кнежевска гробница, у којој је према Милошевој 
за  мисли требало сахрањивати све Обреновиће, остала је до данас пра -
зна”, у Ф. Каниц, н. д., Београд, 1���, 331; Кнез Милош и кнез Михаи ло 
по чивају у Саборној цркви у Београду, кнегиња Љубица и краљ Милан 
у манастиру Крушедол, кнегиња Јулија у Бечу, млади кнез Ми лан, 
краљ Александар и краљица Драга у Цркви Светог Марка у Бео граду, 
кра љица Наталија у Лардију у Француској, а кости осталих члано ва 
династије Обреновића расуте су по разним местима Србије, од Доб-
риње до Новог Сада.
�   Р. Љушић, Милан Обреновић, војвода, командант и саветник Руд -
ничке нахије, Горњи Милановац, �00�, ��-��.

никада није остварило.� Он је 1�1�. године пренео 
посмртне остат ке своје мај ке Вишње из Бруснице у 
Враћевшни цу и сахранио их у манастирској порти, 
поста вивши плочу са нат писом: Ова тврда стена 
покри ва кости старице Вишње, која се престави 18. 
јуна 1817. године; она је имала из првог брака сина 
Милана, који је био српски посланик у руској војсци 
у Влашкој, и тамо умро 1810. године, и из другог 
брака врховнога кнеза српског, Милоша Обреновића, 
који срећно управља српским народом; Јована, 
кнеза рудничке нахије, и Јефрема, кнеза шабачке и 
ваљевске нахије. Писано 1820. на њеном гробу�, на 

Сл. � Надгробни споменик Вишње Обреновић
у порти Манастира Враћевшнице

�    Потомци Маринковића и данас живе у Горњој Црнући, на истом 
имању, а по њиховом породичном предању, воде порекло од великог 
чел ника Радича Поступовића.
�   Милошу Обреновићу је првобитно била уступљена на коришћење 
једна од кућа Маринковића под условом да манастиру Враћевшници 
годишње плаћа пола дуката, в. у Ф. Каниц, н. д., Београд, 1���, 333.
10   О. Д. Пирх, Путовање по Србији у години 1829, Београд, 1��3, 1��: 
„Пречасни господин молио ме је неколико пута у Пожаревцу да на мом 
путу посетим и његов манастир...” и, касније: „Стари господин имао је 
право што је говорио да вреди видети његов манастир.”
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Наиме, он је изгорео до темеља у пожару у ноћи 
између ��. и ��. новембра 1��0. године.11 Сама риз -
ница манастира Враћевшнице би данас имала мно-
го тога да нам каже да у пламену Баба Вишњиног 
конака није нестала галерија слика, велики део 
ма настирске библиотеке и архива са бројним доку-
ментима из новије историје Србије. Као да нису 
би ла довољна бројна пустошења која је манастир у 
својој прошлости доживео и која су допринела да 
се не сачува ни један предмет било које врсте, не 
само из времена оснивања Враћевшнице, већ ни 
из периода пре њене велике обнове 1�3�. године. 
На крају је, ипак, остала збирка вредних предмета, 
презентованих у виду музеолошке поставке у об-
јекту саграђеном за ту сврху, што нам омогућава 
да ипак само наслутимо какве је драгоцености овај 
ма настир с поштовањем и љубављу чувао.1� Осим 
пар изузетно вредних експоната ранијег периода, у 
ризници су првенствено заступљени предмети из 
ХIХ века, а њихова посебна одлика је то што су при-
падали члановима династије Обреновић или су на 
неки други начин везани за њих.

Дакле, у Баба Вишњином конаку била је ГА-
ЛЕРИЈА СЛИКА, у том смислу речи, можда најста -
рија код нас.13 Ова мала збирка портрета црк  ве них 

лица, „галерија” како је назива Јоаким Вујић,14 би-
ла је, свакако, прва у Србији, осим кнеже ве у Кра-
гујевцу (која је ипак зачета касније) и, што је веома 
ва ж но, већ 1���. године била је оформљена као це-
лина: садржала је шест портрета и ведуту манасти-

11   Јоаким Милошевић на истом месту већ следеће године подиже нови 
конак, а на основу података из литературе и сачуваних фотографија 
првобитног објекта, Конак баба Вишње је рестаурисан 1���. године.
1�   На западној страни манастирског комплекса 1���/��. године сагра-
ђена је зграда по пројекту архитекте Марије Домазет, конзерватора 
ЗЗСК из Краљева, у којој је у приземљу смештена манастирска ризница, 
док је на спрату зимска капела Светог Николаја. Аутор пројекта музео-
лошке поставке збирке, свечано отворене за јавност �. октобра 1���. 
године, био је архитекта Радослав Прокић из Крагујевца, а реализа-
ци ју поставке извео је Милован Вуловић, виши кустос Народног му-
зеја из Чачка са својим сарадницима. Организатор свих послова на 
остваривању овог подухвата био је Завод за заштиту споменика кул-
туре из Краљева. 
13    Р. Станић, Манастир Враћевшница, Краљево, 1��0, 40.

14   Ј. Вујић, Путешествије по Сербији, Горњи Милановац, 1���, 1��-1��.
1�   П. Васић, „Дела савременика, Мали прилог иконографији српске ре-
волуције”, Зборник радова Народног музеја, XIV, Чачак, 1��4, 111; Остали 
портрети те првобитне „галерије слика” које је Ј. Вујић за бе лежио у 
свом Путешествију по Сербији били су: Портрет Гаврила Тео  до рови-
ћа, намесника и Портрет Герасима Георгијевића, јеромон ха, за које се 
са опрезом претпоставља да су такође били дело Георгија Лац  кови ћа, 
затим Портрет Мелентија Никшића, „архиепископа и мит рополи-
та ужичкаго, ваљевскаго и шабачкаго”, Портрет Василија Никшића, 
архимандрита студеничког и Портрет Стефана Стратимиро вића, 
архи епископа и митрополита карловачкаго.

Сл. 3 Конак кнеза Милоша из 1���. године

ра Враћевшнице.1� Треба имати на уму да је она 
постојала у време када је кнез Милош тек почињао 
да показује жељу за лаганим европеизирањем Ср би-
је. Од Павела Ђурковића је 1��3. и 1��4. поруче но 
да изради портрете чланова породице Обрено вић 
у Крагујевцу, међутим, Георгије Лацковић још 1�1�. 
године прелази из Земуна у Србију и исте го  дине 
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слика Портрет архимандрита Мелентија Пав ло-
вића у манастиру Враћевшници, који је и је дан од 
првих познатих портрета у новој Србији.1� 

Као што је већ поменуто, архимандрит мана-
стира Враћевшнице Мелентије Павловић (игуман 
од 1�10, митрополит Србије од 1�31. до смрти, 
1�33. године), био је близак пријатељ и један од 
главних саветника кнеза Милоша. Уживао је вели-
ко поверење и кнеза и целе његове породице (зва ли 
су га „наш попа”).1�

После смрти београдског митрополита, Грка 
Дионисија, Мелентије је, од лета 1�1�. до пролећа 
1�1�. године, био администратор Београдске епар-
хије, али када је у Београд дошао нови митрополит, 
Грк Агатангел, Мелентије се вра тио у Враћевшни-
цу и све до 1�1�. године, док се кнез Милош није 
преселио у Крагујевац, боравио је или у Враћевш-
ници или у Црнући, углавном увек уз кнеза. Фе-
ликс Каниц помиње „историјски конак alla turca, 
у коме су повремено боравили Милош и Меленти-
је” у Враћевшници.1� Када се Мелентије из Ца ри-
града вратио у Србију септембра 1�31. године, кнез 

Милош га је у Крагујевцу свечано дочекао и поз д-
ра вио као првог митрополита Србина после уки да-
ња независности Српске Цркве 1���. године. Када 
се разболео и умро 1�33. године, првобитно је био 
сахрањен код Саборне цркве, али по жељи кнеза 
Милоша, његови посмртни остаци пренети су и 
сахрањени са леве стране у припрати враћевшничке 
Цркве светог Ђорђа.

У манастирској ризници се и данас може ви-
дети скупоцени дар кнегиње Љуби це1� – целокупно 
„одјејаније” Мелентија Павло ви ћа (кат. бр. �) – рас-
кошна одежда првог митропо лита обновљене Ср-
бије, од златотканог броката са везом од разно бој-
ног конца и срме, оперважена широким златним 
ширитима, украшена богатом флорал ном ор намен-
тиком, хришћанским симболи ма и старо заветним 
приказима. Посебно се истичу нарук вице од седе-
фастобелог броката, са извезе ним сценама Ствара-
ња, кроз представе Бога Оца и Ада ма у Рају, у тре-
нутку када зраци са неба обасјавају спојене прсте 
Бога и првог човека, као и Адама и Еве у Рајском 
врту у идиличном пејзажу. Простор око ових сцена 
украшен је везом од срме са бисерима у себи. Овај 
„свештенички окрут” кнегиња Љубица је наручила 
из Русије и поклонила Мелентију када је већ постао 
митрополит (на покривачу је извезено МЕЛЕТIЕ 
ПАВЛОВИIЪ МИТРОПОЛИТЪ СРПСКИ 1833), а он 
га је по одласку у Београд, оставио свом манастиру. 

Извесно је да је манастир, од када је крајем XVIII 
и почетком ХIХ века постао једно од значајнијих 
упоришта у борби за ослобођење, нарочито након 
Другог српског устанка, био богато дариван од нај-

1�   М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије до 1842, I, Бео-
град, 1�01, ���: „Прва живописна слика у ослобођеној Србији јавља 
се први пут у Враћевшници �0. маја 1�1�. кога је дана живописац Ђор-
ђе Лацковић довршио слику архимандрита Мелентија Павловића”; Ј. 
Вујић, н. д., Горњи Милановац, 1���, 1��-1��. Он је, нажалост страдао 
у пожару 1��0. али нам је познат преко Мелентије вог портрета који је 
Георгије Бакаловић 1�3�. године урадио по угледу на Лацковићев и који 
се сада чува у Народном музеју, а захваљујући Јоакиму Вујићу, познат 
нам је и запис са његове полеђине: Мелентије Павловић, архимандрит 
враћевшчански, народољубац, трудни спут ник, духовник, саветник, 
храбри војник, неуморан у раду, који претрпе ради општег благостања 
народа српског; сликан је у 41. години ста рости, 1817. године маја 20. 
– Георгије Лацковић, живописац.
1�   Д. Страњаковић, „Мелентије Павловић, први српски митрополит 
об новљене Србије (1�31–1�33)”, Црква, календар српске православне 
пат ријаршије за просту 1947. годину, Београд, �0.
1�   Ф. Каниц, н. д., Београд, 1���, 330.

1�   У „Инвентару Од црквен ствари м. Враћешнице у срезу црногор ском 
ок. Рудничк. за 1��4/�. год.”, Инвентар покретни и непокретни ства-
ри манастира Враћевшнице и то за годину 1874/5, заведено под бр. ��, 
ИАЧ (Историјски архив Чачак), Манастир Враћевшница, К-1
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угледнијих људи тог времена, а свакако је највише 
дародаваца било из династије Обреновић. Личност 
кнеза Милоша, а и свих владара из његове лозе се, 
у погледу ктиторских и приложничких ак тивности, 
често доводила у везу са Немањићима, ко ји у кул -
тури XIX века представљају узоре идеалних хриш-
ћанских и националних владара.�0 

О кнежевом приложништву Враћевшници, да-
нас сведоче и престоне иконе на иконостасу цркве 
манастира Враћевшнице (сл. 4). На престоној ико-
ни Богородице са малим Христом у Враћевшници 
приложнички запис гласи: О всемилостиваја Пре-
свјатаја же Богородице милостију Твојеју спаси и 
помилуј раба товојаго Књаза Сербскаго Господара 
Милоша Обреновића, супруг и чад их и братију Јего, 
лета 1824. јулија 20. (в) Крагујевце; исти запис се 
понавља и на икони Христа, а на иконама Светог 
Николе и Јована Крститеља у дну се чита нешто 
дру гачији текст: Настојашчаја икона изобразисја с 
дозволенијем верховнаго Књаза Сербскаго Господара 
Милоша Обреновића, 1824.�1 Некада се у ризници 
ма настира Враћевшнице чувао и сребрни путир ко-
ји је кнез Милош приложио за вечни спомен свога 
оца, али данас га више нема. Запис на њему је гла-
сио: „Књаз сербскиј Милош Обреновић приложи по-
тир овај блаженопочившему својему оцу Теодору за 
вјечниј спомен, у монастир Враћевшницу, 1826.”�� 
И иако се у запису на дрворезном клишеу са пред-
ставом манастира из 1820. године (кат. бр. �), по-

миње млади кнез Милан као ктитор овог дела, ипак 
је готово сигурно наручилац био кнез Милош у 
име свог сина, који тада није имао ни пуних годи ну 
дана. Поред тога што нам показује како је изгледао 
манастирски комплекс почетком XIX века (Црква 
Светог Ђорђа покривена ћерамидом, кубе без ку-
бичног постоља, фриза аркада и фронтона које има 
данас), овај дрворез са представом Свете Тројице и 
Светог Ђорђа на коњу како убија аждају�3, истиче се 
и несумњивим ликовним вредностима. 

Од великог броја историјских композиција и 
портрета које је Ђура Јакшић насликао док је, по 
позиву игумана Вићентија Красојевића, боравио у 
Враћевшници са намером да обогати манастирску 
збирку, једино дело које је до данас сачувано, и 
необичном (можда и симболичном) судбином пре-
живело пламен, јесте Портрет кнеза Милоша (кат. 
бр. 3) из 1���. године.�4 Могуће да је Ђура Јакшић, 
као и многи уметници пре и после њега, слику ра-
дио угледајући се директно на литографију коју је, 
по нацрту бечког уметника Морица М. Дафингера, 
„изрезао” Јозеф Крихубер 1�4�. године, или по ли-
тографији Анастаса Јовановића из 1���.��, која је, 

�0   Ђ. Врбавац, Обреновићи и Немањићи – или упоређење два светла при-
мера из наше прошлости, Београд, 1�00; М. Лазић, н. д., �14.
�1   Р. Станић, „Иконостас манастирске цркве у Враћевшници”, Зборник 
за ликовне уметности Матице српске, �, Нови Сад 1��1, 1��-1��.
��   Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791–1848, Београд, 1���, 
3�0; Сребрни путир који је Бранко Вујовић видео у манастиру био је 
кла  сицистичког облика, са жигом бечке радионице из 1��1. и записом 
дародавца из 1���.

�3   Поред њих на дрворезу су приказани и Свети Сава, арханђели Ми-
хаило и Гаврило, Свети Симеон Мироточиви, четворица јеванђелиста, 
Јован Крститељ и Богородица, Свети Никола, Свети Симеон Столпник 
и Свети Јона док монаси литијом дочекују групу коњаника; П. Васић, 
„Дела савременика, Мали прилог иконографији српске револуције”, 
у Зборник радова Народног музеја, XIV, Чачак, 1��4, 10�-110;  Д. Меда-
ковић, Стари српски дрворез, Београд, 1��4; Љ. Стојановић, Стари 
српски записи и натписи, књига II, Београд, 1��3, 3�4, запис 4011; М. Па-
нић-Суреп, „Сачуване плоче старог српског дрвореза”, Зограф, часопис 
за средњовековну уметност, �, Београд, 1���, 4�.
�4   Н. Симић, „Кнез Милош и српска уметност”, Гласник српске пра-
вославне цркве, год. XLI, Београд, 1��0, ��4.
��   Две литографије Анастаса Јовановића из 1���. године, једна у боји, 
друга не, чувају се у у Народном музеју у Београду, у Збирци цртежа и 
графике српских аутора ХVIII и ХIХ века, инв. гр. ��1 и 1�44. 
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опет, вероватно рађена по репрезентативном пор-
тре ту кнеза Милоша од Морица М. Дафингера.�� 
Допо јасно представљен кнез у познијим годинама, 

одевен је у доламу црвене боје са копчама и гајтани-
ма од срме, у којој се најрадије „појављивао”��, док му 
је преко десног рамена пребачена плава лента одли-
ковања, вероватно оног, са ликом турског султана, 
која је присутна на већ наведеним портретима, на 
које се Јакшић, претпостављамо, угледао. 

По манастирском инвентару из 1��0. године, 
осим новог конака за братство са четири ћелије и 
једном оџаклијом, наводи се и: „Десет портрета: 2. 
књаза Милоша и 2. књаза Михаила, један књагиње 
Љубице, један књагиње Јулије, цара Николе, цара 
Александра Рускиј и распуст народне скупштине”.�� 

Осим што претпостављамо да је један од портрета 
кнеза Милоша који се овде помињу готово сигурно 
рад Ђуре Јакшића, за остале немамо никаквих 
података, чак ни у виду описа или помена неког од 
биографа, путописаца или било ког посетиоца ма-
настира. Такође изненађује да нема никаквог тра га, 
ни усменог ни писаног, о литографији Кне за Мило-
ша Обреновића са турбаном, рађеној по слици Паве-
ла Ђурковића из 1��4. године. О њеном постојању 
се закључује једино на основу фотографије која се 
чува у Музеју рудничко-таковског краја�� (сл. �) коју 

Сл. 4 Престоне иконе на иконостасу Цркве Светог 
Ђорђа у манастиру Враћевшници

��   Познато је да је А. Јовановић, између 1�4�. и 1��0. године у Бечу фо-
тографисао један портрет кнеза и у горњем десном углу фотографије 
забележио: „Књаз Милош на једној оригиналној уметничкој слици” 

на основу чега је потом израдио и литографију, в. у Р. Антић, Анастас 
Јовановић: талботипије и фотографије, Београд, 1���, �1, кат. �; Пор-
трет кнеза Милоша од самог М. Дафингера чува Народни музеј, Збирка 
српског сликарства аутора ХVIII и ХIХ века, уље на платну, око 1�4�. 
године, инв. бр. НМ �0�, в. у: П. Петровић, Портрети Обреновића из 
збирке Народног музеја у Београду, Горњи Милановац, �00�, кат. 3. 
��   Ђ. Митровић, „О заоставштини династије Обреновић”, у Династија 
Обреновића: из заоставштине: каталог изложбе, Београд, 1���, 3�; ра-
ди се о долами која се чува у Историјском музеју Србије; С. Бојковић, 
”Заоставштина Обреновића у Историјском музеју Србије” у Обренови-
ћи у музејским и другим збиркама Србије, 1, Горњи Милановац, �013, 
�1, кат. 1. 
��   С. Милеуснић, „Опис манастира у Србији током друге половине ХIХ 
века”, Гласник, службени лист српске православне цркве, год. LХVII бр. 
�, Београд, септембар 1���, �1�-���.
��   Инв. бр. МРТК Л-��0.
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је 1��0. године снимио фотограф Аца Ђорђевић у 
ма  настиру и оставио забелешку о томе.

Када сагледамо нововековне ризничке експо-
нате, почевши од оријенталног тепиха који је кне-
гиња Љубица добила на дар од жене турског паше, 
преко гвозденог кревета са монограмом „М. О”. 
(кат. бр. 10) који је припадао краљу Милану, па до, 
рецимо, свећа од белог воска (кат. бр. ��), које су кра-
љица Драга и краљ Александар „наменили за здрав-
ље” при посети манастиру, биће нам јасно у којој 
мери је Враћевшница гајила пијетет према свим 
члановима династије Обреновић. То обострано по -
штовање почело је још у данима кнеза Милоша, ка-
да је он за документа користио манастирске печате 
са амблемом светог Ђорђа (кат. бр. 1, �), а траје и 
данас.

За већину предмета који се данас налазе у 
риз ници не може се са сигурношћу знати како су 
и када доспели у манастир. Будући да је у пожару 
1��0. године изгорела готово целокупна до тада 
бри жљиво вођена архива, осим већ поменутог  Ин-
вентара  Од црквен ствари м. Враћешнице  у  срезу 
црногорском ок. Рудничк. и то за годину 1874/5. ко-
ји се чува у Међуопштинском историјском архиву 
Чачак (К-1), једини извор података су монахиње које 
већ генерацијама чувају заоставштину Обренови   -
ћа као својих ктитора и приложника и са пошто ва-
њем преносе историју њиховог присуства у Враћев-
шници.

О томе нам говори и чињеница да се са под-
јед наком бригом, међу предметима изузетне умет-
ничке, духовне, али и материјалне вредности, чу-
вају и лонац (кат. бр. �) и тепсија (кат. бр. 4) које 
је користила кнегиња Љубица у свом домаћинству 
у Горњој Црнући. Једноставне су израде, чак се сло-
бодно може рећи да је такво посуђе употреб љава но 
у сиромашнијим сеоским домовима. Већ је познато 

да се у дому кнеза Милоша све до 30-их година ХIХ 
века живело скромно, једноставно и у оријен талном 
духу, као и да је његова супруга Љубица сама во ди-
ла бригу о домаћинству, бринући се штедљи во о све-

Сл. � Фотографија литографије портрета кнеза Милоша
(по П. Ђурковићу), фотограф Аца Ђорђевић, 1��0.

у Враћевшници (МРТК Л-��0)
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му, служећи се уобичајеним покућством од дрвета, 
керамике и бакра.30 

За кнегињу Љубицу се везује и тепих (кат. бр. 
�), о коме нема никаквих писаних података, осим 
наслеђеног усменог казивања монахиња да га је Љу-
бица добила на дар од жене турског паше. Зна се 
једино да је тепих оријенталног порекла из ХIХ века 
и да је, приликом радова на салону, конзервиран 
пре излагања у музеолошкој поставци ризнице.31 

О значају Враћевшнице у деветнаестовековној 
Србији сведоче и редовне поправке и одржавање 
манастира. Натпис урезан на капителу једног дрве-
ног стуба у приземљу конака из доба Радича Посту-
повића сведочи да је његова обнова извршена „пла-
том почившег Мелетија Павловича”, у време књаза 
Милоша, трудом игумана Теодосија. Касније, током 
1�41/4�. године под руководством неимара Наста са 
Стефановића, извршена је рестаурација манасти ра 
и подигнут торањ на западном делу цркве, који се 
после извесног времена срушио и оштетио цркву. 
Пред сам крај живота, остарели кнез се још јед-
ном вратио Враћевшници – да би извршио обнову 
читавог манастира 1��0. године, у спо мен своје мај-
ке, о чему сведочи натпис на западној страни.3� 

Године 1���. игуман манастира постао је Ви-
ћен тије Красојевић (1��4–1���, архимандрит од 
1��0, епископ жички од 1��3).33 Његовим трудом 
је, између 1���. и 1��0. године, до старог конака из 
доба Радича Поступовића, југозападно од цркве, 
саграђен конак на спрат са високим звоником. 
Кроз лучну капију над којом је овај конак и данас 
се улази у манастирску порту. Из очуваног натписа 
види се да је зидање конака са звоником отпочето 
у време кнеза Михаила, а завршено за владе краља 
Милана. Вићентије Красојевић је одржавао присне 
односе са династијом Обреновић која је и за вре ме 
његове управе манастиром, из поштовања и ода-
ности, исти обилно помагала. Кнежеви Милош, Ми-
хаило и Милан сматрали су игумана Вићентија за 
пријатеља а заузврат, он им је био искрено одан.34 
И управо због таквих међусобних веза манастира и 
владарског дома, у то време се сматрало да „оно што 
је у Немањићкој Србији била Студеница, у Србији 
Обреновића постала је Враћевшница”.

Кнез Михаило, син и наследник Милошев на 
владарском престолу, наравно да је наставио тра-
ди цију своје породице, материјално помажући и 
да рујући храмове чију је изградњу започео његов 
отац, али није остало забележених или сачуваних 
података о његовој вези са манастиром Враћевш ни-
цом. То исто важи и за кнеза, и потом краља, Ми-
лана Обреновића, који је у ризници „заступљен” са 
једним олеографским портретом и чутурицом са 
његовим ликом, док са његовом супругом Натали-
јом ствари стоје другачије. 

30   Љ. Станојевић, „Лични предмети”, у Први српски устанак и обнова 
српске државе: каталог изложбе Историјског музеја и Галерије САНУ, 
Београд, �004, 1�1-131.
31   З. Ивковић, „Салон краља Александра Обреновића из ризнице ма-
настира Враћевшнице (извештај о конзерваторским радовима)”, Глас-
ник Друштва конзерватора Србије, 11, Београд, 1���, �1-�4.
3�   Каниц сведочи да је у мају 1��0. видео западни портални зид „раз-
ваљен” и спреман грађевински материјал за његову дораду, по пројекту 
окружног инжењера Петровића, а у септембру 1���. црквени брод про-
дужен за два лезенска поља, над новом припратом доградњу у виду 
куле и над порталом запис кнеза Милоша, потом закључује да уписана 
година 1���. означава почетак радова који су се протегли до 1��0. го-
дине, в. у Ф. Каниц, н. д., Београд, 1���, 330.

33   Ј. А. Јевђевић, Вићентије Красојевић, епископ жички и његова задуж-
бина, Горњи Милановац, �003, 14.
34   Године 1���. када је Вићентије постао игуман, кнез Милош га је одли-
ковао Златним крстом Светоандрејске скупштине на чијем реверсу сто-
ји „За приврженост”.
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Сачувани предмети краљице Наталије указују 
на то да је она, и поред тога што су остали не-
познати тачни датуми њених посета, посећива ла 
ма на стир Враћевшницу, према коме је исказива-
ла пош то ва ње и, вероватно, у њему проналазила 
повере  ње и утеху. Јер, поред албума са фотографи-
ја  ма Наталије и Милана још као кнежевског пара 
са њихо  вим сином Александром као дечаком (кат. 
бр. 1�), сребрног послужавника са краљичиним 
мо ногра мом (кат. бр. 14), ту се чува и један редак 
штам  па ни при мерак који говори о њеним тешким 
да ни ма као мајке и прогнане краљице. Плакат Са-
ста  нак Њихо вих величанстава у Кладову 7. маја 
1893. год. (кат. бр. �4), у издању Наума Димитрије-
ви ћа из Београда, штампан је као приказ сусрета 
краљице мајке Наталије и њеног сина Александра, 
са очигледном пристрасношћу према краљици у 
пи  тању око њеног прогонства из земље3�, забране 
виђања сина пре његовог доласка на престо3� и већ 
трајног сукоба са краљем Миланом. Када се нетр-
пељивост између његових родитеља поново поја-
чала, млади краљ је увидео да њихов долазак није 
пожељан, па је постигнут договор да се сусрет са 
њима организује изван земље.3� Тако је са својом 
мајком Наталијом, са којом се последњи пут видео 
за Ускрс 1��1. годи не, уприличио састанак у Кладо-
ву �. маја 1��3, чему је свакако претходило и њено 
пи смо Лазару Докићу3� у коме она пише: Да ли би 

зна чило да ва ше пријатељство злоупотребљавам 
ако вас замо лим да краља убедите да прихвати са-
ста нак у Кла дову, који сам му предложила?3� Заним-
љиво је да је Александар Обреновић управо при ли-
ком овог сусрета са мајком у Кладову упознао тада 
дворску даму, Драгу Машин.40 

Што се тиче импозантног дворског огледала 
и његовог „доласка” у манастир још увек је живо 
предање које говори о томе. Наиме, средином друге 
половине ХIХ века планирана је посета кнегиње 
Наталије овим крајевима. Због лошег времена и још 
лошијих путева, али и чињенице да се и сама није 
осећала добро, кнегиња је одлучила да одустане од 
путовања, али ју је народ, који ју је с нестрпље њем 
ишчекивао, на неки начин предухитрио. Свако је 
на пут изнео шта је имао – сламарице, ћилиме, ја-
сту  ке и другу постељину – тиме изравнао рупе на 
друму и омогућио да се кнегињина кочија не сме-
тано креће. Овај гест је Наталију дубоко дирнуо, и 
када је дошла, у знак захвалности народу, пода ри ла 
је велико огледало са позлаћеним рамом (кат. бр. 1�) 
и конзолом (кат. бр. 1�), које се и данас чу ва у ма-
настирској ризници.

За краљицу Драгу и краља Александра Обре  но-
вића већ располажемо неким подацима који ука  зу ју 
на њихово живо поштовање манастира. Кра  љевски 
пар је посебну пажњу поклањао Цр к ви, бо гато да-
ривајући храмове широм Србије. По  ред не сум  њиво 
искрених верских побуда, у томе тре  ба виде ти и 
теж њу краља Александра да задо бије по  дршку на-
рода због венчања са „озлоглаше ном” удовицом 
Дра гом Машин, иначе пореклом из об  лижњег села 
Луњевице а рођене у Горњем Ми лановцу, тако да је 

3�   Брак краља Милана и краљице Наталије разведен је 1���. а краљи ца 
је прогнана из Србије 1�. маја 1��1.
3�   Александар је извршио државни удар и прогласио се за краља 1. 
априла 1��3. године, што значи да је приликом овог сусрета забрана већ 
престала да важи, в. у Љ. Трговчевић, прир., Моје успомене/Краљица На-
талија Обреновић, Београд, 1���, ��.
3�   С. Рајић, Александар Обреновић: владар на прелазу векова: сукобље ни 
светови, Београд, �011, 10�. 
3�   Лекар краља Александра Обреновића.

3�   И. Хаџи Поповић, прир., Писма Краљице Наталије Обреновић: (1883 
–1938), Београд, 1���, ��.
40   С. Рајић, н. д., ���.
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велики значај у јавности дат уп раво доласку краља 
и краљице у Руднички округ и по  сети Такову, Гор-
њем Милановцу, манастиру Вујан, Лу њевици и ма-
настиру Враћевшници, којем су тада поклонили ве-
лики крст од злата и сребра.41 

Посебну занимљивост ризнице представљају 
ја стуци краљице Драге (кат. бр. 33) који живо ос-
ликавају чињеницу да је она потекла из домаћин-
ства које је од манастира удаљено непуних �� 
ки  лометара, јер се и данас у овом крају могу наћи 
јас  туци од сличног материјала, украшени истом ве-
зе ном шаром. 

Године 1���. старешина манастира Враћевш-
нице постао је Михаило Урошевић (1���–1�33), по -
з нат по свом црквено-патриотском раду као старе -
шина Српског Подворја у Москви и представник 
Српске цркве у Русији где је био све до 1�1�. годи -
не, а 1��1. постављен је за епископа Шабачке епар -
хије.4� Он је иницирао подизање споменика Ви  ш њи 
Обреновић. Споменик је подигао Краљ Алек   сандар 
Обреновић 1�01. године и у њега је уграђена над-
гробна плоча са натписом коју је сво јевре мено по-
ставио кнез Милош, са надгроб  ном пло чом његова 
три детета, која су сахрањена по ред баке. Освештању 
споменика је присуствовала и кра љица Драга.

После Мајског преврата и свргнућа династије 
Обреновић 1�03. године, тадашњи игуман Враћев-
шнице Ми ха ило Урошевић одлази у Београд43 и 
из Краљевог двора откупљује скупоцен дворски 
са  лон краља Александра Обреновића (кат. бр. ��), 

за јед  но са италокритском иконом Богородице Еле-
усе (кат. бр. ��)44 за коју постоји оправдана прет-
по став ка да је управо она која је била на зиду спа-
ваће со бе краљевског пара у Старом двору.4� Ова 
икона итало-грчког порекла са назнакама барока 
поти че најкасније из друге половине XVII века, а 
прика зује Богородицу (МР ОY Елеуса), како у дес-
ној руци држи малог Христа (IC XC), изнад кога је 
анђео који носи инструменте мучења, као ње гове 
неумит не судбине. Такође, захваљујући упра во игу-
ману Михаилу, манастир Враћевшница чува је  дан 
део завесе умрљане крвљу краљевског пара, у коју 
су била увијена њихова унакажена тела при ликом 
Мајског преврата 1�03. године, док је други део, за-
једно са тепихом из Старог двора, поклоњен и по ве-
рен Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Ми -
лановцу у чијој сталној поставци се данас налази. 

Репрезентативан салон краља Александра Об -
ре новића4� (кат. бр. ��), чуван је у манастиру у ода -
ја ма старешина, а касније у посебној просторији 
ко ју су због њега и других драгоцености, звали 
„Ста рина”. Салон је израђен у Паризу, у радионици 
Вик тора Емона (Victor Аimone) 1�00. године по по-

41   А. Столић, Краљица Драга, Београд, �000, 101-10�; није познато шта 
се догодило са тим крстом. Он се данас не налази у манастирској ризни-
ци.
4�   Р. Кречковић, Манастир Враћевшница, Сремски Карловци, 1�3�, 41-
44.
43   У периоду између 1�03. и 1�0�. године, за време његовог старешин-
ства будући да већ 1�0�. одлази у Русију.

44   Детаљан опис иконе у Р. Станић, „Непознате иконе у југозападној 
Србији”, Зборник за ликовне уметности, 11, Нови Сад, 1���, ���-���; 
А. Боловић, „Ризница манастира Враћевшнице”, Зборник радова Музеја 
рудничко-таковског краја, �, Горњи Милановац, �00�, ��, кат. 1.
4�   После убиства краљевског пара, у њиховој спаваћој соби пописано 
је шест икона на зиду и малена икона Богородице са Исусом у позлаће-
ном раму, мада је у Старом двору било чак око тридесет икона; С. Рајић, 
н. д., �0�; „... у њиховој спаваћој соби је било, ни мање ни више, већ 13 
разних икона и 1� у гардероби”; Ђ. Митровић, н. д., 3�.
4�   З. Ивковић, н. д., �1-�4; О. Милановић-Јовић, „Из музејске збирке 
ма настира Крушедола”, Рад музеја Војводине, Нови Сад 1���/1���, 3�-
3�; М. Тимотијевић, „Манастир Крушедол – Маузолеј династије Обре-
новић”, Грађа за проучавање споменика културе Војводине, XXI, Нови 
Сад, �004, ��-11�. Салон је конзервиран и рестауриран од стручног 
ти ма Завода за заштиту споменика културе из Краљева 1���. године, 
ко јим је руководила Зорица Ивковић.
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руџбини краља Александра. Чувена париска фир ма, 
очигледно поносна на свој рад, оставила је број-
не записе на готово свим комадима, од печата на 
платну испод седишта, до урезаног назива фирме у 
дрво, на више места. Током рестаурације, откриве-
ни су, на памучном платну испод тапацирунга ка-
на беа и две столице, графитом исписана имена, ве-
роватно мајстора – тапетара и датум, претпоставља 
се завршетка радова на салону – �3. ХI 1�00. годи-
не, што се и могло претпоставити на основу исто-
ријских околности које су свакако условиле и по-
руџбину овако репрезентативног салона за младог 
владара.

Састоји се од девет делова: канабета, две једна-
ке фотеље, две једнаке столице, две високе столице 
и два идентична сточића у псеудоренесансном сти-
лу. Израђен је од ораховине и украшен дуборезом 
са стилизованим геометријским и биљним орна-
мен тима, зооморфним и антропоморфним моти-
ви ма. Две високе столице у свом врху између две 
во луте носе монограм Александра Обреновића, а у 
њиховим дрвеним наслонима су издубљене фигуре 
– на једној је представљена Шумадинка, а на дру-
гој Шумадинац. Сви остали делови салона носе 
као централни мотив, смештен на леђном наслону, 
краљевски грб, круну и гесло: TEMPUS ET MEUM 
ЈUS (време и моје право). Наслони фотеља и друге 
две столице имају декорацију у виду низа аркадица 
које носе сучељена два грифона између којих се 
налази грб српске краљевине – двоглави бели орао 
са штитом са четири оцила, на тамно зеленој поза-
дини; на врху штита је круна са крстом. Два сточића 
су идентична. 

Салон краља Александра Обреновића је карак-
теристичан одраз схватања и романтизма и сецеси-
је, као и изванредних уметничких квалитета њего-
вог аутора, Виктора Емона, о коме се зна да је рођен 

у Навари, радио у Торину, припадао италијан ској 
школи, а 1���. године излагао је у Салону у Пари зу и 
добио почасну награду за дело Пледоаје за буфона.

И, на крају, поред предмета који су припадали 
неименованим члановима породице, као што су 
ико на Светог Николе (кат. бр. 3�), официрска саб -
ља (кат. бр. 3�) и гусле (кат. бр. 3�), у ризници се 
чува и један предмет који на неки начин заокру-
жу је однос између манастира Враћевшнице и ди-
на с тије Обреновић, уздижући га на једну вишу, 
ван временску и духовну раван. Ради се о Читуљи 
– Памјат сијателнејшаго и владетељствујушћаго 
дома књазеј Обреновича (кат. бр. 3�).4� У њој су од-
штампана, а касније и дописивана, имена чла но ва 
дома Обреновића, почевши са Обреном Мар тино-
вићем, по коме цела династија посредно носи пре-
зиме, а закључно са краљем Александром и кра-
љицом Драгом, и остављена у манастиру како би се, 
у име уписаних, читале молитве за опрост њихових 
грехова и упокојење њихових душа.

4�   Инвентар Од црквен ствари м. Враћешнице у срезу црногорском ок. 
Рудничк. За 1874/5. год., под бр. �0, ИАЧ, Манастир Враћевшница, К-1; 
Р. Љушић, Кнегиња Љубица, Горњи Милановац, 1���, ��. 
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Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Манастирски печат који је користио
кнез Милош
ХIХ век
Дрво, месинг, резање
Висина 10,3 цм, пречник матрице 3,4 цм
Амблем печата садржи представу Светог Ђорђа са 
штитом у десној и копљем у левој руци како стоји 
изнад убијене аждаје. Уз ивицу печата иде текст ле-
генде: ПЕЧАТ ПАРОХ. Д. ЦРНУЋСКЕ ХР. СВ. В. М. 
ГЕОРГИЈА

�. Манастирски печат који је користио
кнез Милош
ХIХ век
Дрво, месинг, резање
Висина 10,� цм, пречник матрице 3,� цм
Амблем печата садржи заокружену представу Све-
тог Ђорђа на коњу како убија аждају и текст легенде 
ко ји иде уз ивицу: ПЕЧАТ ПАРОХИЈЕ ЛИПОВАЧКЕ 
ХРАМ СВ. В. М. ГЕОРГИЈА

1

�

3. Портрет кнеза Милоша Обреновића 
Ђура Јакшић
1���, Манастир Враћевшница 
Уље на платну
�4,� х ��,� цм
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Љубица Обреновић

4. Тепсија кнегиње Љубице
ХIХ век 
Лим, ковање
Пречник �� цм, висина �,� цм

�. Лонац кнегиње Љубице
ХIХ век
Лим, ковање 
Пречник  ��,� цм, висина 1�,� цм

�. Тепих кнегиње Љубице
ХIХ век
Оријентално порекло

Основа: памук,  потка: вуна, ткање 
1�4 х 1�0 цм 
Централно поље тепиха испуњава флорална арабе-
ска уоквирена са пет бордура геометријско-флорал-
не орнаментике. Заступљене су боје: црвена, смеђа, 
црна, зелена, окер.

�. Целокупно „одјејаније” митрополитово, поклон 
кнегиње Љубице Мелентију Павловићу
Пре 1�33, Русија
Брокат, свила, платно, бисери, златна срма, 

3

4

�
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шивење, разнобојни пун вез, раван бод
Стихар, дужина 1�� цм, дужина рукава �0 цм, 
ширина у раменима �1 цм
Епитрахиљ, 14� х 1� (односно �4) цм
Фелон, обим 3�� цм
Наруквице (� комада), �� х �0 х 31 цм 
Набедреник, �� х �� цм 
Дарак, 3� х 3� цм
Аер, �4 х �4 цм 
Покривач, 3� х 3� цм; на полеђини црним концем 
извезено: МЕЛЕТIЕ ПАВЛОВИIЪ  МИТРОПОЛИТЪ  
СРПСКИ  1833. 

Милан II Обреновић

�. Дрворезни клише са представом
манастира Враћевшнице
Непознати аутор
1��0. 
Дрво, дрворез
�� х 40 цм 
На дну дрвореза је дуги натпис, делимично уни ш-
тен услед оштећености плоче: „И обрαж,енϊе ωбше -
ж,ителнαго монαстырα слαвено  сербскϊ  ωбителы 
о  вомα  ВрαчѢв ицα, хрαмъ с(ве) тάгω славнагω 

в(ели ко) м(γченика) п(обедоно  с ца) и ч(γдотворца) 
Ге  ωргϊα, со ωкрстнымъ грα домъ и слά внúми кѢліАми, 
в прéдѢлѢ Белигрαдскϊ  (дер)ж,αвѢ, подкрилѢ р днич-
кϊ  плαнϊни, меж,д  слαвными горα ми и рѢкαми и 
рαзличными плодоносными древес (ми). (И об) рα и сА 

во врем  бл(а)говѢрнαго и вер хóвнαго кн α сербскα -
го го(спо)д(а)рα Милошα ωбре нови(ча) (с) и воле-
нϊемъ г(о)с(по)д(и)нα αрхϊман дритα Мел(ет)ϊα Пαν-
ловичα, ϊеромонαхα г(осподина) Гаνрϊла, ϊером(она-
ха) Герасима и прочихъ общαго брαтствα. Туторъ 
бысть господαрь млαдыи Милαнъ ωбреновичъ 1820 

�

�
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м(е)с(е)ца ϊ нϊα 25... ” тј. у преводу са старословен-
ског: „Слика општежителнога манастира словено-
српске обитељи, која се зове Враћевшница, храм 
све тог славног великомученика победоносца и чу-
до творца Ђорђа, са околним градом (каменом огра-
дом) и славним ћелијама (одељењима) у пределу 
Београдске државе, под крилом Рудничке планине, 
међу славним горама и рекама и различитим пло-
доносним дрвећем; живописа се у време благовер-
ног врховног и великог кнеза српског господара 
Ми лоша Обреновића, по жељи господара архиман-
дрита Миле(н)тија Павловића, јеромонаха госпо -
дина Гаврила, јеромонаха Герасима...(и осталог брат-
ства)... (ктитор) је био млади господар Милан Обре-
новић 1��0. месеца јуна...(��. дана)”. 

Милан IV Обреновић

�. Чутурица са ликом краља Милана
Друга половина ХIХ века
Пиротска грнчарија

�

�
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Рад на ножном колу, глеђосано
Висина 1�,� цм, дебљина � цм

10. Кревет са монограмом  „М. О”.
XIX век
Гвожђе, позлата, бојење, ливење, ковање 
��� х 10� цм, висина �� цм
На бочној страни, изнад узглавља, од савијених гво-
з дених шипки изведен је стилизован краљевски мо-
нограм Милана Обреновића (слова М и О се међу-
собно преплићу) са круном изнад. 

10

11. Кнез Милан Обреновић 
Фоторепродукција, картон, позитив, смеђ
13,� х �,� цм
Фотографија из Албума (рама) краљице Наталије 
(кат. бр. 1�)

1�. Кнез Милан Обреновић 
Милан Јовановић
Београд

11

1�
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Фото папир, картон, позитив, смеђ
1�,� х 10,� цм
У дну: M. Jovanovitch / Belgrade
Фотографија из Албума (рама) краљице Наталије 
(кат. бр. 1�)

13. Милан Обреновић
Према непознатом сликару
Друга половина XIX века, око 1���.
Хромолитографија на папиру, каширана на платно 
(олеографија)
�0 х �� цм

3�,� х 30 цм
Сребрни послужавник правоугаоног облика, благо 
заталасаних ивица и заобљених углова. На средини 
једне дуже стране изгравиран је краљевски моно-
грам од стилизованих испреплетаних иницијала Н, 
М и О (Наталија, Милан, Обреновић) и краљевске 
круне изнад њих.

13

Наталија Обреновић

14. Послужавник краљице Наталије
ХIХ век
Сребро, ливење, гравирање

14

1�. Огледало краљице Наталије
Стакло са сребрном подлогом, легура, позлата, 
ливење
��0 х 114 цм
Огледало импозантних димензија, због чега и не мо-
же бити изложено у ризници у пуној висини, већ 
је искошено и ослоњено о конзолу. Богато је деко-
рисано профилацијама у виду испупчења, волута, 
низова вегетабилних и флоралних мотива по повр-
шини рама. Врх (тј. завршни део) огледала је у форми 
постамента који носи богат венац од цвећа и лишћа 
неправилног облика у чијем средишту је нека врста 
штита чији је централни мотив мач врхом окренут 
на горе и око њега, у елипсастој форми, еуроборос 
– змија која на глави има круну са крстом и гризе 
свој реп, симбол вечности.
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1�. Конзола краљице Наталије
Мермер, легура, позлата, конструктивна основа 
Висина �� цм, величина плоче 104 х �0 цм
Плоча конзоле је од ружичасто-белог мермера, док 
су остали делови њене конструкције од позлаћеног 
метала и месинга. Оквир за плочу је украшен 
волу тама у плитком рељефу, а ногари су изведени 
јед  но ставном профилацијом. Занимљива је доња 

кон   струкција која повезује сва четири ногара ста би-
лизујући их – ради се о форми налик на пехар (ам-
фору) са геометријски правилним ручкама у ви ду 
грчке шаре, око које је обавијена лозица од лиш ћа 
и цвећа.

1�. Албум-рам са фотографијама
краљице Наталије
ХIХ век
Картон, кожа, позлата, лепљење
�0,� х 3�,� цм
Албум у виду рама за осам фотографија, од коже 
кар мин црвене боје. У њему се налази шест фото-
гра фија краљице Наталије у различитим животним 
добима, две фотографије краља Милана, и две њи  хо-
вог сина, будућег краља Александра Обрено ви ћа.

1�

1�

1�

1�. Фотографија кнегиње Наталије 
Rudolf Krziwanek, Wien & Jschl.
Беч
Фото папир, картон, позитив, смеђ
1�,� х 11,� цм
Аутограф: Наталија
Фотографија из Албума (рама) краљице Наталије 
(кат. бр. 1�)
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1�. Фотографија кнегиње Наталије 
Панта Христић, фоторадионица
Фото папир, картон, позитив, смеђ (овал)
1� х 11,1 цм
Аутограф: Наталија (избледео) 
Вињета: „КАБИНЕТ-ПОРТРЕТ”
Фотографија из Албума (рама) краљице Наталије 
(кат. бр. 1�)

�0. Фотографија кнегиње Наталије
Петар Јовановић, књажевско српски дворски 
фотограф
Београд 
Фото папир, картон, позитив, смеђ

1�,� х 11 цм
Аутограф: Наталија (избледео)
Вињета: „КАБИНЕТ-ПОРТРЕТ Петар Јовановић, 
књажевско српски дворски фотограф”
Фотографија из Албума (рама) краљице Наталије 
(кат. бр. 1�)

�1. Фотографија кнегиње Наталије
Dr Szekely, Wien, Heinrickhof, opernring 1.
Беч
Фото папир, картон, позитив, смеђ
1�,� х 10,� цм
Фотографија из Албума (рама) краљице Наталије 
(кат. бр. 1�)

1� 1�
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��. Фотографија кнегиње Наталије са сином 
Александром 
Ј. Леви
1���, Беч
Фото папир, картон, позитив, смеђ
1� х 1�,� цм
Аутограф: Наталија
(идентично са ИМС, инв. бр. Ф-�304)

�3. Наталија Обреновић 
Према непознатом сликару
Друга половина XIX века
Хромолитографија на папиру, каширана на платно 
(олеографија)
�0 х �� цм

�0 �1

��
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�4. Састанак Њихових величанстава у Кладову
7. маја 1893 год.
Издање Наума Димитријевића
1��3, Београд
Папир, штампа
�4,� х 41,� цм
Сигн. д. д. ГУЗТЛ
Текст песме испод ликовног приказа: Освануло јут-
ро бајно, / Разгрнуло росне груди; / А злаћено сунце 
сјајно, / Пољупцима земљу буди. / Мирисаво шарно 
цвеће, / Раширило лишће своје; / На цветиће тиче 
сле ће, / Па заносне песме поје! / Све је дивно, све је 
росно, / У расвиту мајског дана; / Све је чило и радо-
сно; / Миље веје са свих страна. / Ал’ одједном сред 
тишине, / Захори се песма мила; / А одозго са висине 
/ Зашушташе лака крила! / То анђели с неба лете, / 
Херувимске песме поје; / Служе своје службе свете, / 

Благослове деле своје! / Јер на замљи срећна Мати 
/ Грли Сина, понос свој; / Па га љуби, па му тепа: / 
„Чедо мило, Сине мој!”...

Александар Обреновић

25. Италокритска икона Богородица са Христом 
(Елеуса)
XVII век
Итало-грчка школа
Темпера на дрвету, позлата
��,� х 31 х � цм
Икона је у збирку манастира Враћевшнице доспела 
захваљујући игуману Михаилу Урошевићу, тј. от -
ку  пом драгоцености краљице Драге и краља Алек-
сандра после њиховог убиства 1�03. године у Ста-
ром двору Обреновића. 

��. Салон краља Александра Обреновића
Виктор Емон (Victor Аimone) и радионица 
1�00, Париз 

�3 �4
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пречник плоче 4� цм
Канабе 130 х 1��  х �0 цм
Фотеља (� комада) 111 х �� х �4 цм
Столица (� комада) �4 х 4� х 4� цм
Сви комади намештаја су пресвучени кадифом 
бо је вишње, протканом златастим шарама, а на уг-
ло  ви ма су кићанке од конца боје вишње и злата. 
Та па ци рани делови седишта и наслона обележени 
су јасту цима од коњске длаке, слојевима кучине, 
фи не памучне вате и платном од кучине и памука. 
Све је пресвучено свиленом, брокатном тканином 

��

��б

Орахово дрво, кадифа, свила, коњска длака, памук, 
позлата, дуборез, шивење, сликање, тапацирање
Столица са фигуром у наслону (� комада)
13� х 4� х �0 цм
Сточић (� комада) висина �0 цм,

��a

из ванредне израде; основа је памучна, небојена, 
а пот ка од свиле у две различите дебљине и две 
бо  је, слоновача и тамно црвена. Орнаментика је 
гео  мет ријска и флорална, веома богата и уплетена 
у основне мотиве великих, веома декоративних 
ро  зета које су коришћене као централни мотив за 
се  дишта на столицама. Дрво је тек на неким из дво-
јеним по вршинама бојено црвеном или зеле ном 
бо јом, а посебни акценти изведени су намази ма 
сре б  ра преко кога је на неким детаљима превучена 
поз лата. 
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��. Свеће (3 комада)
ХIХ век
Бели восак
Пречник 4 цм, висина ��,� цм, �0,� цм и 3�,� цм
Три свеће од белог воска које су у цркви манастира 
Враћевшнице „наменили” краљ Александар и кра-
љи ца Драга Обреновић. Завијене су у хартију на ко-
јој пише: Свећа пок. Краља Обрено... 

Фото папир, картон, позитив, смеђ (овал)
Вињета: „КАБИНЕТ-ПОРТРЕТ”
Фотографија из Албума (рама) краљице Наталије 
(кат. бр. 1�)

��. Фотографија краља Александра Обреновића
Петар Јовановић, књажевско српски дворски 
фотограф
Београд
1�, � х 11 цм
Фото папир, картон, позитив, смеђ
Вињета: „КАБИНЕТ-ПОРТРЕТ Петар Јовановић, 
књажевско српски дворски фотограф”
Фотографија из Албума (рама) краљице Наталије 
(кат. бр. 1�)

��

��. Фотографија краља Александра Обреновића
Панта Христић, фоторадионица
1�,� х 11,� цм

��

��
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30. Фотографија краља Александра Обреновића
Фото папир, картон, позитив, смеђ 
1� х 1�,� цм

31. Фотографија краља Александра Обреновића
у униформи са Орденом кнеза Лазара 
Петар Аранђеловић
Око 1���.
Фото папир, картон, позитив, смеђ 
1� х 1�,� цм
(идентична са ИМС, инв. бр. Ф-�4��) 

3�. Краљ Александар Обреновић 
Према непознатом аутору
Олеографија на папиру
�4 х �� цм 

30

31

3�
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Драга Обреновић

33.  Јастуци краљице Драге (4 комада)
ХIХ век
Плиш, платно за вез, конац, шивење, вез
�� х 40 цм

34.  Овално јастуче краљице Драге
ХIХ век
Конац, свила, хеклање, вез 
4� х 3� цм
Ово овално јастуче израђено је од свиле и хеклане 
чипке зелене боје. У његовом средишту уметнут је 
овални везени део на којем су извезене две голубице 
у ружичњаку. 

3�. Драга Обреновић 
Према непознатом аутору
Олеографија на папиру
�4 х �� цм

 
Заоставштина Обреновића

3�. Читуља породице Обреновић
Пре 1���. 
Папир, картон, штампа, коричење, рукопис
1� х 11,� цм
На првој страни стоји: „Читуља. Памјат сијател-
нејшаго и владетељствујушћаго дома књазеј Об -

33

34

3�

3�

Четири идентична јастука правоугаоног облика од 
смеђег плиша са уметнутим везеним делом по ши-
ри ни. Вез чини флорална декорација у виду раши-
рених цветова и пупољака у кармин црвеним и ру-
жичастим тоновима са лишћем у разним нијан сама 
зелене боје.
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ре новича.” На другој: „Пом н Господи д ши γ соп-
шихъ рабωвъ твоихъ”, на трећој страни: „Обре на. 
Θеωдора. Милана воє́вод . Милоша кн з . I-Акова. 
Iоаина. Ефрема. Радисава.”; на четвртој: „Милана  
кн з . Михаила кн з . Петра. Нíкола . В иц .”; на 
пе тој: „Вишню. Любиц . Стою. Кр н . Савк . Симк . 
Еак .” и руком дописано „Сергија”; на шестој страни: 
„..... Радича”; на седмој: „Анк . Екатерин . Стан . 
Савк . Елисавет . Люобиц . Марϊю. Милев .” и руком, 
дрвеном оловком дописано „Томанју” у дну, а при 
врху такође руком, али црвеном дрвеном оловком 
дописано је „Краља Милана, ~~ Александра, краљицу 
Драгу”. На осмој страни је руком написано „Г. Ми-
слећи да има какве клетве зад... (даље нечитко), а 
на деветој, тј. на уну трашњој страни корице стоји 
руком, дрвеном олов ком, писан следећи текст: „Оп-
роштај. Има два боле сника који дуго и тешко болују 
и на толиким му кама живе. Зато се они да нас моле 
свима нама, да се и ми с њима заједно по молимо да-
нашњем Спа ситљу са жељама да им Гос под Бог оп-
рости сагре шења и да Здравље и Спасе их” и нечитак 
потпис „А...” 
Не зна се када су дописани ови записи и да ли уоп ш-
те имају било какве везе са породицом Обрено вић. 
Читуља је штампана свакако пре 1���. године, пре 
рођења и смрти Сергија, сина кнеза Милана, пошто 
је његово име накнадно исписано руком, тј. пре 
1��4/�.  године јер је заведена у Инвентару Од црк-
вен ствари м. Враћешнице у срезу црногорском ок. 
Рудничк. За 1874/5. год., под бр. �0. 

3�. Свети Никола 
Непознати аутор
Средина XIX века
Уље на платну
��,� х �� цм
О икони не постоје други подаци, осим чињенице да 

је чувана заједно са другим предметима династије 
Обреновић, којa je славилa Светог Николу као крс-
ну славу. 

3�. Гусле породице Обреновић
Не пре 1���. (због краљевског грба Обреновића)
Јаворово дрво, животињска кожа, длака коњског 
репа, дрворезба
Дужина �0 цм, отвор 1� х �� цм,
дужина гудала �0 цм
Гусле тзв. „српског типа” врло богато су украшене 
техником плитког рељефа. Дно карлице је заравње-
но, са прорезом у облику крста који се налази на 
постољу према којем су сучељене две змије чији ре-
пови допиру до круне са крстом на врху. На бочној 
страни изрезбарен је грб са круном унутар којег се 
налази грб Краљевине Србије. Око грба је изведена 
биљна орнаментика и две лире, лево и десно од ње-

3�
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га. На средини друге бочне стране изрезбарен је 
двоглави орао са круном изнад главе, носи штит на 
којем је крст и четири оцила, са његове леве стране 
је кружни медаљон у коме је краљевска круна окру-
жена венцем од ловоровог и храстовог лишћа, а са 
његове десне стране  у кружном медаљону је рука 
која држи сабљу а са страна две пушке. Између ових 
представа су вегетабилни мотиви. 

3�. Официрска сабља Обреновића
Челик, месинг, посребрено, ковање
Дужина �4 цм, дужина сечива �4 цм,
ширина сечива 34 цм, дужина корица �� цм

40

У попису покретног имања инвентара манастира 
Вра ћевшнице за 1��4/��. годину под редним бројем 
��. наводи се као „1 сабља сребром окована”.

Култура сећања

40. „Таковски крст”
ХIХ век
Дрво, позлаћено сребро,

3�
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полу драго камење зелене и црвене бо је, 
дуборезбарење, ливење, иску ца вање, инкрустација
� х 1� х �,� цм,
укупна висина 33 цм
Верује се да је у питању крст ко ји је припадао ар-
химандриту Ме лентију Павловићу и над ко јим су 
Ми лош Обреновић и уста ници положили заклетву 
верно сти приликом објаве Другог српског ус тан-
ка. Ради се о дуборезном ручном крсту окованом у 
позлаћени сребрни оков, а могуће да је у пи тању и 
ставротека. Дуборезни део крста садржи представу 
Распећа Христовог у свом централном де лу а јеван-
ђелисте у крацима, док стопа није сачу ва на.
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Дом Јеврема Грујића – Обреновићи
у породичним збиркама

Ивана Весковић, историчар уметности-конзерватор



Дом Јеврема Грујића

У старом језгру града у Светогорској улици 1� 
налази се „Дом Јеврема Грујића”, први проглаше ни 
споменик културе у Београду, веома комплексан 
по својим карактеристикама и значају. Наиз глед 
тек једна породична вилa која, када закорачите 
унутра, открива свет српске историје, традиције и 
авангарде XIX и XX века.1 Породична сага о неко-
лико генерација дипломата и државника уз богату 
ризницу уметничких и употребних предмета у 
грађанској својини, тема је истраживања бројних 
стручњака из различих области друштвених наука, 
а све више и предмет интересовања шире јавности 
да га посети. Угледне личности ове породице биле 
су блиске српским династијама Обреновић и Ка-
рађорђевић. Јеврем Грујић, познати српски поли-
тичар, дугогодишњи посланик независне Србије 
у Цариграду и првак Светоандрејске скупштине 
(1���–��) одликован је сребрном медаљом кнеза 
Милоша Обреновића која га је сврстала у ред нај-
значајнијих политичара за време друге његове владе 
(1���–1��0). Преданим радом, знањем из области 
права и мудром дипломатијом са европским силама, 
стекао је углед у високим друштвеним круговима. 
Његов син Славко Грујић, ћерка Мирка, и бројни 
зетови били су истакнуте личности јавног живота 
у Србији па је овај дом временом постао место 
окупљања угледних људи из света политике, науке 
и културе. Данас, захваљујући власницима збирке 
вредних предмета располажемо материјалом једног 

малог историјског музеја који сведочи о угледу и 
блиским везама чланова ове породице са српским 
двором као и времену и средини у којој су они жи-
вели и деловали. Имање на којем се налази Дом 
Јеврема Грујића било је у власништву кнеза Мило-
ша које је он поклонио Јеленки и Теодору Хербез за 
венчање, а они потом својој поћерки Јелени Грујић у 
мираз.� Пред крај свог живота, на том имању Јеврем 
је саградио породичну вилу. 

У периоду после Другог светског рата овакав 
дом није сматран значајним сегментом културног 
наслеђа у новој соц-комунистичкој „слици света”, и 
претило му је рушење. Наиме, 1��0. године вршене 
су последње припреме за почетак изградње првог 
београдског модерног позоришта „Атеље �1�” пре-
ма чијем пројекту је планирано да се простор где 
је кућа Грујићевих искористи за потребе позори-
шта. Ангажовањем и упорношћу групе угледних 
професора београдског универзитета и архитека-
та Александра Дерока, Бранислава Којића, Ивана 
Здравковића, Богдана Игњатовића, Димитрија Ле-
ка, Оливера Минића, Богдана Несторовића, исто-
ричара Љубомира Дурковића-Јакшића, сликара 
Ивана Табаковића, редитеља Николе Рајића, а по-
себно директора тек основаног Завода за заштиту 
споменика културе града Београда3 Јована Секули-
ћа, кућа „порушена” у пројекту сачувана је као 
један од значајнијих споменика културе у укупном 
културном наслеђу Града Београда и Републике Ср-
бије. Виши степен заштите добио је проглашењем 
за културно добро од великог значаја 1���. године.

1  У подруму ове куће 1���. године отворена је прва Дискотека у Бео-
граду. Као симбол предратне интелектуалне и уметничке елите, отва-
рање прве дискотеке у подруму био је социолошки бум шездесетих го-
дина �0. века. Из разговора са власником Л. Шећеровићем сазнајемо 
да су се прве вечери у дискотеци појавили неки од најеминентнијих 
београдских интелектуалаца попут Мире Траиловић, Јована Ћирило-
ва, сликара Ивана Табаковића и чувеног песника надреалисте Душана 
Матића.

�  Ј. Секулић, Дом Јеврема Грујића, Београд, 1���, 1�.
3  Завод за заштиту споменика културе града Београда основан је новем-
бра 1��0. године. Видети у: Ј. Секулић, Путевима заштите споменика 
културе, Београд, �001, 1�.
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Свака наредна генерација има нове идеале 
и вредности из које произилази колективна одго-
ворност према националној прошлости и њеним 
тековинама. Тако је после више деценија, тачније 
у фебруару �014. године, организована и прва изло-
жба о Дому Јеврема Грујића, о породичној генези, 
али и српској модерној дипломатији и грађанској 
култури. Изложбу под називом „Скривено благо 
Дома Јеврема Грујића” су припремили Јевремови 
потомци у сарадњи са Заводом за заштиту споме-
ника културе града Београда, Централним инсти-
тутом за конзервацију и Домом Војске Србије.4 
Аутентичан амбијент куће у улози малог породич-
ног музеја пренет је у галеријски простор Дома 
Војске у Београду како би се представио и дочарао 
политички, културни али и свакодневни живот 
угледне српске породице као парадигме грађанског 
друштва XIX и прве половине ХХ века. Изложени 
артефакти и употребни предмети указали су на 
изграђен укус и естетику европски оријентисаног 
грађанског друштва после неколико векова јаког 
оријенталног утицаја. Таквој промени допринела 
је могућност школовања српских студената у нај-
престижнијим универзитетским центрима Париза, 
Беча, Хајделберга, Лондона који су по повратку у 

Србију донели ново схватање друштва и начина 
живота, посебно у урбаним срединама�. Међу пр-
вим српским студентима у иностранству био је Је-
врем Грујић. После завршене гимназије у Београду 
отишао је на студије права у Хајделберг па затим у 

Дом Јеврема Грујића – Обреновићи
у породичним збиркама

Део ентеријера Дома Јеврема Грујића представљен 
на изложби у Дому Војске Србије �014. (лево портрет 
Јеврема Грујића и део дипломатске униформе, десно 
портрет Јелене Грујић и венчаница из 1���. године; 

салонска гарнитура, стил Луј XIV, Париз, друга 
половина 1�. века; сто Луј XIV, дуборез, дрво и оникс, 

Париз, друга половина 1�. века)

4  И. Весковић, Каталог изложбе Скривено благо Дома Јеврема Грујића, 
Београд, �014. �  Љ. Трговчевић, Планирана елита, Београд, �003, 1��-1�3.
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Париз. Исте године када је стекао диплому Лицен-
цијата Сорбоне 1��4. вратио се у Србију и ступио 
у државну службу као чиновник. Наредне 1���. 
изабран је за члана Друштва српске словесности, 
претече да нашње Српске академије наука и умет-
ности, а 1���. унапређен је у другог секретара Др-
жавног савета. Већ на почетку своје чиновничке 
службе писао је стручне чланке о проблемима пра-
восуђа који су истовремено указивали на широко 
познавање правног система, не само српског већ и 
европског. Његов чланак „Устројење организације 
судске власти” из 1���. године за Гласник Друштва 
српске словесности био је цензурисан. Као члан 
комисије Савета учествовао је у изради Трговач-
ког законика, Закона о устројству касационог су да, 
Закона о буџету, Закона о главној контроли�. Јев рем 
Грујић био је српски политичар чијом заслугом је 
донет Први закон о Народној скупштини 1���. го-
дине на Светоандрејској скупштини која је Мило -
ша Обреновића изгласала за кнеза дру ги пут, што га 
је довело у сам врх политичког жи вота Србије. 

Кнез Милош одликовао га је сребрном медаљом 
Светоандрејске скупштине:

„Јеврему Грујићу, првом секретару Савета. Же-
лећи одликовати оданост, верност и приврженост, 
коју сте Ви заступајући верно жеље и потребе на-
родне на Св. Андрејској народној скупштини од 
1858. године према мени и племену мом показали, 
об да рујем Вас овим знаком моје особите књажевске 
бла гонаклоности, да га Ви за одличје носите, а по 
себи фамилији својој ради спомена оставите. Дано 

у Београду на Петровдан хиљаду осам стотина пе-
десет девете године. (М.П.) Милош Обреновић, који 
има потпис у наоколо: 

„Милош Обреновић први, кнез Српски”.

Милош Обреновић” �

Изузетно образован, модеран у начелима, и 
традиционалан у понашању Јеврем Грујић је, зајед-
но са млађим грађанским интелектуалцима, фор-
мирао либералну струју претечу будућих органи-
зованих политичких странака у Србији. У својој 
ду гогодишњој каријери био је више пута министар, 
помоћник министра, судија Великог суда и дипло-
матски представник Србије у Цариграду, Лондону, 
Паризу и Бриселу. Његови „Записи” представљају 
значајан историографски извор у проучавању и са-
гледавању политичких странака и идеја у Србији 
током XIX века. 

Јавни живот у приватном простору 

Једноспратна зграда у Светогорској 1� пред-
ставља тип приватне градске виле коју је подигао  
Јеврем Грујић 1���. године према пројекту архи-
текте Милана Капетановића за своју ћерку Мирку, 
прву почасну дворску даму Краљице Марије Кара-
ђорђевић и председницу „Кола српских сестара”. 
Доминантна класицистичка матрица архитектуре у 
Србији у XIX веку била је показатељ укуса владар-
ске и грађанске интелигенције у европски опреде -
ље  ној Србији који су од архитеката тражили да 
оз наче но ву културну оријентацију и тиме покажу 

�   Ј. Грујић, Животопис Јеврема Грујића, прир. З. Пет ровић, Аранђело-
вац, �00�, 3�. �  Исто, ��.
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при врже  ност идеалима космополитске културе.� 
Таква схвата ња естетике и принципи градње вид-
љиви су на кући Јеврема Грујића. Здање има три 
обрађе   не фасаде у историцистичком духу на који-
ма су складно уклопљени елементи ренесансе и 
ба рока. Док су неки орнаментални мотиви примет-
ни на број  ним београдским фасадама, сликана де-
кора ција која подражава технику зграфита чини 
је је дин  ственом у архитектури Београда. Изво ђач 
је био Доме нико Д’Андреа, италијански мајстор 
декора тивног сликарства који је улепшао ентери-
јере многих београдских кућа. У унутрашњој кон-
цепцији, основе приземља и спрата су идентичне. 
Салон, трпезарија и кујна били су у приземљу, а на 
спрату собе за спавање, радни кабинет, библио те ка 
и тераса која је гледала на некадашњу башту. Улаз 
у зграду је репрезентативан, са холом и степениш-
тем од белог мермера, оградом од кованог гвожђа 
и рељефном композицијом на зиду. У вало ризаци-
ји овог споменика културе посебно место заузима 
уређење ентеријера и мобилијар. Иако у релативно 
очуваном стању, салонска атмосфера и данас је 
присутна. Богату породичну збирку разнородну по 
стилу и пореклу чине различити уметнички, упо-
требни предмети, намештај, оружје, дипломатске 
униформе, ордење и архивска грађа коју су чланови 
породице брижљиво сакупљали и чували два века. 
Нажалост већи део је однет током Првог светског 
рата од стране аустријских окупационих власти 
због чега су их ондашњи власници у Другом свет-
ском рату, поучени претходним искуством, сакри-
ли у подруму и тако сачували до данас. У овом 
Дому су током два века живеле личности значајне 

за српску државу и дипломатију. У кући Грујићевих 
живео је и умро Милован Миловановић, министар 
спољних послова, дипломата и председник владе 
Краљевине Србије (1�11–1�1�) који је закључио 
са вез са Бугарском тајно потписан (у соби са источ-
не стране) у приземљу куће. Из овог споразума 
проистекао је Балкански савез за ослобођење бал-
канских народа. Осим тога, у кући су одржавани 
састанци на којима су присуствовали истакнути 
државници, научници и уметници попут Симе 
Ма тавуља, Јована Скерлића, Јована Цвијића, Чеде 
Мијатовића, Миленка Веснића, Николе Вујића, Бог-
дана Поповића, Милана Ракића и многих других. 
Између два светска рата кућу су посећивали Бог-
дан Поповић, принц Темураз Баграцион, бароница 
Утар, сестре Милица и Станка Лозанић, гроф и 
гро фица де Дампијер, Тадија и Мока Сондермајер. 
Након Првог светског рата у кући је било смеште-
но Белгијско посланство, тада су у њој приређивани 
бројни дипломатски пријеми, свечаности и балови 
(за шта је била погодна пространа тераса на првом 
спрату). Између два светска рата у приземљу куће 
била је болница за децу-социјално друштво „Кап 
млека” коју је водио чувени француски доктор Гар-
ние, а у данима борби за ослобођење Београда 1�44, 
партизанска болница.� 

 

Приватна кућа као породични музеј

Поред збирке уметничких предмета, архивска 
документа, фотографије и литература употпуњују 
слику ове породице и њеног места у оквиру друш-

�  А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (XIX-XX век), Беo-
град, �00�, ��1-3��.

�  Досије споменика културе Дом Јеврема Грујића, Документација за-
вода за заштиту споменика културе града Београда.
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твеног система вредности у XIX и првој половини 
ХХ века. Политичка и интелектуална елита око 
кнежевског двора Обреновића радила је на посло-
вима евидентирања и чувања националног кул-
турног наслеђа10 што се одражавало и на колек -
цио нарски дух појединца, а потом и на његов 
при  ват ни простор. Дворски ентеријери или при је-
ми у владарским салонима утицали су свакако и 
на опре   мање дома имућнијег сталежа, уређивани 
по „мо делу” који су били огледало класне припад-
ности. Тако у кући потомака Јеврема Грујића мо-
жете видети позлаћену шкрињу за ликер као свад-
бени поклон краљице Наталије и краља Милана 
Је времовој ћерки и зету, Стани и Стевану Ћурчи ћу, 
али и портрет кнегиње Наталије из 1��0, дело Сте ве 
Тодоровића. Ентеријер куће Јевремових пото ма ка 
као и бројних грађанских домова вишег сталежа у 
XIX веку, указивао је на потребу за усклађива њем 
јавне и приватне институционалности поро дице ко-
ја се најбоље огледала у заједничким просто  ри  ја ма 
за дружење испуњеним статусним аксесоари  ма, од 
модерног европског намештаја, тепиха, пиро т ских 
ћилима, завеса, до слика и првих фо тогра фи ја11. 
Ма сиван и декорисан намештај указивао је ујед но 
и на стабилност породице, док је сребрни на која се 
односи на прибор за јело, стоно посуђе, свећ њаке 
и слично била редован инвентар. Ове мо билије, 
куповане у иностранству имале су естет ски али и 

економски значај односно увек су могле по слу жити 
као платежно средство, док су шкриње и витрине 
испуњене породич ним драгоцено стима би ле место 
чувања најразноврснијих суве нира сећања, покло-
на, дневника, албума, разгледница и писама. Тако-
ђе, важно место у таквом дому имало је огледало 
често у позлаћеним рамовима које носи симболику 
самоспознаје новог, модерног човека и његове јав не 
презентације. Поред огледала, заступљени естет -
ски показатељи статуса биле су порцеланске фи-
гуре, стаклене вазе, иконе, библиотека и колекција 
оружја. Постепено потискивање оријенталног на-
чина живота и навика променило је структуру и 
распоред стана, самим тим и његово опремање1�. 
Овакав концепт уређења и салонски дух примећу-
је се и данас у Дому Јеврема Грујића. Свака соба 
преко меморабилија чува сећање на једну личност 
или породицу. Током шест генерација сакупљено 
је преко четристо уметничких дела из различитих 
епоха из заоставштине породица Грујић, Ћурчић, 
Протић, Милојевић, Наумовић, Шећеровић и Цо-
нић које више од два века везује и спаја овај Дом 
као симбол породичног континуитета и традиције 
српског наслеђа. 

Збирка обухвата:

Дела из области ликовне уметности, сликар-
ство – дела Арсенија Петровића, Уроша Кнежеви ћа, 
Уроша Предића, Стеве Тодоровића, Ђорђа Крсти ћа, 
Милоша Тенковића, Паје Јовановића, Влаха Бу ков-
ца, Ивана Табаковића, Зоре Петровић и других. 

10  Оснивање Народног музеја у Београду 1�44. године, утицало је на 
фор мирање проевропски оријентисаног друштва посебно грађанске 
елите у циљу сакупљања и очувања тековина српске историје и кул ту-
ре. М. Тодић, „Конструкција идентитета у породичном фото-албуму”, у 
Приватни живот код Срба у 19. веку, прир. А. Столић, Н. Маку љевић, 
Београд, �00�, ���-��4.
11  М. Тимотијевић, „Приватни простори места приватности”, у При-
ватни живот код Срба у 19. веку, прир. А. Столић, Н. Маку љевић, Бео-
град, �00�, �3�-�44.

1�  М. Тимотијевић, „Домаћи простор”, у Приватни живот у срп ским 
зем љама у освит модерног доба, прир. А. Фотић, Београд, �00�, ��1.
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Дела примењене уметности – оригинални 
при  мерци стилског намештаја од XVII до XIX века, 
пред мети од керамике, фајанса, сребрнина, стакло, 
по  родични накит и друго.

Старо и ретко оружје и опрема – углавном 
представља делове збирке оружја Стевана Ћурчића, 
међу којима је и аутентично оружје из Првог српског 
устанка, лични предмети Хајдук Вељка, пушка 
Танаска Рајића из 1�0�. године и други предмети. 
Збирка оружја С. Ћурчића, на великој изложби у 
Лондону 1�0�. године, добила је златну медаљу.

Архивско књижевни материјал – дипломат -
ска документа и повеље, телеграми из Првог светског 
рата о збрињавању српских избегли ца и вој   ни   ка, 
ретке новине, фотографије, породична библио   те ка 
у којој је и прво издање Горског Вијенца.

Гардеробу, дипломатске униформе, и ордење 
за заслуге (око 4� предмета) – венчаница Јелене 
Гру јић из 1���. године, јелек, антерија и зубун Кне-
за Михаила (налазе се у Централном институту 
за конзер вацију), дипломатска униформа Јеврема 
Грујића (на порт рету С. Тодоровића, 1���), дипло-
мат  ска уни фор ма и мач Вукашина Шећеро вића, 
дипло  матска уни форма Миливоја Наумовића.

Орде ње за заслуге које се и данас налази у при-
ватном влас ништву по родице припадале су Јевре  му 
Грујићу, Мирки Гру јић, Стевану Ћурчићу, Дра гу  ти-
ну Протићу, Мили воју Нуамовићу, Милану Ми  ло-
јевићу и Вукашину Шећеровићу.

У току �01�. године на предлог конзерватора 
из Завода за заштиту споменика културе града 
Бео града, у оквиру програма Љубљански процес II 
– Рехабилитација нашег заједничког наслеђа 2011 
–2014. године подржаног од стране Европске ко  ми-
сије и Савета Европе, Дом Јеврема Грујића је кан -
ди дован за листу прироритетних интервен ција. 
Овим међународним пројектом Дом Јеврема Гру   ји-

ћа нашао се међу десет објеката и локали тета од на -
ционалне важности за које се сматра да им је неоп-
ходна хитна конзервација и/или рестау ра ција у 
ци  љу заштите од даље физичке девастације,  за тим 
и адап тација куће за стицање статуса ку ће – му зеја.
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Попис каталошких јединица

1. Сет за ликер, свадбени поклон Стани
и Стевану Ћурчићу (ћерки и зету Јеврема 
Грујића) од краља Милана и краљице
Наталије Обреновић
Крај XIX века, Беч
Позлаћена бронза, кристал, стакло
3�,� x 3� x ��,� цм

3. Записник Љубице Наумовић супруге 
Михајла Наумовића, ађутанта краља 
Александра Обреновића, о Мајском
преврату 1903. 
Написано пре Првог светског рата
Папир, мастило
1� х �� цм

1

�. Мени на двору краља Милана Обреновића 
На француском језику, са грбом Краљевине 
Србије 
1�. јун 1���.
Папир, штампа
�3 х 14 цм 

�

3



34�

4. Алманах кнежевских и краљевских 
породица Европе
1�0�, Стокхолм
Папир, штампа
�� х ��,� цм
4а-унутар књиге, приказ краља Александра 
Обреновића

4б-унутар књиге, приказ краља Милана
и краљице Наталије Обреновић
Поклон барона и баронице Николе и Олге 
Новаковић Милици Шећеровић и Милени 
Наумовић, праунукама Јеврема Грујића.

�. Записи Јеврема Грујића, књига I
Објавила Српска краљевска академија
1���. у Београду4

�

�. Портрет Јеврема Грујића у дипломатској 
униформи
Стевaн Тодоровић
1���.
Уље на платну
1�4 x �� цм

�. Портрет Јелене Грујић
Стевaн Тодоровић
1���.
Уље на платну
1�4 x �� цм

4а

4б
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�. Портрет Јеврема Грујића, министра
и дипломате
Ђорђе Јовановић 
1�01, Париз
Барељеф, бронзана плакета – медаља
3� цм
Поручила Мирка Грујић у Београду 1�01.

�

�

�



Портрет младог престолонаследника
Александра Обреновића

у збирци Музеја у Белој Цркви

Игор Вокоун, кустос, историчар уметности



Музеј у Белој Цркви

Музејска делатност у Белој Цркви датира од 
1���. године, када је основан Музеј у простору згра-
де Магистрата. Његов оснивач био је Леонард Бем, 
тадашњи градоначелник, први управник музеја, 
колекционар старина и археолог аматер. Музеј је 
континуирано функционисао у згради Магистра-
та, данашња зграда Скупштине општине до Другог 
светског рата. У време окупације, музеј престаје 
са радом, да би се 1��4. године јавила потреба за 
поновним успостављањем музејске делатности у 
граду. Светолик Суботић, тадашњи директор гим-
назије покреће иницијативу за оснивање музеја 
завичајног типа. Одлуком Народног одбора, 1��4. 
године Музеј је поново основан и отворен за по-
сетиоце, сада у новој згради, у центру града, у којој 
се и данас налази. 

Данас се Музеј у Белој Цркви налази у саста-
ву Народне библиотеке као њена организациона 
јединица. Музеј је комплексног типа и баштини 
око �000 разнородних предмета подељених у више 
збирки: историјска, етнолошка, ликовна, примење-
на, археолошка, нумизматичка. Све збирке, али и 
предмети су локалног, завичајног карактера.
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Каталошка јединица

1. Престолонаследник (млади краљ)
Александар Обреновић
Симеон Мичин
�ко 1��1.
Уље на платну
3� х 4� цм
Инв. бр. 1�-Л
Поклон Францишке Мичин 1���. године.

У збирци Музеја у Белој Цркви од 1���. го-
дине, чува се портрет младог престолонаследни-
 ка Александра Обреновића, рад локалног сликара 
аматера Симеона Мичина. Симеон Мичин, потиче 
из имућне породице белоцркванских хотелијера, 
образовање је стекао на Војној академији у Бечу 
(Војно – мачевалачки завод). Првенствена преоку-
пација му је био војнички позив, учествовао је у 
ратовима на страни Аустроугарске до 1��4. године, 
а потом на страни Србије, у ослободилачким ра-
товима. Као изузетан друштвени активиста, био је 
члан, и у више наврата председник локалног Срп-
ског певачког друштва, написао је оперу „Милош 
Обилић” и неколико оперета, бавио се сликањем. 
Последње деценије XIX века ради као професор на 
Војној академији у Београду. Сликарски опус чи-
не породични портрети и историјске – епске ком-
позиције са тематиком претежно везаном са славну 
средњовековну српску прошлост.

Портрет Александра Обреновића, представ-
ља младића црне косе и кратких бркова, обучен у 
црно-црвени мундир са еполетама на раменима. 
Портрет је највероватније настао по фотографији 
објављеној у часопису „Le Journal Illustré”. Вероватно 
је израђен за личне потребе породице уметника, а у 
уметниковој породичној кући се налазио до 1���. 
године када је поклоњен Музеју.

Портрет младог престолонаследника
Александра Обреновића

у збирци Музеја у Белој Цркви

1
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Други том каталога „Обреновићи у музејским 
и другим збиркама Србије” наставља добро осми-
шљен пројекат презентовања предмета везаних за 
династију Обреновић из трезора музеја са простора 
данашње Републике Србије. Публикација објављује 
радове 1� аутора преточених у 11 каталошких по-
писа из девет установа и једног манастира (Војног 
музеја у Београду, Музеја града Београда, Народног 
музеја у Крагујевцу, Народног музеја у Београду, 
Музеја примењене уметности у Београду, Народног 
музеја у Чачку, Музеја рудничко-таковског краја 
у Горњем Милановцу, Дома Јеврема Грујића у Бео-
граду, Музеја у Белој Цркви и манастира Враћев-
шнице).

Каталог „Обреновићи у музејским и другим 
збиркама II” на најбољи начин потврђује значај 
основне музејске делатности која почива на при-
купљању материјалних остатака прошлости и фор-
мирању збирки предмета као темељној форми орга-
низације живота музеалија. Издавање ове публи-
кације покренуто је са основном идејом да се обно-
ве сећања на династију Обреновић презентовањем 
збирки предмета из целе Србије, разноликих моти-
вација настанка, каснијих аквизиција и раста. Све 
приказане збирке могу се посматрати и као посеб-
не целине, значајна, а једним делом и мање позната 

културна баштина. Прикупљене музеалије саме по 
себи имају посебну симболику, поседују вишесло-
јан скуп информација, али тек заједно, као збирка, 
добијају нову и другачију вредност, преносећи по-
руке у будућност за нова читања и тумачења.

На тај начин публикација „Обреновићи у му-
зејским и другим збиркама II”, као посебна и пот-
пуно нова целина, збир до сада изолованих и не-
повезаних збирки, омогућава спознају прошлости 
и обликовање наше свести о историји нововеков-
не Србије, али са новим приступом и квалитетом, 
у промењеном контексту читања раније већ фо-
рмираних колекција предмета. На тај начин, у ак-
тивном облику, омогућава се развијање свести о 
важности материјалног наслеђа, посебног и дели-
катаног сензибилитета неопходног за вредновање 
музеалија, чиме се потврђује сазнање да нас за 
прошлост не вежу само митови и успомене. Једин-
ствен материјал који се презентује у овом каталогу 
сасвим легитимно, спонтано и са посебном увер-
љивошћу изазива процес идентификације, при-
родне човекове потребе за оријентацију у разно-
ликости света у коме живи, као потребан, незаоби-
лазан и саставни део афирмације његове личности. 
Музеји нису само чувари предмета, знања о про-
шлости или идеја којим их излажу публици, већ и 
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институције које раде на стварању идентитета, на-
ционалног, регионалног, локалног, групног или ин-
дивидуалног.

Наслеђе представља трезор материјалних и 
нематеријалних вредности и норми, често у неса-
гласју са савременим идеолошким, политичким и 
државним приоритетима. Традиција може да се 
схвата па и употребљава као утемељење, али и као 
непотребно оптерећење. Истовремено она може да 
нам омогући оправдање за наше сопствене наме-
ре у садашњости и планове за будућност. Публи-
кација „Обреновићи у музејским и другим збир-
кама II” омогућује нам прихватање наслеђа као 
оријентације, одређивањем места које је заузимала 
породица Обреновић у друштвеном и културном 
животу деветнаестовековне Србије, што омогућава 
да досегнемо и до знања, разумевања, објашњења и 
тумачења цивилизацијских и културних домета и 
ограничења елите која је предводила Србију.

Реализација овог пројекта има вишеструки 
значај у култури савремене Србије, као права суп-
ротност процесима дисконтинуитета, честих пре-
кида и преусмеравања развоја свих сегментима 
друштва, што је све заједно отежавало, повремено 
и онемогућавало развој музеја, као и многих других 
важних установа, или релативизацију њиховог зна-
чаја у друштву. Такве тенденције негативно су ути-
цале на друштвену еманципацију, формирање кул-
турних вредности и стварање колективног мента-
литета.

Пример династије Обреновић у култури сећа-
ња савремене Србије речито говори о прекидима 
развоја и преобликовању друштвене свести, што је 
директно утицало и на наш однос према музеали-
јама везаним за ову породицу. Насилно свргавање 
Обреновића, успостављање традиције династије 
Карађорђевић, а затим уклапање репрезентативне 
културе сећања Србије у контекст Југославије као 
нове државне заједнице гурнуло је Обреновиће у 

плански заборав. Социјалистичка Југославија има-
ла је негативан однос према целокупној грађанској 
традицији, посебно династичким симболима. Рас-
пад Југославије отворио је простор за обнову сећа-
ња на националну прошлост, али у облику фолклор-
ног кича и архаичних руралних вредности, што је 
било у супротности са Обреновићима као носиоци-
ма европеизације Србије. С друге стране екстремни 
модернизам занемарује значај националног насле-
ђа, а постмодернистичке тенденције деконструкци-
је прошлости снажно утичу на релативизацију, па и 
негирање постојања било какве традиције.

Ипак, и поред свега, Обреновићи нису забо-
рављени, а музеји у Србији прикупили су многе 
вредне предмете и формирали богате збирке везане 
за свакако најзначајнију породицу коју је имала 
нововековна Србија. Повремено јавно презентаци-
је ових музеалија имало је ограничен утицај на јав-
ност, јер су све акције остале изоловане у оквиру 
научних или локалних оквира. Тек са формирањем 
Музеја рудничко-таковског краја и покретањем 
пројекта „Обреновићи у музејским и другим збир-
кама”, започет је континуирани процес презента-
ције музеалија везаних за Обреновиће, чиме је пре-
кинут немаран, а понекад и отворено ниподашта-
вајући однос према традицији ове породице.

Узимајући у обзир значај целокупног пројекта 
и његову континуирану реализацију сматрам да да 
публикација „Обреновићи у музејским и другим 
збиркама Србије II” представља велики научни и 
културни допринос у заштити културне баштине 
Србије. Зато ми је велика част и задовољство да 
Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Мила-
новцу искрено препоручим да већ припремљену 
публикацију преда у штампу.

У Чачку,                                  Др Милош Тимотијевић, 
10. децембар �014.                историчар, виши кустос, 
                                            Народни музеј Чачак



3�4

махом историчара и историчара уметности, прис-
тупила је са различитих перспективних позиција 
обради и тумачењу музејских предмета. Формали-
стичка, иконографска, дескриптивна, културолош-
ка... метода на основу којих су аутори приступили 
дешифровању сликовних предложака, условила је 
разноликост виђења и тумачења ових музејских реа-
лија, доприневши стимулативно интонираној раз-
личитости у приступу виђења представљених обје-
ката. Истовремено је изједначавање ликовних дела 
са чисто историјским изворима, каквим можемо 
означити архивска писма, документе, писане изво-
ре... проузроковало смештање меморијалних пред-
мета Обреновића у раван историјских извора, пот-
врдивши њихову комуникацију и функционалну 
вредност као важећих норматива ишчитавања ди-
настичке и националне прошлости.

Виђење сликовних предмета као елитно кон-
ципираних објеката, засновано на идеји естетске и 
стилске аутономије, употпуњавана је са поимањем 
музејских реалија као активних и виталних идиома 
који кореспондирају са друштвеним, идеолошким, 
социјалним и идејним оквирима, дефинисаним у 
одређеном контексту, времену и простору. Дина-

Публикација „Обреновићи у музејским и дру-
гим збиркама Србије II” замишљена је као део веома 
амбициозног процеса ревитализације уметничких 
и историјских артефаката династије Обреновић. 
Њено публиковање представља потврду континуи-
раног рада и део је свеобухватног процеса ревита-
лизације наслеђа породице Обреновић у музејским 
и другим збиркама Србије. Високи стандарди пос-
тављени приликом уобличавања првенца замиш-
љене трилогије, примењени и у овом случају, засно-
вани су на успешно изведеној синтези вербално-ви-
зуелне културе. Богатство илустративних примера и 
прегледност прецизно сложеног текста, посредна су 
потврда дубљег смисла ове књиге, којим се суштин-
ски потврђује дискурс неодвојивости речи и слике. 

Садржај појединачних јединица – сликовна 
дела, архивски документи – упркос приметно изра-
женој разноликости у њиховом формалном и стил-
ском представљању, чини интегративну и недељиву 
целину. Ауторска посебност, присутна у сваком 
од једанаест претпостављених одељака, не ствара 
композитно дело, већ градивно конституише нара-
тив, а да притом суштински не поништава припове-
дачки ток. Група аутора различите провинијенције, 

Филозофски факултет у Београду
Одељење за историју уметности
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стички предмети су постали историзовани идиоми 
који указују на шире друштвене оквире деветнае-
стовековне Србије.

Упркос извесној неуједначености у приступу 
виђења обрађених предмета, стручно изведена при-
марна обрада музејских предмета, чини ову књигу 
суштински кохерентним делом. Картон сваког по-
јединачног предемета је савесно и професионално 
изведен, да би потом неки од њих постали предмет 
интерпретације и накнадног смештања у одређени 
хабитус. Атрибуирање династичких меморабилија 
пропраћено је снимком безмало сваког предмета, 
чиме је потенцијалном читаоцу на увид дат потпун 
преглед стања на терену, када су у питању музеј-
ски предмети најутицајније српске породице у де-
ветнаестом веку. 

Скуп разноликих визуелних јединица и ар-
хивалија на крају је произвео јединствен фундус 
знања инкорпориран у овај династички корпус 
предмета из музејских збирки, домова културе, ма-
настирских ризница и архивских установа. Тиме 
је извршена ревитализација династичког наслеђа 
Обреновића, омогућивши процес њиховог преоб-
ражаја из неуређеног домена памћења у простор 
кодификованог заједничког сећања заједнице. При-
марна заштита музејских јединица и њихов медиј-
ски пласман условили су да они постану комуни-
кацијски визуелни знаци од прворазредног знача-
ја, препуштени процесу интерпретације баштине 
и њеног смештања у систем нормираног сећања. 
Уметнички валоризовани, или не, династички пред-
мети су преображени у виталне топосе сећања који 
подстицајно делују на преиспитивање односа сав-
ременог идентитета и наслеђа деветнаестовековне 
Србије. 

Књигу „Обреновићи у музејским и другим збир-
кама Србије II” зналачки су приредили Александар 
Марушић и Ана Боловић. Профилисати и уобли-
чити разнородни материјал у јединствен наратив, 

методолошки дивергентно тумачен, подухват је 
вредан пажње. Наизглед композитно дело, репре-
зентује заокружен визуелно-вербални систем који 
надилази локално значење и постаје капитални про-
јекат од највишег националног значаја. Баштињење 
династичког наслеђа породице Обреновић овом 
публикацијом постаје стварност и предмет истра-
живања разнородних дисциплина, потврдивши да 
процес заштите наслеђа и поступак ревитализације 
предмета из фундуса музејских и других збирки Ср-
бије, започиње моментом њиховог препознавања, 
да би се након тога, обрађен и дефинисан понудио 
на увид научној јавности. 

Велико ми је задовољство да Вам, на основу 
напред изнесеног, рукопис књиге „Обреновићи у му-
зејским и другим збиркама II Србије” препоручим 
за објављивање у интегралном облику.

    
У Београду,                                  доц. др Игор Борозан
�1. децембра �014.        Филозофски факултет
                                                                            Београд
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