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Настављајући вишегодишњи процес сакупља-
ња, сабирања и презентовања расуте али веома бо-
гате и надасве драгоцене заоставштине најмлађе 
српске владарске куће, Музеј рудничко-таковског 
краја приредио је и „на свет издао”, трећу свеску ка-
талошке публикације, која са претходне две чини 
основу сада већ добро познатог пројекта „Обрено-
вићи у музејским и другим збиркама Србије”. 

Нових једанаест стручних радова, написаних и 
презентованих према већ раније добро утврђеним 
и разрађеним методолошко – хронолошким прин -
ципима, знатно увећавају и квалитативно унап ре-
ђују већ формирану, и по много чему, јединстве ну 
базу података о кнезу Милошу, његовим ближњима 
и њиховим наследницима. 

Збир предмета, докумената и уметничких де-
ла, непосредно или посредно везаних за чланове 
ди настије, похрањених у посебним збиркама На-
род  ног, односно Музеја града Београда, заједно са 
ар те  фак тима из неготинског Музеја Крајине, као и 
Музеја српске православне цркве, нуклеус су пуб-
ли  ка ци је. Богата колекција писама Јоце Вујића веза-
них за Обреновиће, која се чува у Универзитетској 
библио теци „Светозар Марковић”, заједно са дра-
гоценостима попут приватних писама или ретких 

фотографија из фундуса Библиотеке града Београ-
да, Историјског архива Шумадије и приватне збир-
ке породице Јевђевић, такође су део ове структура-
лне целине. 

Ипак, оно по чему се разликује трећи том, од 
претходна два, каталошке студије, јесу и два опши-
рна ра да која третирају заоставштину Обреновића 
у Фран цуској, сачувану у једанаест јавних, као и у 
јед ној приватној збирци. Ови изузетно важни при-
лози Гордане Крстић Фај и Сиголен Франш д’Епере 
Вујић утицали су да трећи том ове својеврсне еди-
ције добије измењен, тј. нешто шири назив који сада 
гласи „Обреновићи у музејским и другим збиркама 
Србије и Европе”. 

Завршавајући овај кратак увод, користимо при-
лику да се још једном захвалимо Министарству 
кул  туре и информисања Србије и Општини Горњи 
Ми лановац на финансијској подршци приликом 
об јав љивања публикације. Истовремено, желимо да 
изразимо захвалност свим колегама и рецензенти-
ма који су учествовали у стварању овог, за сада тро-
томног дела.

У Горњем Милановцу                        Александар Марушић
на Светог Николу 2015. године                        Ана Боловић

Уводна реч
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Poursuivant assidûment son travail de collecte et 
de présentation du précieux héritage dispersé – et pour-
tant très riche – de la plus jeune maison royale serbe, le 
Musée de la région de Rudnik-Takovo a conçu et élaboré 
le troisième volume de cet inventaire et est heureux de 
le publier aujourd’hui. Il constitue, avec les deux vo-
lumes précédents, la base du projet désormais bien con-
nu „Обреновићи у музејским и другим збир кама 
Ср  бије” (La dynastie Obrenovitch dans les musées et les 
collections de Serbie).

Onze nouveaux articles de grande qualité ont été 
rédigés et sont présentés ici selon le procédé établi des 
principes méthodologiques et chronologiques. Ils con-
tribuent de manière significative à la qualité du tra-
vail déjà réalisé et participent à alimenter une base de 
données unique sur le Prince Miloš, ses proches et leurs 
héritiers.

L’ensemble des articles, des documents et des œuv-
res d’art (directement ou indirectement liés aux mem-
bres de la dynastie) conservés dans les collections excep-
tionnelles du Musée national et du Musée de la Ville de 
Belgrade, des artefacts du Musée de Negotin Krajina 
ainsi que des objets du Musée de l’Église orthodoxe Ser-
be, constituent la base de cette nouvelle publication. La 
riche collection de Joca Vujić qui regroupe des lettres 
autographes relatives à la famille Obrenovitch et qui 
sont conservée dans la Bibliothèque universitaire „Sve-
to zar Marković”, et de précieux documents tels que des 
correspondances privées ou des photographies rares 

provenant des fonds de la Bibliothèque de la Ville de 
Belgrade, des Archives historiques de Šumadija et des 
collections privées de la famille Jevdjević, font également 
partie de cet inventaire exceptionnel.

Ce qui distingue cet ouvrage des deux précédents 
volumes, ce sont deux articles importants qui traitent 
de l’héritage de la dynastie Obrenovitch en France, con-
servé dans plusieurs collections publiques ainsi que 
dans une collection privée. Ces contributions particuliè-
rement remarquables de Gordana Krstic Faye et Sigo-
lène Franchet d’Espèrey-Vujić ont significativement in-
fluencé le troisième volume de cette publication dont le 
titre, enrichi, se lit désormais „Обреновићи у музејским 
и другим збиркама Србије и Европе” (La dynastie Ob-
renovitch dans les musées et les collections de Serbie et 
d'Europe).

En conclusion de cette brève introduction, nous 
tenons une fois de plus à remercier le Ministère de la 
Culture et de l’Information de la République de Serbie 
ainsi que la Municipalité de Gornji Milanovac de leur 
soutien financier pour l’éditon de cette nouvelle pub-
lication. Dans le même temps, nous souhaitons expri-
mer notre gratitude à tous nos collaborateurs ainsi qu’à 
toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de 
cet ouvrage qui – pour l’instant – comporte trois volu-
mes.

à Gornji Milanovac,        Alexander Marusić
Jour de la Saint Nicolas (2015)   Ana Bolović

Avant-propos



Обреновићи у Архивској збирци Јоце Вујића из 
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” 

Београд

Др Татјана Брзуловић Станисављевић, библиотекар саветник



Универзитетска библиотека
„Светозар Марковић”

Универзитетска библиотека „Светозар Марко-
вић” у Београду једна је од највећих научних би б-
лиотека на Балкану и матична институција за све 
ви сокошколске библиотеке у Србији. Она је и ин-
ституција културе од националног зна    чаја која има 
важан задатак и обавезу да негује и чу  ва кул тур  но-
историјско нас леђе Србије и учи ни га дос туп ним 
свим заинте ре со ваним корисни цима. 

Библиотека изворно потиче од Библиотеке Ли-
цеја Кнежевине Србије и прва је наменски грађена 
библиотека у Србији.

Постојала је потреба да се оснује универзитет -
ска библиотека. Конкретан предлог уследио је по   чет -
ком 1921. године на основу кога су Савет Фи ло    зоф-
ског факултета и Универзитетски сенат обра    зова   ли 
Комисију за оснивање Универзитетске би б  ли о    те-
ке. Универзитетска библиотека основана је ја   нуа  ра 
1921. године, а недуго после тога Урош Џонић (1897–
1968) именован је за њеног првог управ   ни ка. 

Одлуку да се у Београду сагради потпуно нова 
библиотека донела је Карнегијева задужбина зах ва-
љујући иницијативи два Србина која су у то вре  ме 
живела у САД, дипломате Славка Груји ћа, по сла-
ни ка Краљевине СХС у Вашингтону (1871–1937) и 
Ми хајла Идворског Пупина (1854–1935), поз натог 
про фесора физике на Колумбија универзитету. Град 
Београд уступио је Универзитету земљиште нека-
дашњег тркалишта за изградњу универзитетског 
ко м плекса, па је договорено да се ту изгради би-
блио тека. Пројекат су урадили чланови Одбора, 
про фе сори универзитета Драгутин Ђорђевић и Ни-
кола Несторовић. Новац за изградњу и опремање 
библиотеке, у износу од 100.000 долара одобри ла 
је Карнегијева задужбина. Камен темељац постав   -
љен је 23. јуна 1921. године у присуству престоло-

на   след ника регента Александра, који је спу стио у 
камен темељац пергамент на коме је био записан 
датум и имена присутних. За то време интонирана 
је химна. Грађевински радови на изград њи Библи о-
теке завршени су за две године али се појавио про-
блем недостатка финансијских сред  става за оп ре-
мање. Свечано отварање Би блиоте ке уприличено 
је на дан Ћирила и Мето ди ја, 24. маја 1926. године. 
Урош Џонић, први уп рав ник Би блиотеке од 1925. 
остао је на том месту до пензионисања 1941. године 
и почетка Другог свет ског рата. Приликом прославе 
стого дишњице рођења Светозара Марковића 1946. 
године, Библи о тека је добила назив који и да нас но-
си: Уни верзи тетска библиотека „Светозар Мар ко-
вић”. 

Библиотека није радила са публиком за време 
Другог светског рата, део зграде окупирала је не ма-
чка војска, али зграда и фондови углавном су ос   тали 
сачувани. После ослобођења управник Библио  теке 
постала је Милица Продановић, дотадаш њи биб-
лио текар. Након Другог светског рата отпо че ла је 
при мена савремених библиотекарских метода у ор-
га ни зацији и обради фондова. 

Одлуком Универзитета 1987. дефинисана је као 
цен тар информационог система Универзитета у 
Бео  граду, формиран је електронски каталог, који је 
онлајн доступан 24 часа дневно, од прве дигитали-
зо ване збирке која је обухватала рукописе из за о-
ставштине Исидоре Секулић, преко скенирања ста -
рих ћирилских рукописа, успостав љања дигиталног 
репозиторијума Phaidra, све до значајних до прино-
са у међународним пројектима који су кру нисани 
ди гитализацијом старих српских новина у оквиру 
про јекта Europeana newspapers.

Фонд УБСМ састоји се од збирке монографс-
ких и серијских публикација, референсних збирки, 
збирки рукописа и архивских збирки, посебних ко-
лекција и легата, као и збирки докторских и маги-
старских радова, електронских извора...
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Универзитетска библиотека „Светозар Марко-
вић” у Београду, као једна од установа културе од 
националног значаја, има важан задатак и обаве-
зу да негује културно-историјско наслеђе Србије и 
учини га доступним свим заинтересованим кори-
сницима. Збирка Јоце Вујића у оквиру његовог лега-
та у Универзитетскoj библиотеци, најбогатија је так-
ва збирка у нашој земљи и стога је узета као пред мет 
проучавања. Добила је име по Јоци Вујићу (Сента, 
1863 – Београд, 1934) велепоседнику из Сенте, поз-
натом библиофилу и добротвору Београдског уни-
вер зитета, који је 1931. године своју богату архиву 
завештао тестаментом Универзитетској библио те-
ци, а у Библиотеку је пренета крајем 1932. године. 
Његову збирку, која већим делом представља пре-
писку од краја XVII па до почетка XX века, можемо 
поделити у четири групе: преписку из XVII–XVIII 
века, преписку кнеза Милоша Обреновића, препи-
ску Косте Анастасијевића, српског агента у Буку ре-
шту, преписку познатих и мање познатих лично сти 
новијег времена. 

У плејади славних Сенћана: Јована Мушкати-
рoвића, Јована Ђорђевића, Стевана и Ђене Брано-
вачког и Стевана Сремца, Јоца Вујић је заузео зна-
чајно место јер је својим неуморним и преданим 
радом и истраживањима а нарочито сакупљањем 
старих књига и рукописа, допринео проучавању 
срп ске историје и историје Срба у Војводини. Сво-
јим доброчинствима и дароватељством постао је 
највиђенији културни прегалац и најзначајнији до-
на тор српске културе.

Личну библиотеку и збирку архивске грађе Јо-
ца Вујић поклонио је Универзитетској библиоте ци у 
Београду крајем 1931. године. Из ове збирке изу  зео 
је све оно што је сматрао да није значајно за срп ску 
науку, или се тиче његове фамилије.

Обреновићи у Архивској збирци Јоце Вујића из 
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” 

Београд

Портрет Јоце Вујића, Урош Предић, 1926.1

1   Портрет Јоце Вујића чува се у породици Вујић у Сенти.
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Централни део Архивске збирке Јоце Вујића и 
прави драгуљ за будуће истраживаче чине докумен-
та која су некада припадала архиви кнеза Милоша 
Обреновића тј. Кнежевој канцеларији. Милошеву 
ар хиву наследила је заједно са кућом породица Ба-
јић и пренела је у свој дом у близини Темишвара. 
Јоца Вујић, сазнавши да се архива чува у Темишва-
ру, отишао је тамо 1925. године и купио је целу. Кне-
жева архива садржала је 1071 докуменат из времена 
када је кнез Милош живео у изгнанству. Куповином 
ове вредне архиве сачувана је занимљива и значајна 
кнежева коресподенција.

Милошева преписка заједно са документима 
Књажевске канцеларије који се чувају у Архиву Ју-
гославије чини једну целину и указује се интере сан-
тном грађом за истраживачки рад о животу кне за 
Милоша и његове породице. Наиме, у докумен ти  ма 
Књажевске канцеларије налазе се породична пи  сма 
из 1815-1839, док је кнез Милош био у Срби ји, док 
су писма у заоставштини Јоце Вујића из пе рио да 
Милошевог изгнанства, 1839–1858., те пред ста в ља-
ју логичан наставак. 

Сем кнежеве архиве у збирци се налазе и не-
колико стотина разних докумената и аката, као и 
пи сама знаменитих људи са краја XVII века, па све 
до скорашњих дана. Велики део заузимају докумен -
та и писма угледних црквених личности у Војводи-
ни. Ради се о преписци Димитрија и Илариона Ру ва-
рца са разним црквеним лицима. Најстарије пи смо 
из ове скупине је писмо јеромонаха Димитрија из 
Сент-Андреје архиђакону Викентију у Бечу а датира 
од 15. априла 1696. године. Пише му у име братства 
о његовом дару цркви и о набавци неких ствари за 
црквене потребе; интересује се за егзарха Софро-
нија и од њега очекује дар за врднички манастир; 
поздравља га и „грешни” брат Михаило, који се 
ра спитује за пут у Москву. Међу овом преписком, 

на ла зе се и писма Христифора Жефаровића, Јована 
Му ш ка тировића, Алексија Везилића и митрополита 
Ви кен тијa Поповићa, Мојсијa Петровићa, Стевана 
Стра тимировића и Павлa Ненадовићa.

Занимљиву групу докумената чини и преписка 
Косте Анастасијевића, агента у Букурешту. Писма, 
копија писама и телеграма повезани су у Књигу 
ко пија. Писма, најчешће упућена кнезу Милошу и 
кнезу Михаилу, односе се на вођење економије кне-
за Милоша у Влашкој. Књига копије писама (Ko-
pierbuch), Косте Анастасијевића, српског агента у 
Букурешту од 1. јануара 1860 – 21. фебруара 1861. 
године, садржи 112 копија писама и телеграма кнезу 
Милошу и другим личностима на српском, фран-
цуском и немачком језику.

Добар део збирке чине и писма разних књи же-
вника: Јоакима Вујића, Ђорђа Магарашевића, Ма-
тије Бана, Радоја Домановића, Јанка Веселиновића, 
Маној  ла Грбића, Владана Ђорђевића, Јована Жујо-
вића, Луке Зи  ме, Симе Матавуља, Јоксима Новић-
Оточанина, Тихо  мира Остојића, Милана Решета ра, 
Милице Стојади но  вић Ср п киње, Милорада Шапча-
нина и Јована Јова новића Змаја, са књижевним са-
ставима и илустрацијама за њих, које је сам радио. 
Преписка углавном садржи материјал који говори о 
животу ових личности и помаже нам да личности 
и догађаје сместимо у ис торијски оквир времена у 
коме су живели и ства рали.

Посебну групу у збирци Јоце Вујића предс-
тав љају војни и политички извештаји и отворени 
и шифровани телеграми из Српско-турског рата 
1875–1878. године и из ратова од 1912. до 1918. го-
дине, којих има 185.

Писма је Вујић марљиво прикупљао годинама и 
брижно се старао о њима. Највећи део ове колекције 
купио је од старог проте и историчара Димитрија 
Руварца. 
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Сумарни инвентар Архивске збирке
Јоце Вујића2 

Увод у сумарни инвентар

Задатак сумарног инвентара јесте да опише 
инвентарне јединице, поштујући целовитост грађе 
и њену провинијенцију. У том смислу, држали смо 
се редоследа грађе у збирци, поштујући већ утврђе-
не инвентарне бројеве. Основна инвентарна једини-
ца је кутија, осим једне фасцикле и два свитка.

Инвентарне јединице обрађене су онако како 
је грађа пописана, с тим да бројеви иду у конти-
нуитету (од прве до последње кутије).

За сваку инвентарну јединицу даје се, према 
општим правилима за израду сумарног инвентара, 
ознака инвентарне јединице, распон година грађе 
у инвентарној јединици, количина грађе у инвен-
тарној јединици (распон инвентарних бројева и 
уку пан број листова), сумарна и кратка садржина 
гра ђе у инвентарној јединици, примедбе и попис 
до ку мената са ознаком места и датума.

Као помоћно информативно средство придо-
дати су именски и географски регистар, урађени по 
азбучном реду.

Будући да је ова архивска (некњижна) грађа 
најбогатија таква збирка у нашој земљи, а по зна-
ча ју се сврстава у културну баштину и научну гра-
ђу од прворазредне важности, коначан циљ био би 

дигитализација ове грађе. Комплетном дигитали-
зацијом и израдом репозиторијума, ова грађа по-
ста ће доступна најширем кругу корисника (исто-
ри ча рима, историчарима уметности, историчари  ма 
књи   жевности, етнографима, архивисти ма, музео-
лози ма). У априлу 2015. одобрен је од стране Ми-
ни  стар  ства културе и информисања пројекат под 
нази вом: „Дигитализација и презента ција култур-
ног и научног наслеђа Архивске збирке Јоце Вуји ћа 
и објављивање породичне преписке кнеза Мило ша 
Обреновића.”

Следећи корак био би предлог да се докумен та 
аналитички обраде у облику аналитичког инвен-
тара.

Архивска збирка Јоце Вујића тестаментом је 
завештана Универзитету у Београду тј. Универзи-
тетској библиотеци 1931. године. Извршилац тес-
тамента био је син Јован Вујић, млађи. Архивска 
збирка и књиге пренете су 1932. године у библиоте-
ку. Документа ове збирке инвентарисана су у јулу 
и децембру 1948, са прекидима од фебруара 1949. 
до априла 1952. и у јуну и августу 1957. године. Oва 
архивска збирка има 2002 инвентарна броја, 2965 
докумената, нека документа су на више страна 
што чини укупно 4751 страну. Инвентарни броје-
ви су: 871–1081, 1186–1200, 1481–1595, 1652–3265 и 
3815–3861. Фонд је заведен у инвентарној књизи на 
странама: 44–55, 60, 75–80, 83–164 и 191–194. 

Архивска збирка је смештена у 12 кутија, осим 
једне фасцикле која се налази у 13. кутији и два 
свит ка која су због своје величине посебно по храње-
на. Документа обухватају период од 1581–1915. 
године и сређена су тематски, по целинама. Нај-
старији до кумент је Христова генеалогија из 1581. 
го дине, на немачком језику, илустрована и у обли-
ку свитка. Документа су писана на: српском и рус-
ком језику (ћирилицом и латиницом), францус  ком, 

2   Рад је део докторске дисертације под називом Архивска грађа у при-
ватним збиркама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у 
Београду: културолошки, културноисторијски и информа ционо-доку-
ментациони аспект (одбрањене 27. октобра 2015. на Филолошком фа -
култету Универзитета у Београду, пред комисијом: проф. др Бојан Ђор-
ђевић (ментор), проф. др Александра Вранеш и проф. др Горан Мак-
симовић, чланови ко мисије). У складу са концепцијом зборника, овде 
доносимо само делове сумарног инвентара који се тичу Обреновића.
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немачком (готицом), влашком, грчком, тур     с ком, ла  -
тинском, италијанском (латиницом), бугарс ком, ср-
п   скословен  ском, рускословенском и старословенс-
ком језику (ћирилицом).

Фонд је богат и разноврстан и садржи: писма, 
личну преписку, судска документа, уговоре, квите, 
признанице, књижевне саставе, свитке, телеграме.

Попис каталошких јединица3 

Редни број: 1  

Инвентарна јединица: Кутијa 1. фасцикла 1.
Распон година грађе: 1845–1858.
Количина грађе:  Бројеви аналитичких 
   јединица Ибр. 871-931
   Корица 2
   Листова 135

Садржина грађе: Прва фасцикла прве кутије садржи 
61 писмo кнеза Михаила кнезу Милошу.

Примедбе: Писма су писана руком на српском је-
зику (ћирилицом). Иако су у рукопису, писма су 
углавном читко написана и врло мало оштећена, 
ис крзани су крајеви неких писама, док је текст нео-
штећен. Прво писмо је из августа 1845. године, на-
писано у Бечу па је узето за почетну го дину а по-
следње је из јула 1858. године из Иванке, кнежевог 
породичног имања. На неколико писама у горњем 

левом углу утиснут је грб кнеза Михаила са круном 
црвене боје, а уз једно писмо сачуван је и коверат 
са адресом на француском језику. Већина писама 
послата су из Беча, али има писама из Баде  на, Бу-
курешта, Петрограда, Ројча, Феславе и Иванке.

Писма кнеза Михаила кнезу Милошу

1. Из Беча, 8. августа 1845.       Ибр. 871
2. Из Беча, 9. августа 1845.       Ибр. 872
3. Из Беча, 4. септембра 1845.       Ибр. 873
4. Из Беча, 11. септембра 1845.        Ибр. 874
5. Из Бадена, 6. септембра 1846.                      Ибр. 875

3   Поштујући већ постојећу структуру Архивске збирке Јоце Вујића, 
уредништво је одлучило да се у овом раду донекле одступи од хроно-
лошког принципа излагања архивске грађе.

5
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6. Из Темишвара, 9. октобра 1846.     Ибр. 876
7. Из Букурешта, 18. октобра 1846.     Ибр. 877
8. Из Букурешта, 10. маја 1847.                  Ибр. 878
9. Из Петрограда, 13. фебруара 1848.        Ибр. 879

10. Из Петрограда, 2. фебруара 1848.     Ибр. 880
11. Из Ројча, 11. јула 1848.                         Ибр. 881
12. Из Ројча, 3. августа 1848.                         Ибр. 882
13. Из Ројча, 4. августа 1848.                         Ибр. 883
14. Из Букурешта, 30. септембра 1850.      Ибр. 884
15. Из Беча, 4. јануара 1851.                         Ибр. 885
16. Из Беча, 8. јануара 1851.                         Ибр. 886
17. Из Беча, 14. јануара 1851.                         Ибр. 887
18. Из Беча, 4. фебруара 1851.                         Ибр. 888
19. Из Беча, 5. фебруара 1851.                         Ибр. 889
20. Из Беча, 7. фебруара 1851.                         Ибр. 890
21. Из Беча, 16. фебруара 1851.                         Ибр. 891
22. Из Беча, 10. марта 1851.                         Ибр. 892
23. Из Беча, 16. марта 1851.                         Ибр. 893
24. Из Беча, 4. априла 1851.                         Ибр. 894
25. Из Беча, 8. априла 1851.                         Ибр. 895
26. Из Беча, 11. априла1851.                         Ибр. 896
27. Из Беча, 4. маја 1851.                                       Ибр. 897
28. Из Беча, 11. маја 1851.                         Ибр. 898
29. Из Беча, 12. јуна 1851.                         Ибр. 899
30. Из Феславе, 8. јуна 1851.                         Ибр. 900
31. Из Феславе, 13. јуна 1851.                         Ибр. 901
32. Из Феславе, 6. јула 1851.                         Ибр. 902
33. Из Феславе, 12. јула 1851.                         Ибр. 903
34. Из Феславе, 17. јула 1851.                         Ибр. 904
35. Из Феславе, 13. августа 1851.                         Ибр. 905
36. Из Феславе, 1. октобра 1851.                         Ибр. 906
37. Из Феславе, 2. октобра 1851.                         Ибр. 907
38. Из Феславе, 6. октобра 1851.                         Ибр. 908
39. Из Беча, 29. октобра 1851.                         Ибр. 909
40. Из Беча, 29. новембра 1851.                         Ибр. 910
41. Из Беча, 11. децембра 1851.                         Ибр. 911
42. Из Беча, 14. јануара 1852.                         Ибр. 912

43. Из Беча, 12. фебруара 1852.                         Ибр. 913
44. Из Беча, 6. априла 1852.                         Ибр. 914
45. Из Беча, 14. априла 1852.                         Ибр. 915
46. Из Беча, 15. априла 1852.                         Ибр. 916
47. Из Беча, 21. маја 1852.                         Ибр. 917
48. Из Беча, 2. децембра 1852.                         Ибр. 918
49. Из Беча, 10. јануара 1853.                         Ибр. 919
50. Из Беча, 13. децембра 1853.                         Ибр. 920
51. Из Беча, 6. јануара 1854.                         Ибр. 921
52. Из Беча, 3. фебруара 1854.                         Ибр. 922
53. Из Беча, 4. фебруара 1854.                         Ибр. 923
54. Из Беча, 4. фебруара 1854.                         Ибр. 924
55. Из Беча, 5. марта 1854.                         Ибр. 925
56. Из Беча, 18. марта 1854.                         Ибр. 926
57. Из Беча, 12. марта 1854.                         Ибр. 927
58. Из Беча, 1. априла 1854.      Ибр. 928
59. Из Иванке, 15. августа 1856.                         Ибр. 929
60. Из Иванке, 6. јула 1858.                         Ибр. 930
61. Из Иванке, 14. децембра 1858.        Ибр. 931

59
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Редни број: 2
  
Инвентарна јединица:  Кутија 1. фасцикла 2.
Распон година грађе: 1846–1854. 
Количина грађе: Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 932-1001
   Корица 2
   Листова 70

Садржина грађе: Друга фасцикла прве кутије садр-
жи 70 писама кнеза Милоша кнезу Михаилу.

Примедбе: Писма су писана руком на српском је-
зику (ћирилицом). Иако су у рукопису, писма су 
уг лавном читко написана и врло мало оштећена, 
искрзани су крајеви неких писама, док је текст уг-
лавном неоштећен. Прво писмо датира из авгу  ста 
1846. године, послато из Хипцинга па је узето за по -
четну годину, а последње писмо је из јула 1854. го -
дине послато из Букурешта. Већи на пи са ма на писа-
на су у Хајделбергу и Букуреш ту али има пи сама по-
слатих из Беча, Карлсбада, Ма ријенбада, Дрез де на и 
Ђурђева.

Писма кнеза Милоша кнезу Михаилу

62. Из Хипцинга, 30. августа 1846.        Ибр. 932

59

62



17

63. Без места слања, 18. септембра 1846.        Ибр. 933
64. Из Беча, 28. октобра 1846.                             Ибр. 934
65. Без места слања, 19. новембра 1846.        Ибр. 935
66. Недатирано писмо                                          Ибр. 936
67. Недатирано писмо                                          Ибр. 937
68. Из Беча, 28. фебруара 1847.                            Ибр. 938
69. Из Маријенбада, 6.августа 1847.        Ибр. 939
70. Из Букурешта, 5. новембра 1847.        Ибр. 940
71. Из Ђурђева, 7. новембра 1850.          Ибр. 941
72. Из Дрездена, 28. новембра 1850.          Ибр. 942

73. Из Хајделберга, 8. децембра 1850.          Ибр. 943
74. Из Хајделберга, 14. децембра 1850.          Ибр. 944
75. Из Хајделберга, 2. јануара 1851.          Ибр. 945
76. Из Хајделберга, 8. јануара 1851.          Ибр. 946
77. Из Хајделберга, 12. јануара 1851.          Ибр. 947
78. Из Хајделберга, 22. јануара 1851.          Ибр. 948
79. Из Хајделберга, 27. јануара 1851.          Ибр. 949
80. Из Хајделберга, 28. јануара 1851.          Ибр. 950
81. Из Хајделберга, 30. јануара 1851.          Ибр. 951

82. Из Хајделберга, 7. фебруара 1851.          Ибр. 952
83. Из Хајделберга, 12. фебруара 1851.          Ибр. 953
84. Из Хајделберга, 21. фебруара 1851.          Ибр. 954
85. Из Хајделберга, 21. фебруара 1851.          Ибр. 955
86. Из Хајделберга, 3. марта 1851.          Ибр. 956
87. Из Хајделберга, 20. марта 1851.          Ибр. 957
88. Из Хајделберга, 22. марта 1851.          Ибр. 958
89. Из Хајделберга, 24. марта 1851.          Ибр. 959
90. Из Хајделберга, 28. марта 1851.          Ибр. 960
91. Из Хајделберга, 3. априла 1851.          Ибр. 961
92. Из Хајделберга, 13. априла 1851.          Ибр. 962
93. Из Хајделберга, 24. априла 1851.          Ибр. 963
94. Из Карлсбада, 24. априла 1851.          Ибр. 964
95. Из Карлсбада, 27. априла 1851.          Ибр. 965
96. Из Карлсбада, 2. јуна 1851.                                   Ибр. 966
97. Из Карлсбада, 6. јуна 1851.                                   Ибр. 967

98. Из Маријенбада, 13. јуна 1851.          Ибр. 968
99. Из Маријенбада, 14. јуна 1851.          Ибр. 969
100. Из Маријенбада, 2. јула 1851.          Ибр. 970
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101. Из Францесбруна, 15. јула 1851.          Ибр. 971
102. Из Маријенбада, 13. јуна 1851.          Ибр. 972
103. Из Оршаве, 21. јуна 1851.                                   Ибр. 973
104. Из Букурешта, 27.јула 1851.             Ибр. 974
105. Из Букурешта, 4. јула 1851.                                   Ибр. 976
106. Из Букурешта, 13. октобра 1851.          Ибр. 977
107. Из Букурешта, 16. октобра 1851.          Ибр. 978
108. Из Букурешта, 30. новембра 1851.          Ибр. 979
109. Из Букурешта, 22. децембра 1851.          Ибр. 980
110. Из Букурешта, јануара 1851.          Ибр. 981
111. Из Карлсбада, маја 1851.                                     Ибр. 982
112. Из Букурешта, 5. јануара 1852.             Ибр. 983
113. Из Букурешта, 23. јануара 1852.                          Ибр. 984
114. Из Букурешта, 29. јануара 1852.                             Ибр. 985
115. Из Букурешта, 5. фебруара 1852.                                     Ибр. 986
116. Из Букурешта, 1. марта 1852.                                     Ибр. 987
117. Из Букурешта, 11. марта 1852.                                     Ибр. 988
118. Из Букурешта, 6. априла 1852.                                     Ибр. 989
119. Из Букурешта, 12. априла 1852.                                     Ибр. 990
120. Из Букурешта, 8. маја 1852.                                    Ибр. 991

121. Из Букурешта, 3. маја 1852.                                    Ибр. 992
122. Из Букурешта, 24. децембра 1853.                                     Ибр. 993
123. Из Букурешта, 14. јануара 1854.                                      Ибр. 994
124. Из Букурешта, 30. јануара 1854.                            Ибр. 995
125. Из Букурешта, 25. јануара 1854.                            Ибр. 996
126. Из Букурешта, 20. фебруара 1854.                            Ибр. 997
127. Из Букурешта, 12. марта 1854.                            Ибр. 998
128. Из Букурешта, 28. марта 1854.                            Ибр. 999
129. Из Букурешта, 9. маја 1854.                                                Ибр. 1000
130. Из Букурешта, 6. маја 1854.                                   Ибр. 1001

Редни број: 3  

Инвентарна јединица: Кутија 1. фасцикла 3.

Распон година грађе: 1845–1852. 
Количина грађе: Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 1002-1081
   Корица 2
   Листова 101

Садржина грађе: Трећа фасцикла прве кути је садр-
жи садржи 80 писама упућених разним осо бама, 
која су груписана у четири скупине: 

1. Писма кнеза Милоша Јовану Герману (30 писама)
2. Писма Јована Германа кнезу Милошу (20 писама)
3. Писма кнеза Милоша Ђорђу Стојаковићу,

адвокату (17 писама)
4. Писма кнеза Милоша Кости Брзаку (13 писама)

Примедбе: Писма су писана руком на српском је-
зику (ћирилицом). Иако су у рукопису, писма су 
углавном читко написана и врло мало оштећена, 
ис крзани су крајеви неких писама, док је текст уг-
лав ном неоштећен. Прво писмо је Јован Герман по-
слао из Беча кнезу Милошу августа 1845. године па 
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је узето за почетну годину а последње писмо је из 
1852. године из Букурешта. Већина пи сама послата 
су из Беча и Букурешта, али има пи сама написаних 
у Паризу, Хајделбергу, Карлсбаду, Маријенбаду и 
Ђурђеву. 

Писма кнеза Милоша Јовану Герману

131. Из Беча, 20. јануара 1846.                            Ибр. 1002
132. Из Беча, 23. јануара 1846.                            Ибр. 1003
133. Из Беча, 6. јануара 1846.                            Ибр. 1004
134. Из Беча, 11. јануара 1846.                            Ибр. 1005
135. Из Беча, 27. фебруара 1846.                            Ибр. 1006
136. Из Беча, 2. марта 1846.                            Ибр. 1007
137. Из Беча, 10. марта 1846.                            Ибр. 1008
138. Из Беча, 13. марта 1846.                            Ибр. 1009
139. Из Беча, 24. марта 1846.                            Ибр. 1010
140. Из Беча, 28. марта 1846.                            Ибр. 1011
141. Из Беча, 31. марта 1846.                            Ибр. 1012
142. Из Хипцинга, 21. новембра 1846.     Ибр. 1013
143. Из Беча, 8. маја 1848.                            Ибр. 1014

144. Из Ишла, 1848.                                             Ибр. 1015
145. Из Ђурђева, 7. новембра 1850.             Ибр. 1016
146. Из Хајделберга, 14. децембра 1850.            Ибр. 1017
147. Из Хајделберга, 27. јануара 1851.            Ибр. 1018
148. Из Хајделберга, 27. марта 1851.            Ибр. 1019
149. Из Хајделберга, 14. априла 1851.            Ибр. 1020
150. Из Карлсбада, 1. маја 1851.                                                 Ибр. 1021
151. Из Букурешта, 27. августа 1851.            Ибр. 1022
152. Из Букурешта, 24. октобра 1851.            Ибр. 1023
153. Из Букурешта, октобра 1851.            Ибр. 1024
154. Из Букурешта, 26. децембра 1851.            Ибр. 1025
155. Из Букурешта, 8. фебруара 1852.            Ибр. 1026
156. Из Букурешта, 15. марта 1852.            Ибр. 1027
157. Из Букурешта, 12. априла 1852.            Ибр. 1028
158. Из Букурешта, 12. маја 1852.            Ибр. 1029
159. Недатирано писмо                                                                                  Ибр. 1030
160. Недатирано писмо                                                                                  Ибр. 1031

Писма Јована Германа кнезу Милошу

161. Из Беча, 1. августа 1845.                                             Ибр. 1032
162. Из Беча, 14. августа 1845.                                             Ибр. 1033
163. Из Беча, 7. септембра 1845.                                             Ибр. 1034
164. Из Букурешта, 7. октобра 1845.         Ибр. 1035
165. Из Букурешта, 14. октобра 1845.         Ибр. 1036
166. Из Букурешта, 18. марта 1846.         Ибр. 1037
167. Из Букурешта, 22. јануара 1848.         Ибр. 1038
168. Из Букурешта, 23. новембра 1848.         Ибр. 1039
169. Из Букурешта, 11. јануара 1851.         Ибр. 1040
170. Из Букурешта, 13. фебруара 1851.         Ибр. 1041
171. Из Букурешта, 1. марта 1851.        Ибр. 1042
172. Из Букурешта, 1. априла 1851.         Ибр. 1043
173. Из Карлсбада, 13. јуна 1851.          Ибр. 1044
174. Из Карлсбада, 1. јула 1851.                                                 Ибр. 1045
175. Из Париза, 12. децембра 1851.           Ибр. 1046
176. Из Париза, 15. јануара 1852.                                                 Ибр. 1047
177. Из Париза, 1. марта 1852.                                                 Ибр. 1048
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178. Из Париза, 19. марта 1852.                                                 Ибр. 1049
179. Из Беча, 18. априла 1852.                                                 Ибр. 1050
180. Из Беча, 24. априла 1852.                                                 Ибр. 1051

Писма кнеза Милоша
Ђорђу Стојаковићу, адвокату

181. Из Беча, 18. фебруара 1846.                                                 Ибр. 1052
182. Из Беча, 28. новембра 1846.                                                 Ибр. 1053
183. Из Букурешта, 15. априла 1846.               Ибр. 1054
184. Из Букурешта, 1. септембра 1846.              Ибр. 1055

185. Из Хајделберга, 14. децембра 1850.                 Ибр. 1056
186. Из Хајделберга, 16. јануара 1851.                   Ибр. 1057
187. Из Хајделберга, 30. јануара 1851.                   Ибр. 1058
188. Из Хајделберга, 25. фебруара 1851.                   Ибр. 1059
189. Из Хајделберга, 2. марта 1851.                   Ибр. 1060
190. Из Карлсбада, 29. маја 1851.                                                 Ибр. 1061
191. Из Карлсбада, 3. јуна 1851.              Ибр. 1062
192. Из Маријенбада, 23. јула 1851.                   Ибр. 1063
193. Из Темишвара, 13. јула 1851.                   Ибр. 1064
194. Из Букурешта, 28. августа 1851.                   Ибр. 1065
195. Из Букурешта, септембра 1851.                   Ибр. 1066
196. Из Букурешта, 13. септембра 1851.                   Ибр. 1067
197. Из Букурешта, 6. децембра 1851.                   Ибр. 1068

Писма кнеза Милоша Кости Брзаку

198. Из Букурешта, 29. априла 1850.        Ибр. 1069
199. Из Букурешта, 1. јуна 1850.                                            Ибр. 1070
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200. Из Букурешта, 23. октобра 1850.            Ибр. 1071
201. Из Хајделберга, 29. јануара 1851.                 Ибр. 1072
202. Из Хајделберга, 7. фебруара 1851.           Ибр. 1073

203. Из Хајделберга, 2. марта 1851.         Ибр. 1074
204. Из Хајделберга, 28. марта 1851.          Ибр. 1075
205. Из Карлсбада, 17. маја 1851.           Ибр. 1076
206. Из Букурешта, 28. јула 1851.                                     Ибр. 1077
207. Из Букурешта, 14. октобра 1851.          Ибр. 1078
208. Из Букурешта, 20. октобра 1851.          Ибр. 1079
209. Из Букурешта, 2. децембра 1851.          Ибр. 1080
210. Из Букурешта, 4. априла 1852.          Ибр. 1081

Редни број: 4  

Инвентарна јединица: Кутија 1. фасцикла 4.
Распон година грађе: 1853–1855. 
Количина грађе: Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 1186-1200, 
   Ибр. 1481-1507

   Корица 2
   Листова 59

Садржина грађе: Четврта фасцикла прве кутије са-
држи 42 писма кнезa Милоша (Димитрију) Мити 
Вучићу.

Примедбе: Писма су писана руком на српском је зи-
ку (ћирилицом). Иако су у рукопису, писма су уг-
лав ном читко написана и врло мало оштећена, ис-
крзани су крајеви неких писама, док је текст углав-
ном неоштећен. Прво писмо Мити Ву чићу послато 
је из Беча, јула 1853. године па је узето за почетну 
годину, а последње је из 1855. године из Одесе. Ско-
ро сва писма послата су из Беча и Одесе, осим два 
писма из Манастира Манасија и једног писма из 
Јаша. 

Писма кнеза Милоша Димитрију Мити Вучићу, 
„моме директору у Букурешту”

211. Из Беча, 21. јула 1853.        Ибр. 1186
212. Из Беча, 8. августа 1853.        Ибр. 1187
213. Из Беча, 14. августа 1853.        Ибр. 1188
214. Из Беча, 15. августа 1853.        Ибр. 1189
215. Из Беча, 10. септембра 1853.      Ибр. 1190
216. Из Беча, 20. септембра 1853.       Ибр. 1191
217. Из Беча, 27. септембра 1853.       Ибр. 1192
218. Из Беча, 5. октобра 1853.                                      Ибр. 1193
219. Из Беча, 12. октобра 1853.                                      Ибр. 1194
220. Из Беча, 17. октобра 1853.                                      Ибр. 1195
221. Из Беча, 26. октобра 1853.                                      Ибр. 1196
222. Из Манасије, 20. јула 1854.                                      Ибр. 1197
223. Из Манасије, 23. јула 1854.                                      Ибр. 1198
224. Из Јаша, 1. августа 1854.                                      Ибр. 1199
225. Из Одесе, Митровдан 1854.                                      Ибр. 1200
226. Из Одесе, 11. новембра 1854.       Ибр. 1481
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237. Из Одесе, 11. фебруара 1855.     Ибр. 1492
238. Из Одесе, 18. фебруара 1855.     Ибр. 1493
239. Из Одесе, 4. марта 1855.                         Ибр. 1494
240. Из Одесе, 11. марта 1855.                         Ибр. 1495
241. Из Одесе, 14. марта 1855.                         Ибр. 1496
242. Из Одесе, 21. марта 1855.                         Ибр. 1497
243. Из Одесе, 25. марта 1855.                         Ибр. 1498
244. Из Одесе, 1. априла 1855.                         Ибр. 1499
245. Из Одесе, 7. априла 1855.                                      Ибр. 1500
246. Из Одесе, 10. априла 1855.                                      Ибр. 1501
247. Из Одесе, 29. априла 1855.                                      Ибр. 1502
248. Из Одесе, 2. маја 1855.                                      Ибр. 1503
249. Из Одесе, 6. маја 1855.                                      Ибр. 1504
250. Из Одесе, 9. маја 1855.                                      Ибр. 1505
251. Из Одесе, 10. маја 1855.                                      Ибр. 1506
252. Из Одесе, 20. маја 1855.                                      Ибр. 1507

Редни број: 5  

Инвентарна јединица:  Кутија 1. фасцикла 5.
Распон година грађе: 1845–1858. 
Количина грађе: Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 1508-1553
   Корица 2
   Листова 78

Садржина грађе: Пета фасцикла прве кутије садржи 
46 писама кнеза Милоша Мити Вучићу.

Примедбе: Писма су писана руком уг лавном на срп-
ском језику (ћирилицом). Писма су читко написана 
и неоштећена. Прво писмо кнеза Ми лоша Мити Ву-
чићу датира из маја 1855. године из Одесе, па је узето 
за почетну годину, а последње пи смо је из марта 1856. 
године. Писма су читљива и неоштећена. Претеж но 
су писма послата из Ки ши   њева, већи број, а оста ла 
писма послата су из Одесе.

227. Из Одесе, 19. новембра 1854.       Ибр. 1482
228. Из Одесе, 22. новембра 1854.       Ибр. 1483
229. Из Одесе, 26. новембра 1854.       Ибр. 1484
230. Из Одесе, 3. децембра 1854.                                Ибр. 1485
231. Из Одесе, 10. децембра 1854.       Ибр. 1486
232. Из Одесе, 20. децембра 1854.       Ибр. 1487
233. Из Одесе, 14. јанура 1855.                            Ибр. 1488
234. Из Одесе, 24. јанура 1855.                            Ибр. 1489
235. Из Одесе, 31. јануaра 1855.                            Ибр. 1490
236. Из Одесе, 4. фебруара 1855.                            Ибр. 1491
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271. Из Кишињева, 9. октобра 1855.     Ибр. 1526
272. Из Кишињева, 16. октобра 1855.     Ибр. 1527
273. Из Кишињева, 20. октобра 1855.     Ибр. 1528
274. Из Кишињева, 20. октобра 1855.     Ибр. 1529
275. Из Кишињева, 7. новембра 1855.     Ибр. 1530
276. Из Кишињева, 14. новембра 1855.        Ибр. 1531
277. Из Кишињева, 17. новембра 1855.            Ибр. 1532
278. Из Кишињева, 21. новембра 1855.        Ибр. 1533
279. Из Кишињева, 25. новембра 1855.        Ибр. 1534
280. Из Кишињева, 2. децембра 1855.       Ибр. 1535
281. Из Кишињева, 9. децембра 1855.        Ибр. 1536
282. Из Кишињева, 10. децембра 1855.        Ибр. 1537
283. Из Кишињева, 20. децембра 1855.        Ибр. 1538
284. Из Кишињева, 30. децембра 1855.        Ибр. 1539
285. Из Кишињева, 2. јануара 1856.        Ибр. 1540
286. Из Кишињева, 6. јануара 1856.        Ибр. 1541
287. Из Кишињева, 13. јануара 1856.        Ибр. 1542
288. Из Кишињева, 20. јануара 1856.        Ибр. 1543
289. Из Кишињева, 20. јануара 1856.        Ибр. 1544
290. Из Кишињева, 27. јануара 1856.        Ибр. 1545
291. Из Кишињева, 30. јануара 1856.        Ибр. 1546
292. Из Кишињева, 3. фебруара 1856.        Ибр. 1547
293. Из Одесе, 10. фебруара 1856.        Ибр. 1548
294. Из Одесе, 20. фебруара 1856.        Ибр. 1549
295. Из Одесе, 27. фебруара 1856.        Ибр. 1550
296. Из Одесе, 2. марта 1856.                                        Ибр. 1551
297. Из Одесе, 9. марта 1856.                                        Ибр. 1552
298. Из Одесе, 16. марта 1856.                                        Ибр. 1553

Редни број: 6  

Инвентарна јединица:  Кутија 1. фасцикла 6.
Распон година грађе:  1856–1858. 
Количина грађе: Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 1554-1595
   Корица 2
   Листова 69

Писма кнеза Милоша Мити Вучићу

253. Из Одесе, 22. маја 1855.                                      Ибр. 1508
254. Из Одесе, 5. јуна 1855.                                      Ибр. 1509
255. Из Одесе, 10. јуна 1855.                                      Ибр. 1510
256. Из Одесе, 10. јуна 1855.                         Ибр. 1511
257. Из Одесе, 17. јуна 1855.                         Ибр. 1512
258. Из Одесе, 17. јуна 1855.                         Ибр. 1513
259. Из Одесе, 24. јуна 1855.                         Ибр. 1514
260. Из Одесе, 15. јула 1855.                         Ибр. 1515
261. Из Одесе, 29. јула 1855.                         Ибр. 1516
262. Из Одесе, 5. августа 1855.                         Ибр. 1517
263. Из Одесе, 12. августа 1855.                         Ибр. 1518
264. Из Одесе, 26. августа 1855.                         Ибр. 1519
265. Из Одесе, 2. септембра 1855.     Ибр. 1520
266. Из Одесе, 5. септембра 1855.      Ибр. 1521
267. Из Одесе, 12. септембра 1855.     Ибр. 1522
268. Из Одесе, 19. септембра 1855.     Ибр. 1523
269. Из Одесе, 27. септембра 1855.     Ибр. 1524
270. Из Одесе, 30. септембра 1855.     Ибр. 1525

266
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322. Из Беча, 9. новембра 1854.        Ибр. 1577
323. Из Беча, 12. децембра 1854.        Ибр. 1578
324. Из Беча, 12. августа 1855.        Ибр. 1579
325. Из Иванке, 9. октобра 1855.        Ибр. 1580
326. Из Иванке, 3. јануара 1856.        Ибр. 1581
327. Из Иванке, 9. фебруара 1856.       Ибр. 1582
328. Из Иванке, 7. марта 1856.        Ибр. 1583
329. Из Иванке, 5. априла 1856.        Ибр. 1584
330. Из Иванке, 6. априла 1856.        Ибр. 1585
331. Из Иванке, 25. априла 1856.        Ибр. 1586

Садржина грађе: Шеста фасцикла прве кути је садр-
жи 42 писма кнеза Милоша Мити Вучићу.

Примедбе: Писма су писана руком уг ла в ном на срп-
ском језику (ћирилицом). Писма су чит ко написана 
и текст је неоштећен. Прво писмо да ти ра из марта 
1856. године, из Одесе, па је узето за по четну годину, 
а последње писмо је из октобра 1858. године са кне-
жевог породичног имања Иванка. Писма су пре-
тежно послата из Одесе, Пеште, Беча и Иванке.

Писма кнеза Милоша Мити Вучићу

299. Из Одесе, 20. марта 1856.        Ибр. 1554
300. Из Одесе, 30. марта 1856.        Ибр. 1555
301. Из Одесе, 6. априла 1856.        Ибр. 1556
302. Из Одесе, 20. априла 1856.        Ибр. 1557
303. Из Одесе, 30. априла 1856.        Ибр. 1558
304. На Велики петак 1856.        Ибр. 1559
305. Из Одесе, 4. маја 1856.        Ибр. 1560
306. Из Одесе, 11. маја 1856.        Ибр. 1561
307. Из Одесе, 21. маја 1856.        Ибр. 1562
308. Из Одесе, 1. јуна 1856.        Ибр. 1563
309. Из Одесе, 4. јуна 1856.        Ибр. 1564
310. Из Одесе, 11. јуна 1856.        Ибр. 1565
311. Из Одесе, 19. јуна 1856.        Ибр. 1566
312. Из Одесе, 22. јуна 1856.        Ибр. 1567
313. Петровдан, 1856.                                   Ибр. 1568
314. Из Пеште, 5. јуна 1857.        Ибр. 1569
315. Из Пеште, 20. јуна 1857.        Ибр. 1570
316. Из Пеште, 30. јуна 1857.        Ибр. 1571
317. Из Пеште, 6. јула 1857.        Ибр. 1572
318. Из Пеште, 14. јула 1857.        Ибр. 1573
319. Из Беча, 12. јануара 1854.        Ибр. 1574
320. Из Беча, 12. фебруара 1854.        Ибр. 1575
321. Из Беча, 3. новембра 1854.        Ибр. 1576

317
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Симеона Маћића кнезу Милошу су углавном по-
слата из Појана и Херешта.

Писма и депеше кнеза Милоша
Кости Анастасијевићу, агенту у Букурешту

341. Из Београда, 26. фебруара 1859.       Ибр. 1652
342. Из Београда, 20. марта 1859. (депеша)      Ибр. 1653
343. Из Београда, 16. априла 1859.       Ибр. 1654
344. Из Крагујевца, 8. августа 1859.       Ибр. 1655
345. Из Крагујевца, 5. септембра 1859.       Ибр. 1656
346. Из Крагујевца, 22. септембра 1859.

(депеша)           Ибр. 1657
347. Из Београда, 8. новембра 1859.

(депеша)            Ибр. 1658
348. Из Београда, 15. новембра 1859.

(депеша)           Ибр. 1659
349. Из Београда, 13. децембра 1860.       Ибр. 1660
350. Из Београда, 1. јануара 1860.       Ибр. 1661
351. Из Београда, 5. јануара 1860.

(депеша)          Ибр. 1662
352. Из Београда, 10. јануара 1860.       Ибр. 1663
353. Из Београда, 14. јануара 1860.       Ибр. 1664
354. Из Београда,16. јануара 1860.       Ибр. 1665
355. Из Београда, 22. јануара 1860.       Ибр. 1666
356. Из Београда, 4. фебруара 1860.       Ибр. 1667
357. Из Београда, 7. фебруара 1860.       Ибр. 1668
358. Из Београда, 9. фебруара 1860.       Ибр. 1669
359. Из Београда, 9. фебруара 1860.

(депеша)           Ибр. 1670
360. Из Београда, 8. фебруара 1860.

(депеша)         Ибр. 1671
361. Из Београда, 9. фебруара 1860.

(депеша)          Ибр. 1672
362. Из Београда, 12. фебруара 1860.       Ибр. 1673
363. Из Београда, 20. фебруара 1860.       Ибр. 1674
364. Из Београда, 28. фебруара 1860.       Ибр. 1675

332. Из Иванке, 12. маја 1856.        Ибр. 1587
333. Из Иванке, 14. маја 1856.        Ибр. 1588
334. Из Иванке, 25. маја 1856.        Ибр. 1589
335. Из Беча, 5. јуна 1856.         Ибр. 1590
336. Из Беча, 12. августа 1856.        Ибр. 1591
337. Из Беча, 2. септембра 1857.        Ибр. 1592
338. Из Беча, 12. октобра 1857.        Ибр. 1593
339. Из Беча, 28. новембра 1857.        Ибр. 1594
340. Из Иванке, 7. октобра 1858.        Ибр. 1595

Редни број: 7  

Инвентарна јединица:  Кутија 2. фасцикла 1.
Распон година грађе: 1848–1860.
Количина грађе: Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 1652-1708
   Корица 2
   Листова 78

Садржина грађе: Прва фасцикла друге кути је садр-
жи 57 писама подељених у две скупине: 

1. Писма кнезa Милошa Кости Анастасијевићу,
срп ском агенту у Букурешту (33 писма)

2. Писма Симеона Маћића, управника кнежевих
до бара, кнезу Милошу (24 писма)

Примедбе: Писма су писана руком уг лав ном на срп-
ском језику (ћирилицом), осим неко лико депеша 
које су на француском језику и једног писма на 
немачком језику (готицoм) које је незнатно оште-
ћено. Иако су у рукопису, писма су углавном читко 
написана и готово неоштећена. Прво писмо датира 
из фебруара 1859. године, послато је из Бео града 
па је узето за почетну годину, а последње писмо је 
из јануара 1860. године, из Београда. Неколико пи-
сама послата су из Крагујевца и Топчидера. Пи сма 
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380. Из Појана, 14. фебруара 1854.      Ибр. 1691
381. Из Појана, 19. фебруара 1854.        Ибр. 1692
382. Из Појана, 27. фебруара 1854.        Ибр. 1693
383. Из Појана, 7. марта 1854.                                     Ибр. 1694
384. Из Појана, 21. марта 1854.                                   Ибр. 1695
385. Из Појана, 27. марта 1854.                                    Ибр. 1696
386. Из Појана, 5. априла 1854.                                    Ибр. 1697
387. Из Пијатре, 30. априла 1854.       Ибр. 1698
388. Из Слатине, 4. јуна 1854.                                    Ибр. 1699
389. Из Слатине, 28. јуна 1854.                                    Ибр. 1700
390. Из Појана, 4. априла 1857.                                    Ибр. 1701
391. Из Појана, 24. новембра 1857.      Ибр. 1702
392. Из Појана, 20. фебруара1858.      Ибр. 1703
393. Из Појана, 2. априла 1858.                                Ибр. 1704
394. Из Појана, 20. априла 1858.                              Ибр. 1705
395. Из Појана, 1. јануара 1858.                              Ибр. 1706
396. Из Појана, 20. новембра 1858.      Ибр. 1707
397. Недатирано писмо                                                        Ибр. 1708

365. Из Топчидера, 27. марта 1860.       Ибр. 1676
366. Из Топчидера, 16. маја 1860.       Ибр. 1677
367. Из Ал. Бање, 10. јуна 1860.                                 Ибр. 1678
368. Из Топчидера, 18. августа 1860.       Ибр. 1679
369. Из Топчидера, 21. августа 1860.

(депеша)            Ибр. 1680
370. Из Београда, 5. јуна 1859.                                         Ибр. 1681
371. Из Београда, 12. јула 1859.                                         Ибр. 1682
372. Из Београда, 17. новембра 1859.       Ибр. 1683
373. Из Београда, 15. јануара 1860.       Ибр. 1684

Писма Симеона Маћића, управника
кнежевих добара, кнезу Милошу

374. Из Букурешта, 30. јула 1847.       Ибр. 1685
375. Из Херешта, 27. јануара 1848.       Ибр. 1686
376. Из Херешта, 15. марта 1848.                                     Ибр. 1687
377. Из Појана, 16. марта 1852.                                     Ибр. 1688
378. Из Појана, 13. марта 1853.                                     Ибр. 1689
379. Из Појана, 21. маја 1853.                                     Ибр. 1690

364 376
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400. Из Беча, 9. маја 1848.                              Ибр. 1711
401. Из Берна, 18. јула 1848.                              Ибр. 1712
402. Из Букурешта, 6. септембра 1849.       Ибр. 1713

403. Из Букурешта, 16. октобра 1849.        Ибр. 1714
404. Из Букурешта, 24. октобра 1849.       Ибр. 1715
405. Из Букурешта, 24. октобра 1849.       Ибр. 1716
406. Из Букурешта, 6. октобра 1849.       Ибр. 1717
407. Из Букурешта, 16. децембра 1849.       Ибр. 1718
408. Недатирано, 1849.(?)                                   Ибр. 1719
409. Из Букурешта, 10. септембра 1850.       Ибр. 1720
410. Из Букурешта, 14. октобра 1850.       Ибр. 1721
411. Из Букурешта, 21. октобра 1850.       Ибр. 1722
412. Без места слања, 1850.                                   Ибр. 1723
413. Из Хајделберга, 7. фебруара 1851.       Ибр. 1724
414. Из Хајделберга, 5. марта 1851.       Ибр. 1725
415. Из Хајделберга, 15. марта 1851.       Ибр. 1726
416. Из Ораовице, 21. августа 1851.       Ибр. 1727

Редни број: 8  

Инвентарна јединица:  Кутија 2. фасцикла 2.
Распон година грађе: 1845–1858.
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 1709-1764
   Корица 2
   Листова 86

Садржина грађе: Друга фасцикла друге ку ти је садр-
жи 56 писама сврстаних у  четири групе: 

1. Писма кнезa Милошa ћерки Петрији Бајић
(19 писама)
2. Писма Јеврема Обреновића, Милошевог брата, 
Мити Вучићу (3 писма)
3. Писма Максима Поповића, надзорника 
кнежевих добара, кнезу Милошу (17 писама)
4. Писма Раше Здравковића, надзорника кнежевих 
добара, кнезу Милошу (17 писама)

Примедбе: Писма су писана руком пре   тежно на 
срп ском језику (ћирилицом), осим јед  ног писма ко-
је је на влашком језику. Иако су у ру ко  пису, писма 
су углавном читко написана и врло ма ло оште ће-
на. Прво писмо је из септембра 1846. године, напи-
сано у Београду, па је узето за почетну годину, а 
последње писмо је из марта 1858. године из Томадее. 
Претежно су писма послата из Београда, Букурешта 
и Манастира Манасије, а по једно из Кар лсбада, 
Бер на и Мехадије, док су два писма послата из Сме-
де  рева и Томадее.

Писма кнезa Милошa ћерки Петрији Бајић

398. Из Хипцинга, 18. јуна 1846.                              Ибр. 1709
399. Из Беча, 13. марта 1848.                              Ибр. 1710

402
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430. Из Букурешта, 17. марта 1851.       Ибр. 1741
431. Из Букурешта, 13. маја 1851.       Ибр. 1742
432. Из Букурешта, 2. јуна 1851.                                     Ибр. 1743
433. Из Карлсбада, 25. јуна 1851.        Ибр. 1744
434. Из Мехадије, 22. јуна 1851.                                      Ибр. 1745
435. Из Томадее, 29. марта 1858.                                         Ибр. 1746
436. Из Томадее, 29. марта 1858.                                      Ибр. 1747

Писма Јеврема Обреновића Мити Вучићу

417. Из Манасије, 16. марта 1855.       Ибр. 1728
418. Из Манасије, 7. августа 1855.       Ибр. 1729
419. Из Манасије, 24. септембра 1855.       Ибр. 1730

Писма Максима Поповића, надзорника 
кнежевих добара, кнезу Милошу

420. Из Букурешта, 4. децембра 1850.       Ибр. 1731
421. Из Букурешта, 19. децембра 1850.       Ибр. 1732
422. Из Букурешта, 1. јануара 1851.       Ибр. 1733
423. Из Букурешта, 13. јануара 1851.       Ибр. 1734
424. Из Букурешта, 23. јануара 1851.       Ибр. 1735
425. Из Букурешта, 27. јануара 1851.       Ибр. 1736
426. Из Букурешта, 8. фебруара 1851.       Ибр. 1737
427. Из Букурешта, 15. фебруара 1851.       Ибр. 1738
428. Из Букурешта, 24. фебруара 1851.       Ибр. 1739
429. Из Букурешта, 14. марта 1851.       Ибр. 1740

416 417

434
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Редни број: 9  

Инвентарна јединица:  Кутија 2. фасцикла 3.
Распон година грађе: 1840–1861.
Количина грађе: Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 1765-1804
   Корица  2
   Листова 55   

Садржина грађе: Трећа фасцикла друге кути је садр-
жи 40 писама распоређених у пет група:

1. Писма разних лица кнезу Милошу (24 писама)
2. Писма Милоша Јеврема Обреновића Кости 
Анастасијевићу (2 писма)
3. Писма Томаније Обреновић Кости 
Анастасијевићу (9 писама)
4. Писма Косте Анастасијевића Томанији 
Обреновић (1 писмо)
5. Из оставштине кнеза Милоша (4 предмета)

Примедбе: Писма су писана руком пре тежно на срп-
ском језику (ћирилицом), осим једне депеше на вла-
шком језику. Иако су у рукопису, пи сма су углав ном 
читко написана и врло мало оште ће на. Прво писмо 
је из марта 1840. године, које је Стефан Пазарац по-
слао кнезу Милошу из Херешта, па је узето за по-
четну годину, а последње писмо је с почетка 1861. 
го дине из Букурешта. Писма су претежно послата 
из Београда, али има писама по слатих из Земуна, 
Ковина, Вршца, Ђурђева и Беча.

Писма Арона Гавриловића кнезу Милошу

454. Из Ковина, 7. новембра 1850.        Ибр. 1765
455. Из Ковина, 25. фебруара 1851.        Ибр. 1766

Писма Раше Здравковића, надзорника
кнежевих добара, кнезу Милошу

437. Из Београда, 10. септембра 1845.        Ибр. 1748
438. Из Београда, 20. септембра 1845.        Ибр. 1749
439. Из Београда, 27. маја 1846.                                    Ибр. 1750
440. Из Београда, 24. септембра 1846.        Ибр. 1751
441. Из Београда, 28. октобра 1846.        Ибр. 1752
442. Из Београда, 17. априла 1847.        Ибр. 1753
443. Из Београда, 22. јуна 1847.                                      Ибр. 1754
444. Из Београда, 3. јула 1847.                                       Ибр. 1755
445. Из Београда, 29. августа 1847.        Ибр. 1756
446. Из Београда, 3. септембра 1847.        Ибр. 1757

447. Из Београда, 27. октобра 1847.        Ибр. 1758
448. Из Београда, 16. августа 1849.        Ибр. 1759
449. Из Београда, 8. новембра 1849.        Ибр. 1760
450. Из Смедерева, 10. децембра 1849.        Ибр. 1761
451. Из Београда, 8. јуна 1850.                                     Ибр. 1762
452. Из Београда, 8. јуна 1850.                                       Ибр. 1763
453. Из Смедерева, 8. јула 1850.                                  Ибр. 1764

446



30

Писма Антонија Радивојевића, пуномоћника, 
кнезу Милошу

462. Из Београда, 13. марта 1850.       Ибр. 1773
463. Из Земуна, 3. јуна 1851.                               Ибр. 1774
464. Из Београда, 7. септембра 1851.       Ибр. 1775
465. Из Београда, 15. новембра 1851.       Ибр. 1776

Писмо Милоша Спасојевића Брке кнезу Милошу

466. Из Букурешта, 1. априла 1851.       Ибр. 1777

Писма Милоша Јеврема Обреновића
Кости Анастасијевићу

467. Из Београда, 10. фебруара 1860.       Ибр. 1778
468. Из Београда, 25. фебруара 1860.       Ибр. 1789

Писма Павла Станишића кнезу Милошу

456. Из Београда, 7. новембра 1847.        Ибр. 1767
457. Из Београда, 26. јануара 1848.        Ибр. 1768

Писмо Стефана Пазарца кнезу Милошу

458. Из Херешта, 25. марта 1840.                               Ибр. 1769

Писмо Тасе Поповића кнезу Милошу

459. Из Букурешта, 12. маја 1851.        Ибр. 1770

Писмо Петра М. Гарашанина кнезу Милошу

460. Из Београда, 1858.                                                                             Ибр. 1771

Писмо Алексе Андрића, уредника „Световида”, 
кнезу Милошу

461. Из Беча, Ускрс 1858.        Ибр. 1772

458

460
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Писма Константина Брзака кнезу Милошу

476. Из Београда, 26. јуна 1850.                           Ибр. 1787
477. Из Земуна, 20. фебруара 1851.      Ибр. 1788
478. Из Београда, 15. марта 1851.      Ибр. 1789
479. Из Београда, 8. јуна 1851.                           Ибр. 1790

Писма Томаније Обреновић Кости 
Анастасијевићу

480. Из Београда, 25. марта 1859.       Ибр. 1791
481. Из Манасије, 25. маја 1859.                                   Ибр. 1792
482. Из Београда, 15. јуна 1859.                           Ибр. 1793
483. Из Београда, 12. новембра 1859.     Ибр. 1794
484. Из Београда, 21. јануара 1860.     Ибр. 1795
485. Из Београда, 24. фебруара 1860.     Ибр. 1796
486. Из Београда, 20. новембра 1860.     Ибр. 1797
487. Из Београда, 9. новембра 1860.     Ибр. 1798
488. Из Београда, недатирано писмо     Ибр. 1799

Писма Милоша Брке кнезу Милошу

469. Из Варадије, 3. децембра 1850.       Ибр. 1780
470. Из Вршца, 27. јануара 1851.                                   Ибр. 1781

Писмо Ђорђа Протића кнезу Милошу

471. Из Земуна, 15. децембра 1851.       Ибр. 1782

Писма Косте Анастасијевића кнезу Милошу

472. Из Ђурђева, 17. марта 1850.                                    Ибр. 1783
473. Из Београда, 4. јуна 1858. (депеша)       Ибр. 1784
474. Из Ђурђева, 6. јуна 1858.                                                 Ибр. 1785

Писмо Илије Ивановића кнезу Милошу

475. Из Крајове, 28. марта 1854.                               Ибр. 1786
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493. Списак разних кожа кнеза Милоша,
у Београду 9. августа 1851.         Ибр. 1804

Редни број: 10  

Инвентарна јединица:  Кутија 2. фасцикла 4.
Распон година грађе: 1845–1860.
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 1805-1901
   Корица 2
   Листова 98   

Садржина грађе: Четврта фасцикла друге кутије са-
др жи 97 писама кнеза Милоша разним личностима.

Примедбе: Писма су писана руком пре  те жно на 
срп ском језику (ћирилицом). Има и неколи ко писа-
ма на француском и немачком јези ку. Иако су у ру-
ко пису, писма су углавном чит ко написана и нео-
штећена. Прво писмо је кнез Ми лош послао из Беча 
Авраму Петронијевићу децем бра 1845. године, па је 
узето за почетну годину, а последње писмо кнез је 
послао житељима својих села у Влашкој почетком 
1860. године из Београда. Писма су претежно из Бе-
ча, Букурешта и Хајделберга.

Писма кнеза Милоша Авраму Петронијевићу

494. Из Беча, 27. децембра 1845.                             Ибр. 1805
495. Из Беча, 9. марта 1846.                             Ибр. 1806
496. Из Букурешта, 8. септембра 1850.      Ибр. 1807

Писма кнеза Милоша Вулету Глигоријевићу

497. Из Букурешта, 17. септембра 1851.                    Ибр. 1808
498. Из Букурешта, 2. децембра 1851.                    Ибр. 1809
499. Из Букурешта, 20. фебруара 1852.                    Ибр. 1810
500. Из Букурешта, априла 1852.                      Ибр. 1811

Писмо Косте Анастасијевића
Томанији Обреновић

489. Из Букурешта, 20. јануара 1861.     Ибр. 1800

Предмети из оставине кнеза Милоша

490. Списак књига у двору кнеза Милоша
у Букурешту, недатирано       Ибр. 1801

491. Архива кнеза Милоша, кнеза Михаила,
кнеза Милана и кнегиње Љубице,
из 1851.         Ибр. 1802

492. Уговор закључен између кнеза Милоша
и Николе Димовића у Топчидеру,
24. маја 1860.        Ибр. 1803

490
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Писма кнеза Милоша Миловану Михаиловићу

503. Из Хајделберга, 27. јануара 1851.                Ибр. 1814
504. Из Хајделберга, 30. јануара 1851.                   Ибр. 1815
505. Из Хајделберга, 21. фебруара 1851.                   Ибр. 1816
506. Из Хајделберга, 25. фебруара 1851.      Ибр. 1817
507. Из Хајделберга, 21. марта 1851.       Ибр. 1818
508. Из Хајделберга, 16. марта 1851.         Ибр. 1819
509. Из Карлсбада, 5. јуна 1851.                                                 Ибр. 1820

Писма кнеза Милоша Арону Деспинићу

510. Из Букурешта, 14. октобра 1850.       Ибр. 1821
511. Из Букурешта, 1850.                            Ибр. 1822
512. Из Хајделберга, 5. марта 1851.       Ибр. 1823

Писма кнеза Милоша Миши Анастасијевићу

501. Из Хајделберга, 16. јануара 1851.                   Ибр. 1812
502. Из Букурешта, 20. фебруара 1851.                   Ибр. 1813

499 501
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Писмо кнеза Милоша митрополиту

522. Из Беча, 24. маја 1846.                             Ибр. 1833

Писмо кнеза Милоша Андреју Марковићу

523. Из Хајделберга, 3. априла 1851.             Ибр. 1834

Писмо кнеза Милоша Василију Анташу

524. Из Карлсбада, 27. априла 1851.           Ибр. 1835

Писма кнеза Милоша Берту Дердавиду

525. Из Хајделберга, 30. јануара 1851.          Ибр. 1837
526. Из Хајделберга, 26. априла 1852.          Ибр. 1838

Писмо кнеза Милоша Таси и Илији

527. Из Пожуна, 18. новембра 1850.          Ибр. 1839

Писмо кнеза Милоша Петру Парезану

528. Из Карлсбада, 5. маја 1851.                                  Ибр. 1840

513. Из Хајделберга, 3. априла 1851.       Ибр. 1824
514. Из Францесбруна, 9. јула 1851.       Ибр. 1825
515. Из Букурешта, 21. септембра 1851.       Ибр. 1826
516. Из Букурешта, 20. октобра 1851.       Ибр. 1827

Писма кнеза Милоша кнезу Џики у Букурешту

517. Из Беча, 17. децембра 1847.                             Ибр. 1828
518. Из Беча, 1848. (?)                                                Ибр. 1829

Писмо кнеза Милоша Марији Ђермановици

519. Из Беча, 24. маја 1846.                             Ибр. 1830

Писмо кнеза Милоша Нешковићу и Костићу

520. Из Букурешта, 1. септембра 1851.               Ибр. 1831

Писмо кнеза Милоша Соки Глигоријевић

521. Из Беча, 24. маја 1846.                             Ибр. 1832
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Писмо кнеза Милоша Новаковићу у Београду

543. Из Хајделберга, 7. фебруара 1851.          Ибр. 1855

Писма кнеза Милоша Димитрију Петровићу

544. Из Хајделберга, 3. априла 1851.          Ибр. 1856
545. Из Хајделберга, 10. маја 1851.          Ибр. 1857

Писма кнеза Милоша Сави (Савки) у Крагујевцу

546. Из Беча, 6. маја 1846.                                    Ибр. 1858
547. Из Хајделберга, 2. марта 1851.         Ибр. 1859

Писма кнеза Милоша Павлу Станишићу

548. Без места слања, 18. маја 1846.        Ибр. 1860
549. Из Хофина, 23. јула 1846.                                            Ибр. 1861

Писмо кнеза Милоша Ђорђу Варваријану

529. Из Карлсбада, 27. октобра 1851.          Ибр. 1841

Писма кнеза Милоша Кости Богдановићу

530. Из Букурешта, 5. децембра 1849.          Ибр. 1842
531. Из Букурешта, 16. децембра 1849.          Ибр. 1843
532. Из Букурешта, 22. новембра 1851.          Ибр. 1844

Писма кнеза Милоша Јакову Латасу

533. Из Букурешта, 4. септембра 1851.          Ибр. 1845
534. Из Букурешта, 10. септембра 1851.          Ибр. 1846
535. Из Букурешта, 26. децембра 1851.          Ибр. 1847

Писма кнеза Милоша Арону Гавриловићу

536. Из Букурешта, 14. октобра 1850.          Ибр. 1848
537. Из Букурешта, 5. марта 1851.          Ибр. 1849

Писма кнеза Милоша Симеону Маћићу

538. Из Букурешта, 3. марта 1852.          Ибр. 1850
539. Из Букурешта, 25. марта 1852.          Ибр. 1851

Писмо кнеза Милоша Илији Гарашанину

540. Из Хајделберга, 7. фебруара 1851.          Ибр. 1852

Писмо кнеза Милоша Јови Николићу

541. Из Беча, 9. јуна 1846.                              Ибр. 1853

Писмо кнеза Милоша капетану Ивановићу

542. Из Букурешта, 24. октобра 1850.          Ибр. 1854

538
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Писма кнеза Милоша Антонију Радивојевићу
у Београду

567. Из Букурешта, 25. марта 1850.     Ибр. 1878
568. Из Букурешта, 29. априла 1850.     Ибр. 1879

Писмо кнеза Милоша Максиму Поповићу

569. Из Хајделберга, 14. децембра 1850.     Ибр. 1880

Писма кнеза Милоша Максиму Поповићу, 
настојнику добара у Влашкој

570. Из Хајделберга, 21. децембра 1850.        Ибр. 1881
571. Из Хајделберга, 22. јануара 1851.           Ибр. 1882
572. Из Хајделберга, 27. јануара 1851.           Ибр. 1883
573. Из Хајделберга, 29. јануара 1851.           Ибр. 1884
574. Из Хајделберга, 10. фебруара 1851.           Ибр. 1885
575. Из Хајделберга, 25. фебруара 1851.           Ибр. 1886
576. Из Хајделберга, 1. марта 1851.           Ибр. 1887
577. Из Хајделберга, 15. марта 1851.           Ибр. 1888
578. Из Карлсбада, 27. априла 1851.           Ибр. 1889
579. Из Карлсбада, 22. маја 1851.                                        Ибр. 1890
580. Из Карлсбада, 24. маја 1851.            Ибр. 1891
581. Из Маријенбада, 13. јуна 1851.           Ибр. 1892

Писма кнеза Милоша Љубомиру Ненадовићу

582. Из Хајделберга, 11. фебруара 1851.           Ибр. 1893
583. Из Хајделберга, 26. фебруара 1851.           Ибр. 1894
584. Из Хајделберга, 13. априла 1851.           Ибр. 1895
585. Из Хајделберга, 5. јуна 1851.           Ибр. 1896

Писмо и депеше кнеза Милоша
Кости Анастасијевићу

586. Из Београда, 28. маја 1859.                           Ибр. 1897

550. Из Хајделберга, 16. јануара 1851.          Ибр. 1862
551. Из Букурешта, 2. децембра 1851.          Ибр. 1863

Писма кнеза Милоша Раши Здравковићу, 
настојнику у Србији

552. Из Беча, 6. маја 1846.                            Ибр. 1864
553. Из Беча, 18. јуна 1846.                            Ибр. 1865
554. Из Беча, 14. септембра 1846.     Ибр. 1866
555. Из Беча, 2. октобра 1846.                        Ибр. 1867
556. Из Беча, 8. октобра 1846.                        Ибр. 1868
557. Из Беча, 9. априла 1847.                        Ибр. 1869
558. Из Беча, 15. јуна 1847.                        Ибр. 1870

559. Из Беча, 30. јула 1847.                        Ибр. 1871
560. Из Беча, 29. септембра 1847.     Ибр. 1872
561. Из Букурешта, 16. децембра 1847.     Ибр. 1873
562. Из Букурешта, 9. септембра 1849.     Ибр. 1874
563. Из Букурешта, 13. априла 1850.     Ибр. 1875
564. Из Букурешта, 13. априла 1850.     Ибр. 1875
565. Из Букурешта, 13. априла 1850.     Ибр. 1876
566. Из Маријенбада, недатирано писмо     Ибр. 1877
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Редни број: 11  

Инвентарна јединица:  Кутија 2. фасцикла 5.
Распон година грађе: 1845–1860. 
Количина грађе: Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 1902-1969
   Корица 2
   Листова 81

Садржина грађе: Пета фасцикла друге кути је садр-
жи 68 писама која укључују породичну пре писку 
кнеза Милоша и преписку разних личности са кне-
зом. Од породичне преписке сачувана су пи сма 
Ан ке Обреновић (4 писма), Јеврема Обреновића (1 
пи смо), Јована Т. Обреновића (2 писма), кнегиње 
Ју лије Обреновић (3 писма), као и писма Петрије 
Обреновић Бајић (19 писама).

Примедбе: Писма су писана руком уг лавном на 
срп ском језику (ћирилицом), осим једног декрета 
на француском језику и депеше и 2 писма кнегиње 
Јулије на немачком језику, на готици. Пи сма су чит-
ко написана и неоштећена. Прво писмо је Јован Т. 
Обреновић послао кнезу Милошу, окто бра 1845. го-
дине, па је узето за почетну годину, а последњи до-
кумент је декрет из децембра 1860. го дине написан 
на француском и српском језику. Пи сма су послата 
из Београда, Варадије, Мехадије, Вр ш ца, Новог Са-
да, Беча, Темишвара, Напуља и Пет ро града.

Писма Анке Ј. Обреновић кнезу Милошу

591. Из Новог Сада, 14. децембра 1851.     Ибр. 1902
592. Из Деблинга, 14. децембра 1853.      Ибр. 1903
593. Из Деблинга, 14. фебруара 1854.     Ибр. 1904
594. Из Новог Сада, 30. фебруара 1854.      Ибр. 1905

587. Из Крагујевца, 5. септембра 1859.
(депеша)        Ибр. 1898

588. Из Крагујевца, 5. септембра 1859.
(депеша)                                                                    Ибр. 1899

Писмо кнеза Милоша намесницима добара
у Влашкој

589. Из Београда, 9. фебруара 1860.      Ибр. 1900

Писмо кнеза Милоша житељима села
у Влашкој

590. Из Београда, 9. фебруара 1860.      Ибр. 1901
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603. Из Београда, 6. фебруара 1860.
(депеша)                                                                    Ибр. 1914

604. Из Београда, 7. фебруара 1860.       Ибр. 1915
605. Из Београда, 29. октобра 1860.

(декрет)          Ибр. 1916

Писма Петрије Бајић кнезу Милошу

606. Из Варадије, 18. јуна 1846.                     Ибр. 1917

607. Из Варадије, 19. децембра 1846.    Ибр. 1918
608. Из Варадије, 26. јуна 1847.                       Ибр. 1919
609. Из Варадије, 27. јуна 1847.                       Ибр. 1920
610. Из Варадије, 20. априла 1848.     Ибр. 1921
611. Из Варадије, 31. маја 1848.                        Ибр. 1922
612. Из Варадије, 25. јула 1848.                         Ибр. 1923
613. Из Вршца, 25. јануара 1851.      Ибр. 1924
614. Из Вршца, 1. априла 1851.                            Ибр. 1925
615. Из Мехадије, 15. априла 1851.       Ибр. 1926
616. Из Варадије, 22. августа 1851.       Ибр. 1927
617. Из Варадије, 22. октобра 1851.       Ибр. 1928

Писмо Јеврема Обреновића кнезу Милошу

595. Из Манасије, 20. јануара 1848.     Ибр. 1906

Писма Јована Т. Обреновића кнезу Милошу

596. Из Новог Сада, 30. октобра 1845.     Ибр. 1907
597. Из Новог Сада, 21. децембра 1845.     Ибр. 1908

Писма кнегиње Јулије Обреновић кнезу Милошу

598. Из Беча, 5. јануара 1854.                      Ибр. 1909
599. Из Беча, 17. марта 1854.                      Ибр. 1910
600. Из Иванке, 14. децембра 1858.     Ибр. 1911

   Писма кнеза Михаила Кости Анастасијевићу

601. Из Феславе, 2 октобра 1851.       Ибр. 1912
602. Из Београда, 5. јануара 1860.      Ибр. 1913
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606



40

618. Из Варадије, 20. новембра 1851.       Ибр. 1929
619. Из Вршца, 29. децембра 1851.       Ибр. 1930
620. Из Вршца, 6. фебруара 1852.       Ибр. 1931
621. Из Варадије, 13. децембра 1853.       Ибр. 1932
622. Из Варадије, 14. фебруара 1854.       Ибр. 1933
623. Из Земуна, 29. септембра 1857.       Ибр. 1934
624. Из Варадије, 12. јула 1858.                                Ибр. 1935

Писма разних личности кнезу Милошу

Абди Х.

625. Из Букурешта, недатирано писмо        Ибр. 1936

Ранко Алимпић

626. Из Београда, 18. децембра 1858.       Ибр. 1937

Миша Анастасијевић

627. Из Београда, 7. фебруара 1851.       Ибр. 1938

А. Баљано

628. Недатирано писмо                                                  Ибр. 1939

Петар Банeвић и Стеван Филиповић
кнезу Милошу

629. Из Београда, 19. августа 1858.       Ибр. 1940
630. Из Београда, 19. децембра 1858.       Ибр. 1941

Алекса Вукомановић, студент

631. Из Кијева, 28. маја 1848.                        Ибр. 1942
632. Из Хопчице, 25. децембра 1848.       Ибр. 1943

626
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Василије Вукомановић

633. Из Београда, 26. јануара 1852.       Ибр. 1944
634. Из Београда, 9. марта 1852.                            Ибр. 1945

631
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Вуле Глигоријевић, надзорник кнежевих
добара у Србији

641. Из Београда, 24. децембра 1851.       Ибр. 1952
642. Из Београда, 26. јануара 1852.       Ибр. 1953
643. Из Београда, 9. марта 1852.                             Ибр. 1954
644. Из Београда, 10. марта 1852.       Ибр. 1955
645. Из Београда, 18. марта 1852.       Ибр. 1956
646. Из Београда, 12. маја 1852.                         Ибр. 1957
647. Из Београда, 18. октобра 1853.       Ибр. 1958
648. Из Београда, 18. децембра 1853.       Ибр. 1959

Вуле и Вида Глигоријевић

649. Из Београда, 23. марта 1854.       Ибр. 1960

Ђура Поповић Даничић

650. Из Беча, 29. маја 1851.                       Ибр. 1961

635. Из Београда, 27. априла 1852.       Ибр. 1946
636. Из Београда, 14. маја 1852.                             Ибр. 1947

Милица Вукомановић

637. Из Београда, 26. марта ?                       Ибр. 1948
638. Из Београда, 27. априла ?                      Ибр. 1949

Петар Баневић и Стеван Филиповић

639. Из Београда, 5. октобра 1858.       Ибр. 1950

Гедеон, проигуман Манастира Хиландар

640. Света Гора, 15. априла 1853.                         Ибр. 1951

640

640
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Редни број: 12  

Инвентарна јединица:  Кутија 2. фасцикла 6.
Распон година грађе: 1845–1858. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 1970-2028
   Корица 2
   Листова 90

Садржина грађе: Шеста фасцикла друге ку ти је садр-
жи 59 писама разних личности кнезу Ми лошу.

Примедбе: Писма су писана руком уг ла вном на 
српском језику (ћирилицом). Писма су читко напи-
сана и неоштећена. Прво писмо Вука Караџића кне-
зу Милошу датира из августа 1845. године, па је узето 
за почетну годину а послед ње писмо је из априла 
1858. године. Писма су пре те жно послата из Београ-
да и Беча, али има писама послатих из Темишвара, 
Напуља, Одесе, Петрограда, Мацедоније, Сремских 
Карловаца, Новог Сада и Крагујевца.

Писма разних личности кнезу Милошу

Никола Живковић

659. Из Београда, 3. априла 1858.       Ибр. 1970

Милош Каначки

660. Из Темишвара, 1851.                             Ибр. 1971
661. Из Темишвара, 19. новембра 1851.       Ибр. 1972

Вук Стефановић Караџић

662. Из Беча, 10. августа 1845.                           Ибр. 1973
663. Из Беча, 17. децембра 1849.                           Ибр. 1974
664. Из Беча, 31. октобра 1851.                           Ибр. 1975

Арон Деспинић

651. Из Коморишта, 15. октобра 1845.       Ибр. 1962
652. Из Ковина, 15. априла 1848.        Ибр. 1963
653. Из Ковина, 15. јуна 1850.                           Ибр. 1964
654. Из Ковина, 7. новембра 1850.       Ибр. 1965
655. Из Ковина, 28. октобра 1851.       Ибр. 1966

Василије и Јован Деспинић

656. Из Ковина, 11. јуна 1851.                        Ибр. 1967

Никола Дириљин

657. Из Београда, 29. маја1858.                        Ибр. 1968

Деспот Ђусић

658. Из Цугутаје, 23. марта 1854.        Ибр. 1969

650
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Љубомир Ненадовић

673. Из Напуља, 8. априла 1851.                            Ибр. 1984
674. Из Напуља, 23. априла 1851.       Ибр. 1985
675. Из Напуља, 12. јуна 1851.                            Ибр. 1986

Јован Николић

676. Из Мацедоније, 18. априла 1846.                Ибр. 1987
677. Из Мацедоније, 18. марта 1852.                Ибр. 1988

Др М. Миоковић и Николић

678. Из Сремских Карловаца,
30. децембра 1851.        Ибр. 1989

Др Карл Пацек

679. Из Петрограда, 2. марта 1848.           Ибр. 1990
680. Из Петрограда, 16. марта 1848.         Ибр. 1991
681. Из Беча, 8. јануара 1852.                                       Ибр. 1992

Драго Катурић

665. Из Одесе, 24. маја 1858.                           Ибр. 1976

Василиј Кашкхаданов

666. Из Беча, 1850.                                   Ибр. 1977

Данило Медаковић

667. Из Новог Сада, 28. октобра 1853.       Ибр. 1978
668. Из Новог Сада, 29. маја 1858.        Ибр. 1979

Милован Михаиловић

669. Из Беча, 1. фебруара 1851.                            Ибр. 1980
670. Из Беча, 4. фебруара 1851.                            Ибр. 1981
671. Из Беча, 22. фебруара 1851.                            Ибр. 1982
672. Из Беча, 1. марта 1851.                            Ибр. 1983

663

680



45

Григориј Секулић, лекар

693. Из Новог Сада, 30. марта 1854.     Ибр. 2004

Трифун Станишић

694. Недатирано писмо                                            Ибр. 2005

Ђорђе Стојаковић, адвокат

695. Из Београда, 26. марта 1846.     Ибр. 2006
696. Из Београда, 12. новембра 1846.     Ибр. 2007
697. Из Београда, 30. новембра 1846.     Ибр. 2008
698. Из Пеште, 23. јануара 1847.                         Ибр. 2009
699. Из Београда, 19. августа 1847.     Ибр. 2010
700. Из Беча, 1. новембра 1850.                     Ибр. 2011
701. Из Беча, 27. децембра 1850.      Ибр. 2012
702. Из Беча, 22. јануара 1851.                     Ибр. 2013
703. Из Беча, 23. јануара 1851.                      Ибр. 2014

Ана Рафелсбергeр

682. Из Беча, 24. јануара 1849.                            Ибр. 1993
683. Из Беча, 24. марта 1849.                            Ибр. 1994
684. Из Беча, 17. априла 1849.                            Ибр. 1995
685. Из Беча, 9. маја 1849.                            Ибр. 1996
686. Из Беча, 11. септембра 1849.      Ибр. 1997
687. Из Беча, 30. октобра 1849.                            Ибр. 1998
688. Из Беча, 23. децембра 1849.                            Ибр. 1999
689. Из Беча, 17. фебруара 1850.                            Ибр. 2000
690. Из Беча, 3. децембра 1850.                            Ибр. 2001

Ризнић

691. Недатирано писмо                                   Ибр. 2002

Сава (Савка) из Крагујевца

692. Из Крагујевца, 2. јула 1846.                            Ибр. 2003

680 685
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цеса вођена пред судом у Бечу 1850-1851. године. 
Једно су судска акта процеса кнеза Милоша са Јо ха-
ном Себастијаном Шамбергером 1850–1851. годи-
не. Документа су сређена хронолошки у окви ру си-
гна ту  ре Ибр. 2029/1-10. Друга судска акта односе се 
на про цес кнеза Милоша са Аном Ананић из 1851. 
године. Документа су заједно са пресудом и ра чу-
ном сређена хронолошки у оквиру сигнатуре Ибр. 
2030/1-2.

Судска акта из процеса кнеза Милоша са Јоханом 
Себастијаном Шамбергером

718. Из Беча, 1850–1851.                       Ибр. 2029/1-10

Судска акта из процеса кнеза Милоша
са Аном Ананић

719. Из Беча, 1851.                      Ибр. 2030/1-2

Редни број: 14  

Инвентарна јединица:  Кутија 3. фасцикла 2.
Распон година грађе: 1849–1852. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2031/1-35)
   Корица 2
   Листова 73

Садржина грађе: Друга фасцикла треће ку ти је садр-
жи предмете и акта из оставине кнеза Ми лоша, 35 
судских аката из процеса са Аном Рафелс бергер. 

Примедбе: Грађу чине судска акта, пре  суда, уговор 
из 1848. године, тужба, одговори ту же  нога, разне 
из  јаве, саслушања и сведочења на не  мач ком језику, 

704. Из Беча, 6. марта 1851.                      Ибр. 2015
705. Из Беча, 9. марта 1851.                      Ибр. 2016
706. Из Беча, 19. марта 1851.                      Ибр. 2017
707. Из Беча, 29. маја 1851.                      Ибр. 2018
708. Из Беча, 6. јуна 1851.                      Ибр. 2019
709. Из Беча, 22. јуна 1851.                      Ибр. 2020
710. Из Београда, 9. августа 1851.    Ибр. 2021
711. Из Беча, 15. октобра 1851.                      Ибр. 2022
712. Из Беча, 21. новембра 1851.                 Ибр. 2023
713. Из Беча, 2. децембра 1851.                      Ибр. 2024
714. Из Беча, 29. априла 1852.                      Ибр. 2025
715. Из Беча, 8. децембра 1853.                      Ибр. 2026
716. Из Беча, 5. јануара 1854.                      Ибр. 2027

Илија Тодоровић

717. Из Београда, 28. априла 1858.   Ибр. 2028

Редни број: 13  

Инвентарна јединица:  Кутија 3. фасцикла 1.
Распон година грађе: 1850–1851. 
Количина грађе: Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2029/1-10, 
   Ибр. 2030/1-2
   Корица 2
   Листова 34

Садржина грађе: Прва фасцикла треће кути је садр-
жи предмете и акта из оставине кнеза Мило ша, 12 
судских аката из два судска процеса кнеза Милоша 
пред судом у Бечу.

Примедбе: Грађу чине судска акта, пре суде и рачу-
ни на немачком језику, на готици. Тексто ви су нео-
штећени али је хартија на неким местима доста ош-
тећена влагом. Ради се о актима из два судска про-
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Судска акта из процеса кнеза Милоша
са Фаником Хипенбергер

721. Из Беча, 1846–1849.                      Ибр. 2032/1-40

Редни број: 16  

Инвентарна јединица:  Кутија 3. фасцикла 4.
Распон година грађе: 1845–1850. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2033/1-76
   Корица 2
   Листова 264

Садржина грађе:  Четврта фасцикла треће ку  тије са-
д р жи предмете и акта из оставине кнеза Милоша, 76 
судских аката из процеса кнеза Милоша са Марком 
Ђорђевићем.

Примедбе: Грађу чине судска акта пре суда, тужба, 
одговори туженога, разне изјаве, са слушања и све  -
до чења на немачком језику, готицом осим два до-
кумента на српском језику. Текстови су читљиви и 
нео штећени. Ради се о судским актима из про цеса 
кнеза Милоша са Марком Ђорђевићем из 1845–
1850. године пред судом у Бечу. Марко Ђор ђе  вић, 
бивши кнежев службеник тужи кнеза за накнаду 
суме од 3.814 форинти са каматом за не колико го-
дина. Суму је потрошио по одобрењу кне за Ми-
лоша за издржавање Данице Петровић и ње ног и 
Милошевог сина Теодора. Кнеза Милоша засту пали 
су адвокати Кирлајанчић, Милфелд и Алексић. До-
кумента су сређена хронолошки у оквиру сиг натуре 
Ибр. 2033/1-76.

Судска акта из процеса кнеза Милоша
са Марком Ђорђевићем

722. Из Беча, 1845–1850.              Ибр. 2033/1-76

готици. Текстови су неоштећени али су понеки ли-
сто ви оштећени влагом. Ради се о ак тима из судског 
процеса кнеза Милоша и Ане Ра фелс бергер вођеног 
пред судом у Бечу 1849–1852. године. Ана Рафелс-
бергер, домостроитељица куће кнеза Милоша у 
Бечу тужила је кнеза што је отпу стио из службе, 
и тражила накнаду штете од 30.000 форинти као 
обезбеђење предвиђено уговором од 12. фебруара 
1848. године. Кнеза су заступали Цинер, Милфелд, 
Добрило и Ђорђе Стојаковић. Спор је завршен 1854. 
године на штету Ане Рафелсбергер.

Судска акта из процеса кнеза Милоша
са Аном Рафелсбергер

720. Из Беча, 1849–1852.           Ибр. 2031/1-35

Редни број: 15  

Инвентарна јединица:  Кутија 3. фасцикла 3.
Распон година грађе: 1846–1849. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2032/1-40
   Корица 2
   Листова 114

Садржина грађе: Трећа фасцикла треће ку ти  је садр-
жи предмете и акта из оставине кнеза Ми ло ша, 40 
судских аката из судског процеса кнеза Ми ло ша са 
Фаником Хипенбергер.

Примедбе: Грађу чине судска акта на немачком је-
зику, готици. Текстови су неоштећени. Ради се о 
суд  ским актима из процеса кнеза Милоша са Фа-
ником Хипенбергер из 1846–1849. године. До кумен-
та су сређена хронолошки у оквиру сигнатуре Ибр. 
2032/1-40.
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Примедбе: Грађу чине квите разних ли чности на 
примљени новац, на српском језику. Кви те су неош-
те ћене. Документа су сређена хроноло шки у оквиру 
сигнатуре Ибр. 2035/1-4.

Квите разних личности

724. Квита Стојана Симића на новац прим љен на 
име прихода у 1834. години, из Буку ре шта, 30. сеп-
тембра 1836.                   Ибр. 2035/1
725. Квита Јелене (Карађорђеве жене) на новац 
при  мљен за „мое жаловање”, од кнежевог казначе ја 
Па вла Станишића, потписано са „Елена Черна”, из 
Краљева, 30. маја 1839.                Ибр. 2035/2
726. Квита (копија) Павла Станишића, књажев ског 
казначеја на новац примљен од при хода са мошија у 
Влашкој, из Херештa, 31. јула 1839.          Ибр. 2035/3
727. Квита (копија) Илије Пржића, на 1000 дуката 
примљених од кнеза Милоша на рачун Вука, из 
Букурешта, 25. јануара 1858.               Ибр. 2035/4

Редни број: 19  

Инвентарна јединица:  Кутија 4. фасцикла 3.
Распон година грађе: 1838–1864. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2036/1-11
   Корица 2
   Листова 15

Садржина грађе: Трећа фасцикла четврте ку  тије 
садржи акта из оставине кнеза Милоша, 11 ра чуна, 
„кантрица” из 1838–1864.

Примедбе: Грађу чине разни рачуни који се тичу 
еко номије дома Обреновића у Букурешту и у Влаш-
кој у периоду 1838–1864. године. Осим би ланса при-

Редни број: 17  

Инвентарна јединица:  Кутија 4. фасцикла 1.
Распон година грађе: 1837–1866. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2034/1-14
   Корица 2
   Листова 27

Садржина грађе: Прва фасцикла четврте ку тије са-
др  жи предмете и акта из оставине кнеза Ми лоша, 
14 докумената из 1837–1866.

Примедбе: Грађу чине рукописи, пи сма и службена 
акта на влашком и грчком језику. Текстови су сачу-
вани, читљиви и неоштећени. Од носе се на при-
ватну економију породице Обрено вић у Влашкој. 
До кумента су сређена хронолошки у оквиру сигна-
туре Ибр. 2034/1-14. 

Разни рукописи

723. 1837–1866                                           Ибр. 2034/1-14

Редни број: 18  

Инвентарна јединица:  Кутија 4. фасцикла 2.
Распон година грађе: 1836–1858. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2035/1-4
   Корица 2
   Листова 5

Садржина грађе: Друга фасцикла четврте ку тије са-
др жи акта из оставине кнеза Милоша, 4 кви те из 
1836–1858.
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731. Рачун за кнеза Михаила од аренде мошија Брке, 
Негоја и Маврадина, 1858.               Ибр. 2036/4
732. Рачун Димитрија Михаиловића за јуни 1860.
                  Ибр. 2036/5
733. Записник о примопредаји касе између бившег 
директора кнежевих добара у Влашкој Косте Ана-
стасијевића и новог кнежевог пуномоћника др Кар-
ла Пацека од 4. јуна 1862.               Ибр. 2036/6
734. Рачун путних трошкова др Карла Пацека од 5. 
августа 1863.                 Ибр. 2036/7
735. Рачун путних трошкова др Карла Пацека од 2. 
августа 1864.                 Ибр. 2036/8

хода и расхода кнежевских мошија, има рачуна од 
аренде, рачуна путних трошкова као и записник о 
примопредаји касе директора кнежевих добара но-
вом директору. Рачуни су на српском је зику и нео-
штећени. Сређени су хронолошки у ок виру сиг на-
туре Ибр. 2036/1-11.

Рачуни

728. Биланс прихода и расхода кнежевих мошија у 
Влашкој за 1838. (2 прим.)               Ибр. 2036/1
729. Рачун Георгија Станојевића о примању и из да-
вању на мошији у Маврадину од 28. марта 1839.
                  Ибр. 2036/2
730. Месечни навод трошкова за дом кнеза Милоша 
у Букурешту за 1853. годину, 31. октобра 1853. 
                  Ибр. 2036/3

725 728
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језику и овером руском конзулата у Влашкој на рус-
ком језику (2 признанице, друга има шири францу-
ски текст и оверу немачког конзулата на немачком 
је зику).                  Ибр. 2037/1
740. Признаница барона Константина Сакеларија, 
дужника кнеза Милоша, Букурешт 1839. године, на 
грчком и руском језику.                Ибр. 2037/2
741. Признаница Железа Јанковића о дуговању кне-
зу Милошу, Херешт 1. децембра 1840. године, на 
српском језику.                 Ибр. 2037/3
742. Облигација Танасија Живковића, Маврадин 
23. септембра 1840. године. Текст је на српском, вла-
шком и грчком језику са печатом у црвеном воску.
                  Ибр. 2037/4
743. Запис Шеброана Јоаница из Ђурђева од 1841. 
године, са потврдама Георгија Ристића о повреме-
ном изузимању од ове облигације појединих сума 
у току 1842–1847. године, датирано у Букурешту и 
Ђур ђеву, на грчком и српском језику.     Ибр. 2037/5
744. Признаница Петра Иконома, Букурешт 20. маја 
1842. године, на српском, грчком и француском је-
зику. (3 комада)                 Ибр. 2037/6
745. Осам облигација, векели на позајмљени новац 
од кнеза Милоша, датираним у Бечу и Презбургу 
(стари назив за Братиславу) у току 1847–1851. го-
дине. Међу њима је и облигација принца од Салерна 
од 24. фебруара 1847. године. Текст облигација је на 
немачком и француском језику.
       Ибр. 2037/7 а,б,в,г,д,ђ,е,ж
746. Квита кнеза Милоша Обреновића на примљен 
део дуга од „великог богојета”, Константина Суце, 
(3 квите), датиране у Букурешту 1. маја 1851. и 1. 
маја и 20. маја 1852. године, на српском и влашком 
језику.         Ибр. 2037/8 а,б,в
747. Признаница поручника Богдановића, од 15. 
мар та и 11. јула 1855. године у Одеси, на руском је-
зику (2 признанице).          Ибр. 2037/9-9а

736. Рачун путних трошкова др Карла Пацека од 13. 
новембра 1864.                 Ибр. 2036/9
737. Рачун података по кнежевим мошијама у Вла-
шкој од 2 маја до 10. јуна 1864. сачинио Пацек 11. 
јуна 1864.               Ибр. 2036/10
738. Рачун плате Алексе Костантиновића, секретара 
српске агенције у Букурешту, недатирано
                Ибр. 2036/11

Редни број: 20  

Инвентарна јединица:  Кутија 4. фасцикла 4.
Распон година грађе: 1838–1868. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2037/1-20
   Корица 2
   Листова 58

Садржина грађе: Четврта фасцикла четврте кутије 
садржи 35 разних докумената из оставине кнеза 
Ми лоша: рачуне, признанице, облигације и друга 
до ку мента из 1838–1868.

Примедбе: Грађу чине рачуни, квите, „признанице 
и осведочанства”, облигације, декла рације и друга 
новчана документа разних личности које су биле у 
новчано-пословним односима са кне зом Милошем 
и Михаилом у периоду 1838–1864. године. Датирана 
су у Букурешту и Београду и писана на разним је-
зицима: француском, немачком, грчком, руском, 
срп ском и влашком. Документа су неоштећена и 
сре ђе на су хронолошки у оквиру си гнатуре Ибр. 
2037/1-20.

Признанице, облигације, квите...

739. Признаница барона Христофера Сакеларија, 
Букурешт 1. фебруара 1839. године, на француском 
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758. Изјашњење Мише Анастасијевића, пуномоћни-
ка тутора Милана М. Е. Обреновића о исплати 2000 
дуката за откуп изгубљеног тестамента поч. Јеврема 
Обреновића, на српском језику, из Букурешта 16. 
маја 1868.               Ибр. 2037/20

Редни број: 21  

Инвентарна јединица:  Кутија 4. фасцикла 5.
Распон година грађе: 1838–1888. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2038/1-27
   Корица 2
   Листова 27

Садржина грађе: Пета фасцикла садржи раз на доку-
мента из оставине кнеза Милоша, 27 разних рачуна 
из 1838–1888.

Примедбе: Грађу чине разни рачуни тро шкова при-
хода и расхода на кнежевским моши јама у Влашкој у 
периоду 1838–1888. године, на вла шком језику, чит-
љиви су и неоштећени. Рачуни су сређени хроно-
лошки у оквиру сигнатуре Ибр. 2038/1-27, прво ра-
чуни са марком, а потом рачуни без марке.

Рачуни

759. Влашка, 1838–1888.          Ибр. 2038/1-27

Редни број: 22  

Инвентарна јединица:  Кутија 4. фасцикла 6.
Распон година грађе: 1851–1864. 

748. Признаница Лазара Милиновића на новац по-
зајмљен од кнеза Милоша, од 12. априла 1855. го дине 
у Одеси, на српском језику.             Ибр. 2037/10
749. Две признанице на грчком језику, датиране у 
Букурешту 1845. и 1857. године.             Ибр. 2037/11
750. Две признанице кнеза Милоша, датиране у Бу-
курешту 13. и 27. септембра 1858. године на влашком 
језику, и са печатом у црвеном воску.   Ибр. 2037/12
751. „Осведочанство” Живка Вуковића о примљеном 
новцу од Анастаса К. Анастасијевића, из Ђурђева 3. 
јула 1859. године на српском језику.      Ибр. 2037/13
752. Квита Косте Анастасијевића, српског агента у 
Букурешту на позајмљен новац од управе кнежев-
ских добара у Влашкој за исплату плата чиновника 
српске Агенције у Букурешту, 29. децембра 1860. 
године, на српском језику. На квити је потврда А. 
Јовановића, управника кнежевог двора.
                Ибр. 2037/14
753. Признаница управитеља кнежевог двора А. 
Јовановића на новац узет од др Пацека и предат кне-
зу Михаилу, на српском језику, датирано у Београду 
1863.                Ибр. 2037/15
754. Признаница Гиџе Ђорђевића, кнеза Грабовице, 
на новац узет од кнежевске економске дирекције, 
на српском језику, из Букурешта 12. фебруара 1864. 
                  Ибр. 2037/16
755. Признаница кнеза Михаила примљена на но-
вац узет из касе економије у Влашкој, на српском 
језику, са оригиналним потписом кнеза Михаила, 
из Београда 18. децембра 1865.             Ибр. 2037/17
756. „Сфидочанство” Косте Анастасијевића о утро-
ше ном новцу за потребе кнежеве куће у Буку ре-
шту 1862. године, на српском језику. Датирано у 
Букурешту 26. априла 1866.             Ибр. 2037/18
757. „Декларација”, (Declaration) о утрошеном новцу 
за потребе двора кнеза Михаила у Букурешту 1862. 
године, на влашком језику. Датирано у Букурешту 
26. априла 1866.               Ибр. 2037/19
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ку, неоштећена и сређена хронолошки у оквиру 
сигнатуре Ибр. 2040/1-12.

Контракти, акти, доказатељства...

761. Контракт између кнеза Милоша и арендатора 
Железа Јанковића о закупу мошија Томадеја од 23. 
априла 1840.                 Ибр. 2040/1

762. Акт кнеза Милоша којим уступа Јовану Про-
попопеску виноград у мошији Кошћар од 3. априла 
1840. (2 примерка), на влашком и српском језику.
                  Ибр. 2040/2
763. Контракт између кнеза Милоша и арендатора 
мошије Томадеја од 23. априла 1845. године, на вла-
шком језику.                 Ибр. 2040/3
764. Контракт Зотовића из 1841. године, на грчком 
језику.                  Ибр. 2040/4
765. Копија уговора о издаваштву под аренду мо-
шије Пијатре из 1853. године, на влашком језику.
                  Ибр. 2040/5

Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2039/1-5
   Корица 2
   Листова 10

Садржина грађе: Шеста фасцикла четврте ку тије 
са  држи документа из оставине кнеза Милоша, 5 
рачу на из 1851–1864.

Примедбе: Грађу чини 5 рачуна при хо да и расхода 
економије кнежевих мошија у Вла шкој од 31. де-
цембра 1851. до 12. јула 1864. го ди не, на немачком 
је зику. Рачуни су неоштећени и хронолошки су сре-
ђени у оквиру сигнатуре Ибр. 2039/1-5.

Рачуни

760. Влашка, 1851–1864.               Ибр. 2039/1-5

Редни број: 23  

Инвентарна јединица:  Кутија 4. фасцикла 7.
Распон година грађе: 1840–1858. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2040/1-12
   Корица 2
   Листова 19

Садржина грађе: Седма фасцикла четврте кутије 
садржи разна документа из оставине кнеза Милоша, 
12 разних рукописа из 1840–1858. године.

Примедбе: Грађу чини 12 разних доку мената: кон-
тракти, доказатељства, скице, акти, кон цепт писма, 
једна белешка и др, из периода 1840–1858. године. 
Документа су на српском, грчком и влашком јези-

761
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Примедбе: Грађу чини тужба Констан тина Хадија 
против кнеза Милоша у 3 примерка из 1854. године. 
Акта су на француском и влашком је зику, неоште-
ћена и сређена у овиру сигнатуре Ибр. 2041/1-4.

Тужба

773. Тужба Константина Хадија из 1854.
             Ибр. 2041/1-4

Редни број: 25  

Инвентарна јединица:  Кутија 4. фасцикла 9.
Распон година грађе: 1847–1863. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2042-2045 
   Корица 2
   Листова 16

Садржина грађе: Девета фасцикла четврте ку тије 
садржи акта из оставине кнеза Милоша, 8 аката из 
1847–1863. године.

Примедбе: Грађу чине рачуни од изда вања добара 
кнеза Милоша, затим 5 судских аката из спорова 
кнеза са разним личностима, представка против 
дужника Петра и 1 писмо. Рачун и судска акта су на 
српском и влашком језику, а писмо је преведено са 
француског на српски језик. Документа су сачувана 
неоштећена. 

Рачун, судска акта и писмо

774. Рачуни и издавања од добара кнеза Милоша у 
Србији за 1847. годину, поднео Р. Здравковић, у Бео-
граду 3. септембра 1847. године, на српском језику.
       Ибр. 2042

766. Једна скица мошије кнеза Милоша у Влашкој, 
недатирано.                 Ибр. 2040/6
767. „Доказатељство” издато од кнеза Милоша о ду-
говању Арона Гавриловића из Ковина, у Београду 
25. маја 1853. године, на српском језику.
                  Ибр. 2040/7
768. „Писмено” од Петровића дужника кнеза Ми-
лоша од 1858. године, на српском и влашком језику.
                  Ибр. 2040/8
769. Копија недовршеног писма о подизању нове 
вароши Бузеска на имању кнеза Милоша у Мавра-
дину, на српском језику, недатирано.      Ибр. 2040/9
770. Концепт писма Срба у Ђурђеву у Влашкој, „Ви-
сокородном Господину”, у коме моле да их енглески 
конзул узме у заштиту пред влашким властима док 
се не уреди српско представништво у Букурешту, на 
српском језику, недатирано.             Ибр. 2040/10
771. Једна белешка писана оловком која се односи 
на мошију у Херешту, на српском језику, недатирана 
и без потписа.               Ибр. 2040/11
772. Лични опис неколико Срба из Србије, подаци 
за пасоше, на српском језику, недатирано.
                Ибр. 2040/12

Редни број: 24  

Инвентарна јединица:  Кутија 4. фасцикла 8.
Распон година грађе: 1854. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2041/1-4  
   Корица 2
   Листова 6

Садржина грађе: Осма фасцикла четврте ку тије са-
др жи акта из оставине кнеза Милоша, 4 акта из 1854. 
године.
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Редни број: 28  

Инвентарна јединица:  Кутија 5. фасцикла 3.
Распон година грађе: 1853–1861. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2253-2333
   Корица 2
   Листова 113

Садржина грађе: Трећа фасцикла пете кути је садр-
жи 84 писама разних личности Кости Ана стаси је-
вићу, агенту у Букурешту, као и преписку ра зних 
личности.

Примедбе: Писма су писана руком на српском јези-
ку (ћирилицом) али и на руском и не мачком језику 
(готицом). Писма су читко напи са на и неоштећена. 
Најраније писмо је из маја 1853. године, Ивана 
Хри стофоровича послато из Русије „Милостивом 
Господару”, па је узето за почетну годину, а последње 
писмо Теодосића је из 1861. го дине, послато из Ва-
љева. Писма су претежно послата из Београда, Ђур-
ђева, Одесе, али има писама и из Ваљева, Крагујевца 
и Петрограда.
У петој кутији се осим ове три фасцикле налази 
и Књига копије писама (Kopierbuch), Косте Ана-
ста сијевића, српског агента у Букурешту од 1. ја-
нуара до 21. фебруара 1861. године, са 112 копија 
писама и телеграма кнезу Милошу и другим лично -
стима на српском, француском и немачком јези-
ку, неоштећена. Заведена је под сигнатуром Ибр. 
2333а. Књига садржи 78 копија писама и 30 депе-
ша, и то: кнезу Милошу 37 писама и 13 депеша, 
кнезу Михаилу 10 писама и 5 депеша, др Карлу 
Пацеку, надзорнику имања у Влашкој 7 писама и 
1 депеша, Миленку Теодосићу, мајору и кнежевом 
ађутанту 4 писма, Филипу Христићу министру и 

775. Судска акта спорова са разним личностима 
због меничних и других дуговања из 1853, 1859. и 
1863. године, на српском и влашком језику.
              Ибр. 2043/1-5
776. Представка против дужника Петра Иконо ма, 
из Цариграда 26. јуна 1851. године, преведено са 
француског језика на српски.    Ибр. 2044
777. Писмо Максима Поповића Живку Вукову у 
Ђур ђеву, послато из Букурешта 23. марта 1859. го-
ди не на српском језику.     Ибр. 2045

774
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„мали знак њихове љубави и живота”. Радује се што 
учи српски језик и захваљује јој се на портрету који 
му је послала. У писмима која је слао из Букурешта 
његов тон се променио, није више благонаклон већ 
срдит. Прекорева је и говори јој да је неискрена и да 
је злоупотребила његово поверење, те се недолично 
понашала у његовом одсуству. Наређује јој да се 
хитно и без поговора исели из куће и да га остави 
на миру.

Примедбе: Писма су писана руком пре тежно на не-
мачком језику, (готицом) осим три пи сма на срп-
ском језику (ћирилицом) и једног писма упоредо 
на пи саног на француском и немачком је зику. Пи-
сма су читко написана и неоштећена. Нај раније 
пи  смо кнеза Милоша Ани Рафелсбергер да тира из 
но вем бра 1848. године, послато је из Пе тро града, па 
је узето за почетну годину, а послед ње писмо је по-
четком 1851. године послато из Хај делберга. Више 
од половине писама послато је из Петрограда, једно 
писмо из Хајделберга, али има и неколико писама 
из Букурешта. 

Писма кнеза Милоша Ани Рафелсбергер
(Anna Raffelsberger)

779. Из Петрограда, 2. новембра 1848.    Ибр. 2334
780. Из Петрограда, 17. децембра 1848.    Ибр. 2335
781. Из Петрограда, 28. јануара 1849.     Ибр. 2336
782. Из Петрограда, 26. фебруара 1849.     Ибр. 2337
783. Из Петрограда, 22. марта 1849.     Ибр. 2338
784. Из Петрограда, 8. априла 1849.    Ибр. 2339
785. Из Петрограда, 21. априла 1849.    Ибр. 2340
786. Из Петрограда, 21. априла 1849.    Ибр. 2341
787. Из Петрограда, 7. маја 1849.    Ибр. 2342
788. Из Букурешта, 26. маја 1849.    Ибр. 2343
789. Из Букурешта, 5. јула 1849.                  Ибр. 2344

кнежевом представнику 2 писма, Кости Цукићу, 
министру 1 писмо, митрополиту Михаилу 1 депе-
ша, барону Турки 1 писмо и још 8 депеша приват-
ним лицима. Писма и депеше су приватног, по-
литичког и службеног карактера. Главна тема пи-
сања су кнежеве мошије у Влашкој, издавање под 
аренду и продаја, као и разни спорови у вези са 
вођењем економије. Званични извештаји говоре о 
приликама у Влашкој и Молдавији, избору кнеза 
Кузе и отварању Народне скупштине. Ту су и из-
јаве саучешћа поводом смрти кнеза Милоша, (3 
писма на стр. 139-145); затим о побуни у Краљеву 
и околини против власти (2 писма); о бродовима 
на Дунаву са кријумчареним оружјем за Мађарску 
и Србију, (2 писма); о незадовољству против кнеза 
Кузе, о побуни народа у Бесарабији против кнеза и 
његовог правитељства. 

778. Књига копије писама од 1. јануара 1860–
21. фебруара 1861.    Ибр. 2333а

Редни број: 29  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 1.
Распон година грађе: 1848–1851. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2334-2350
   Корица 2
   Листова 19

Садржина грађе: Прва фасцикла шесте кути је садр-
жи личну преписку кнеза Милоша и Ане Рафел-
сбергер, сачувано је 17 писама. Милошева пи сма 
Ани из Петрограда (10) пуна су топлих речи, увера-
ва ња у његову наклоност према њој. У писми ма је 
саветује како да води кућу у Бечу, шаље јој новац и 
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Кнез Милош принцу Леополду од Салерна
у Напуљу

798. Из Хајделберга, 12. марта 1851.    Ибр. 2353

Кнез Милош Филипу Патеку (Philippe Patеk), 
трговцу у Женеви

799. Из Хајделберга, 20. марта 1851.    Ибр. 2354

Редни број: 31  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 3.
Распон година грађе:  1848–1851. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2355/1-41  
   Корица 2
   Листова 41

Садржина грађе: Трећа фасцикла шесте ку тије садр-
жи 41 писмо кнеза Милоша барону Симону Сину у 
Бечу.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику (готицом). У фасцикли се налази 37 копија пи-
сама и 4 преписа писама. Писма су читко написана 
и неоштећена. Најраније писмо датира из децембра 
1848. године, па је узето за почетну годину, а пос-
ледње писмо је из марта 1851. године. Писма су по-
слата из Петрограда, Букурешта и Хајделберга. 

Писма кнеза Милоша барону Симону Сину 
(Simon Georg Freicher von Sina) у Бечу

800. Из Петрограда, Букурешта и Хајделберга, од 17. 
децембра 1848. до 13. марта 1851. године
            Ибр. 2355/1-41

790. Без места слања, 23. августа 1849.    Ибр. 2345
791. Из Букурешта, 5. октобра 1849.    Ибр. 2346
792. Из Букурешта, 2. фебруара 1850.    Ибр. 2347
793. Из Букурешта, 19. фебруара 1850.    Ибр. 2348
794. Из Букурешта, 18. марта 1850.    Ибр. 2349
795. Из Хајделберга, 24. јануара 1851.    Ибр. 2350

Редни број: 30  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 2.
Распон година грађе: 8. фебруар 1851 – 20. март
   1851. 
Количина грађе: Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2351-2354 
   Корица 2
   Листова 4

Садржина грађе: Друга фасцикла шесте ку ти је са-
држи четири писма кнеза Милоша разним лично-
стима.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику (готицом) и на француском језику. Писма су 
читко написана и неоштећена. Најраније писмо 
датира из фебруара 1851. године, које је кнез Милош 
послао Стирбеју из Хајделберга, па је узето за по-
четну годину, а последње писмо је из марта 1851. 
године. Сва су писма послата из Хајделберга.

Кнез Милош Стирбеју (Barbu Dimitrije Stirbey)

796. Из Хајделберга, 8. фебруара 1851.    Ибр. 2351

Кнез Милош Ђорђу Филипеску у Букурешту

797. Из Хајделберга, 9. марта 1851.    Ибр. 2352
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Редни број: 33  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 5.
Распон година грађе: 1847–1851. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2359/1-60  
   Корица 2
   Листова 64

Садржина грађе: Пета фасцикла шесте кути је са-
држи 60 писама кнеза Милоша Деметру Ци неру.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику (готицом) осим два писма писана на српском 
језику (ћирилицом). Послата су у перио ду од 2. ав-
густа 1847. до 23. децембра 1851. године. Писма су 
читко написана и неоштећена. Најраније писмо да-
тира из августа 1847. године, па је узето за почетну 
годину, а последње писмо је из децембра 1851. годи-
не. Писма су послата из Беча, Букурешта, Петро-
града, Пеште и Хајделберга.

Редни број: 32  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 4.
Распон година грађе:  5 април 1851 – 12. јуни 1851.
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2356-2358 
   Корица 2
   Листова 3

Садржина грађе: Четврта фасцикла шесте ку тије 
са  држи три писма кнеза Милоша разним лич нос-
тима.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику (готицом). Писма су читко напи   сана и неош-
тећена. Најраније писмо датира из ап рила 1851. 
године, кнез Милош га је послао Химу Маноаху 
из Хајделберга, па је узето за почет ну го дину, а по-
следње писмо из јуна 1851. године по слато је аус-
тријском конзулу у Београду. Два су пи сма послата 
из Хајделберга и једно из Букуре шта.

Писмо кнеза Милоша Химу Маноаху
у Букурешту

801. Из Хајделберга, 15. априла 1851.    Ибр. 2356

Писмо кнеза Милоша Хенриху Вестфалу 
(Heinrich Westphal) у Берлину

802. Из Хајделберга, 17. марта 1851.    Ибр. 2357

Писмо кнеза Милоша Теодору Радосављевићу, 
аустријском конзулу у Београду

803. Из Букурешта, 12. јуна 1851.    Ибр. 2358

804
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Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2361/1-9  
   Корица 2
   Листова 18

Садржина грађе: Седма фасцикла шесте ку тије са-
држи девет писама кнеза Милоша др Мил фелду у 
Бечу.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком 
језику, готицом. Послата су у периоду од 1850-1851. 
године. Писма су читко написана и неоштећена. 
Најраније писмо датира из 1850. годи не, па је узето 
за почетну годину, а последње писмо је из 1851. 
године. Писма су послата из Букурешта, Хајделберга 
и Карлсбада.

Писма кнеза Милоша др Милфелду у Бечу

806. Из Букурешта, Хајделберга и Карлсбада од 19. 
марта 1850. до 29. маја 1851.           Ибр. 2361/1-9

Редни број: 36  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 8.
Распон година грађе: 1850–1851. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2362/1-2  
   Корица 2
   Листова 2

Садржина грађе: Осма фасцикла шесте кути је са-
држи два писма кнеза Милоша Добрану у Бечу.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику (готицом). Послата су у периоду 1850–1851. го-

Писма кнеза Милоша Деметру Цинеру у Бечу

804. Из Беча, Петрограда, Букурешта, Пеште и Хај-
делберга, од 2. августа 1847. до 23. децембра 1851. 
            Ибр. 2359/1-60

Редни број: 34  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 6.
Распон година грађе: 1849–1853. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2360/1-18  
   Корица 2
   Листова 18

Садржина грађе: Шеста фасцикла шесте ку тије са-
држи 18 писама кнеза Милоша Димитрију Курту у 
Бечу.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику (готицoм). Послата су у периоду од августа 
1849. до 5. фебруара 1853. године. Писма су читко 
написана и неоштећена. Најраније писмо датира из 
августа 1849. године, па је узето за почетну годину, а 
последње писмо је из 1853. године. Писма су послата 
из Букурешта, Петрограда и Хајделберга.

Писма кнеза Милоша Димитрију Курту у Бечу

805. Из Букурешта, Петрограда и Хајделберга, од 
1849. до 5. фебруара 1853.         Ибр. 2360/1-18

Редни број: 35  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 7.
Распон година грађе: 1850–1851. 
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Депеша Косте Анастасијевића кнезу Михаилу
у Београду

809. Из Букурешта, 18. децембра 1861.    Ибр. 2364

Редни број: 38  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 10.
Распон година грађе: 1852. 
Количина грађе: Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2365/1-2  
   Корица 2
   Листова 4

дине. Писма су читко написана и нео штећена. Нај-
раније писмо датира из 1850. године, па је узето за 
почетну годину, а последње писмо је из 1851. године. 
Писма су послата из Букурешта и Хајделберга.

Писма кнеза Милоша Добрану у Бечу

807. Из Букурешта и Хајделберга од 12. фебруара 
1850. до 16. јануара 1851.           Ибр. 2362/1-2

Редни број: 37  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 9.
Распон година грађе: 1856–1861. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2363-2364 
   Корица 2
   Листова 3

Садржина грађе: Девета фасцикла шесте ку тије са-
држи једно писмо кнезу Милошу и једну де пешу Кос-
те Анастасијевића кнезу Михаилу (2 документа).

Примедбе: Писмо је писано руком на влашком је-
зику, а депеша је на немачком језику. Послата су у 
периоду од 1856–1861. године. Писмо је читко напи-
сано и неоштећено. Писмо је Аврамовић послао 
кнезу Милошу 1856. године, па је узето за почетну 
годину, а депешу је из Букурешта 1861. го дине Коста 
Анастасијевић послао кнезу Михаилу у Београд.

Писмо П. Аврамовића кнезу Милошу
у Букурешту

808. Из Галаца, 1856.                            Ибр. 2363

808
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Писмо Добрана, дворског саветника,
кнезу Милошу

813. Из Беча, 1. априла 1850.                 Ибр. 2367

Писмо Петра Зотовића (?)

814. Из Влашке, 3. августа 1851.                   Ибр. 2368

Редни број: 40  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 12.
Распон година грађе: 1848–1852. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2369-2371 
   Корица 2
   Листова 9

Садржина грађе: Дванаеста фасцикла шесте кутије 
садржи три писма Јосифа Карнигера кнезу Милошу 
у Бечу.

Садржина грађе: Десета фасцикла шесте ку тије са-
др жи два писма Хенрика Вестфала кнезу Милошу.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику, готицом. Послата су 1852. године. Писма су 
чит ко написана и неоштећена.

Писма Хенрика Вестфала (Heinrich Westphal) 
кнезу Милошу

810. Из Берлина, 20. марта 1852.                Ибр. 2365/1
811. Недатирано писмо                                Ибр. 2365/2

Редни број: 39  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 11.
Распон година грађе: 1850–1853. 
Количина грађе: Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2366/1-2-2368 
   Корица 2
   Листова 7

Садржина грађе: Једанаеста фасцикла шесте кутије 
садржи четири писма кнезу Милошу.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику, готицом, грчком и влашком јези ку. Прво пис-
мо дворског саветника кнезу Милошу послато је 
из Беча 1850. године. Последње писмо послато је 
из Константинопоља 1853. године. Писма су читко 
написана и неоштећена.

Писмо Берта Дертавида кнезу Милошу

812. Из Константинопоља, 9. марта и 19. маја 1853.
              Ибр. 2366/1-2

813
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Редни број: 41  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 13.
Распон година грађе: 1853–1854. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2372-2373 
   Корица 2
   Листова 3

Садржина грађе: Тринаеста фасцикла шесте кутије 
садржи два писма Карла Коцеба кнезу Ми лошу у 
Бечу.

Примедбе: Писма су писана руком на српском је-
зику (латиницом) и на немачком језику, готицом. 
Прво писмо трговца Коцеба кнезу Мило шу послато 
је 1853. године. Последње писмо посла то је 1854. 
године. Писма су читко написана и нео штећена.

Писма Карла Коцеба кнезу Милошу

818. Без места слања, 21. марта 1853.    Ибр. 2372
819. Без места слања, 1854.                  Ибр. 2373

Редни број: 42  

Инвентарна јединица: Кутија 6. фасцикла 14.
Распон година грађе: 1849–1852. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2374/1-13 
   Корица 2
   Листова 26

Садржина грађе: Четрнаеста фасцикла шес те кутије 
садржи 13 писама Димитрија Курта кнезу Милошу 
у Бечу.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику, готицом. Прво писмо трговца Карнигера кне-
зу Милошу послато је из Љубља не 1848. године. По-
следње писмо послато је из Беча 1852. године. Пи-
сма су читко написана и неош те ћена.

Писма Јосифа Карнигера, трговца,
кнезу Милошу

815. Из Љубљане, 19. јула 1848.                  Ибр. 2369
816. Из Љубљане, 19. августа 1848.    Ибр. 2370
817. Из Беча, 27. септембра 1852.    Ибр. 2371

816
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Редни број: 44  

Инвентарна јединица: Кутија 6. фасцикла 16.
Распон година грађе: 1845–1853. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2376-2379 
   Корица 2
   Листова 14

Садржина грађе: Шеснаеста фасцикла шесте кутије 
садржи осам писама разних лица кнезу Ми лошу у 
Бечу.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику, готицом, осим једног писма на вла шком језику. 
Прво писмо др Нојмана кнезу Ми ло шу послато је из 
Беча 1845. године. Последње писмо је из маја 1853. 
године. Писма су читко написана и неоштећена.

Писмо др Лекића, адвоката, кнезу Милошу

822. Из Беча, 23. јуна и 22. децембра 1851.
              Ибр. 2376/1-2

Писмо др Милфелда кнезу Милошу

823. Из Беча, 30. априла и 9. фебруара 1851.
            Ибр. 2377/1-2

Писмо Јоани Мосе кнезу Милошу

824. Без места слања, 24. маја 1853.    Ибр. 2378

Писмо др Нојмана кнезу Милошу

825. Из Беча, од 29. августа до 4. новембра 1845.
              Ибр. 2379/1-3

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику, готицом. Прво писмо Димитрија Курта кнезу 
Милошу послато је 1849. године. По следње писмо 
послато је из Беча 1852. године. Писма су читко 
написана и неоштећена.

Писма Димитрија Курта кнезу Милошу

820. Из Беча, 1849–1852.           Ибр. 2374/1-13

Редни број: 43  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 15.
Распон година грађе: 1851–1852. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2375/1-5 
   Корица 2
   Листова 6

Садржина грађе: Петнаеста фасцикла шесте кутије 
садржи пет писама Јакова Латаса кнезу Ми лошу у 
Бечу.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику, готицом, осим једног писма на српском језику 
(ћирилицом). Прво писмо Ла таса кнезу Милошу 
послато је из Ђура у периоду 1851–1852. године. Пи-
сма су читко написана и нео штећена.

Писма Јакова Латаса кнезу Милошу

821. Из Ђура, 4. јуна 1851 – 16. маја 1852.
              Ибр. 2375/1-5
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Примедбе: Писма су писана руком на француском 
језику осим једног писма на немачком језику, готи-
цом. Писма су послата из Женеве кнезу Милошу, од 
марта до септембра 1851. године. Писма су читко 
написана и неоштећена.

Писма Филипа Патека кнезу Милошу

826. Из Женеве, од 15. марта до 30. септембра 1851.
              Ибр. 2380/1-3

Редни број: 45  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 18.
Распон година грађе: 1852. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2381-2382 
   Корица 2
   Листова 5

Редни број: 45  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 17.
Распон година грађе: 1851. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2380/1-3 
   Корица 2
   Листова 4

Садржина грађе: Седамнаеста фасцикла ше сте ку-
тије садржи три писма Филипа Патека кнезу Мило-
шу у Бечу.

824

826
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Садржина грађе: Осамнаеста фасцикла ше сте кути-
је садржи два писма Рашид-паше кнезу Ми лошу у 
Букурешту.

Примедбе: Писма су писана руком на српском јези-
ку, ћирилицом и француском језику. Писма је Ра-
шидпаша послао кнезу Милошу, од марта до маја 
1852. године. Писма су читко написана и неоште-
ћена.

Писма Рашид-паше кнезу Милошу у Букурешту

827. Без места слања, 19. маја 1852.    Ибр. 2381
828. Без места слања, 20. марта 1852.    Ибр. 2382

827

827
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Писмо Стеинхолда кнезу Милошу у Букурешту

830. Без места слања, 6. априла 1853.    Ибр. 2384

Писмо Ђорђа Стирбеја кнезу Милошу

831. Из Букурешта, 7. јануара 1862.     Ибр. 2385

Редни број: 48  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 21.
Распон година грађе: 1851–1858. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2386/1-3 
   Корица 2
   Листова 5

Садржина грађе: Двадесет прва фасцикла шесте 
ку    ти је садржи три писма Тодора Тиркеа кнезу Ми-
лошу.

Примедбе: Писма су писана руком и то једно на 
српском језику, ћирилицом, а два пи сма на немачком 
језику, готицом. Тодор Тирка по слао је кнезу Мило-
шу писма из Беча у периоду од 1851. до 1858. године. 
Писма су читко написана и неоштећена.

Писма Тодора Тиркеа кнезу Милошу

832. Из Беча, 1851–1858.           Ибр. 2386/1-3

Редни број: 49  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 22.
Распон година грађе: 1845–1853. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2387/1-20 
   Корица 2
   Листова 39

Редни број: 46

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 19.
Распон година грађе: 1851–1852. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2383/1-3 
   Корица 2
   Листова 7

Садржина грађе: Деветнаеста фасцикла ше сте ку-
тије садржи три писма Свободе кнезу Мило шу.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком 
језику, готицом. Писма је Свобода послао кнезу 
Ми лошу, из Беча 1851–1852. године. Писма су читко 
на писана и неоштећена.

Писма Свободе кнезу Милошу

829. Из Беча, 1851–1852.                 Ибр. 2383/1-3

Редни број: 47  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 20.
Распон година грађе: 1853–1863. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2384-2385 
   Корица 2
   Листова 4

Садржина грађе: Двадесета фасцикла шесте кутије 
садржи два писма кнезу Милошу у Букуре шту.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком 
језику, готицом и на француском језику. Прво писмо 
је Стеинхолд послао кнезу Милошу априла 1853. го-
дине. Друго писмо је Ђорђе Стирбеј послао из Бу-
ку решта 1862. године. Писма су читко написана и 
неоштећена.
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Редни број: 51  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 24.
Распон година грађе: 1851–1853. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2389-2390 
   Корица 2
   Листова 5

Садржина грађе: Двадесет четврта фасцикла шесте 
кутије садржи три писма кнезу Милошу.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику, готицом. Прво писмо је др Хоман послао из 
Граца кнезу Милошу 1851. године. По следње писмо 
послао је Милош Хадија из Беча 1853. године. Писма 
су читко написана и неоштећена.

Писма др Хомана кнезу Милошу

835. Из Граца, 3. јуна 1851. и 27. јануара 1852.
              Ибр. 2389/1-2

Писмо Милоша Хадије кнезу Милошу

836. Из Беча, 19. марта 1853.               Ибр. 2390

Редни број: 52  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 25.
Распон година грађе: 1848–1856. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2391/1-41 
   Корица 2
   Листова 90

Садржина грађе: Двадесет пета фасцикла ше сте кути -
је садржи 41 писмо Деметра Цинера кне зу Мило шу.

Садржина грађе: Двадесет друга фасцикла ше сте 
кутије садржи 20 писама барона Сина из Беча кнезу 
Милошу.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику, готицом. Барон Син послао је кнезу Милошу 
писма из Беча у пероду од 1845. до 1853. године. 
Писма су читко написана и неоштећена.

Писма Барона Симона Сина, банкара,
кнезу Милошу

833. Из Беча, од 5. новембра 1845. до 13. децембра 
1853.            Ибр. 2387/1-20

Редни број: 50  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 23.
Распон година грађе: 1849–1854. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2388/1-14 
   Корица 2
   Листова 30

Садржина грађе: Двадесет трећа фасцикла ше сте 
кутије садржи 14 писама Фанике Хипенбергер из 
Беча кнезу Милошу.

Примедбе: Писма су писана руком на немачком јези-
ку, готицом. Фаника Хипенбергер по слала је кнезу 
Милошу писма из Беча у периоду од 1849. до 1854. 
године. Писма су читко написана и неоштећена.

Писма Фанике Хипенбергер кнезу Милошу

834. Из Беча, 1849–1854.         Ибр. 2388/1-14
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Писма Деметра Цинера кнезу Милошу

837. Из Беча, 1848–1856.                Ибр. 2391/1-41

Редни број: 53  

Инвентарна јединица:  Кутија 6. фасцикла 26.
Распон година грађе: 1848–1860. 
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 2392-2394 
   Корица 2
   Листова 5

Садржина грађе: Двадесет шеста фасцикла шесте 
кутије садржи три писма кнезу Милошу.

Примедбе: Писма су писана руком на грчком, фран-
цуском и немачком језику, готицом. Прво писмо 
је кнез Џика послао кнезу Милошу 1848. године. 
Последње писмо послало је непознато лице 1860. 
године. Писма су читко написана и нео штећена.

Писмо кнеза Џике кнезу Милошу

838. Без места слања, 1848.                   Ибр. 2392

Писмо непознате особе кнезу Милошу

839. Без места слања, 20. децембра 1852.       Ибр. 2393
840. Из Букурешта, 24. фебруара 1860.      Ибр. 2394

Редни број: 86  

Инвентарна јединица:  Кутија 10. фасцикла 1.
Распон година грађе:  1786–1913.
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 3021-3129 

Примедбе: Писма су писана руком на немачком је-
зику, готицом. Прво писмо је Цинер послао из Бе-
ча кнезу Милошу 1848. године. Послед ње писмо 
по слао је 1856. године. Писма су читко написана и 
неош тећена.

836
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Министарству иностраних дела

842. Из Београда, 15. јуна 1881.                    Ибр. 3032

Министарству финансија

843. Из Београда, 12. фебруара 1874.    Ибр. 3033
844. Из Београда, 21. августа 1872.    Ибр. 3034-3034/1

Службени акти кнеза Михаила Обреновића
– Министарству финансија

845. Из Београда, 22. јуна 1867.                    Ибр. 3036
846. Из Београда, 5. априла 1867.    Ибр. 3037

   Корица 2
   Листова 243

Садржина грађе: Прва фасцикла десете ку ти је са-
држи 109 докумената: 6 књижевних састава Јова на 
Јовановића Змаја, разна писма црквеним ве  ликодо-
стојницима, службене акте краља Милана Обре  но-
вића, кнеза Александра Карађорђевића, кне  за Ми -
ло ша и Михаила Обреновића.

Примедбе: Сва писма су писана руком на српском 
језику (ћирилицом). Остала документа: закони, 
уре д бе, прокламације, укази, службени акти, штам-
па ни су такође на српском језику, ћирилицом. Пи-
сма су читљива и углавном неоштећена. Нека доку-
мен та су оштећена, попут Змајевих књижевних 
састава где су листови искрзани при врху, а неки су 
листови пресечени на пола. Сви Змајеви књижевни 
састави илустровани су. На неколико службених 
аката 1866-1904. године сачуван је државни печат у 
црвеном воску. На писмима из Босне и Херцегови-
не 1786-1862, сачуван је печат у црном воску са 
годином 1832. Прво писмо послао је из Мостара 
хер цеговачки митрополит Ананије племену Пива и 
Горанском 1786. године, те је узето за почетну го-
дину. Последњи документ је беседа краља Петра I 
Карађорђевића у Народној скупштини из 1913. го-
ди не. Писма су послата углавном из Београда, не-
ко лико писама послато је из Крагујевца, Тополе и 
Мостара.

Службени акти Краља Милана Обреновића

Распис министру војном
и командантима дивизија

841. Из Београда, 24. фебруара 1898.    Ибр. 3031

842
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Службени акти кнеза Михаила Обреновића
– Министарству финансија

847. Из Београда, 5. јуна 1861.                    Ибр. 3053
848. Из Београда, 9. јула 1861.                     Ибр. 3054
849. Из Београда, 13. октобра 1864.     Ибр. 3055

Службени акт кнеза Михаила Обреновића
– Министарству финансија

850. Из Београда, 16. фебруара 1866.     Ибр. 3063

Намесници кнеза Милана – Указ о пензионисању 
Љубомира Ненадовића

851. Из Београда, 9. октобра 1868.    Ибр. 3064

Намесници кнеза Милана – Министарству 
финансија

852. Из Београда, 25. октобра 1868.    Ибр. 3065

Намесници кнеза Милана – Министарству 
просвете и цркве

853. Из Београда, 8. јануара 1869.      Ибр. 3066
854. Из Београда, 11. јануара 1869.       Ибр. 3067

Намесници кнеза Милана – Министарству 
финансија

855. Из Београда, 16. априла 1869. (1 реферат)
        Ибр. 3068-3068/1

Намесници кнеза Милана – Штампана 
прокламација српском народу

856. У Београду, 26. јуна 1839.                    Ибр. 3069

853

856
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Службени акт кнеза Михаила Обреновића
– Обнародовање закона

866. У Београду, 12. марта 1868.                     Ибр. 3100

Службени акти кнеза Милана Обреновића

Закон о допуни Закона о преком суду

867. У Београду, 1. децембра 1877.     Ибр. 3102

Службени акти краља Милана Обреновића
– Министарству финансија

857. Из Београда, 15. маја 1882.     Ибр. 3071
858. Из Београда, 19. јуна 1882.      Ибр. 3072
859. Из Београда, 27. јуна 1882.            Ибр. 3073/1-3

Кнез Милош Обреновић – Тумачење једног 
параграфа Грађанског законика

(штампани текст)

860. У Београду, 28. новембра 1859.    Ибр. 3081

Кнез Михаило Обреновић – Закон о управи 
фондова (штампани текст)

861. У Београду, 16. августа 1862.    Ибр. 3082

Указ кнеза Михаила Обреновића
– Министарском савету (штампани текст)

862. У Београду, 29. маја 1867.                      Ибр. 3083

Закон кнеза Милана Обреновића – Министру 
правде, унутрашњег дела и војске

(штампани текст)

863. У Београду, 1. децембра 1877.    Ибр. 3084

Службени акт кнеза Михаила Обреновића
– Савету књажевства српског

864. Из Крагујевца, 17. јуна 1840.    Ибр. 3098

Намесници кнеза Милана – председнику 
Министарског савета

865. Из Београда, 17. јула 1869.                     Ибр. 3099

867/1



71

867/2 Указ о зајму

868. У Београду, 19. јуна 1881.                    Ибр. 3103

Закон о увођењу у живот Закона
од 24. септембра 1876. године

869. У Београду, 1. децембра 1877.    Ибр. 3104

Закон о оснивању Учитељске школе у Нишу

870. У Београду, 1. децембра 1877.    Ибр. 3105

Службени акт краља Александра Обреновића – 
Предлог Закона о допунама у Закону о монополу 

соли од 17. јула 1890. године

871. У Београду, 23. јануара 1899.     Ибр. 3106

Службени акт краља Александра Обреновића
– Указ о образовању владе др Лазара Докића

872. У Београду, 4. јуна 1893.                    Ибр. 3109

Службени акт краља Милана Обреновића – 
Закон о замени члана Закона о поштанским 

маркама од 31. октобра 1866. године

873. У Београду, 16. децембра 1882.     Ибр. 3110

Штампани текст службеног акта –
Закон о привременој влади из 1858. године

(штампани текст)

874. У Београду, 31. децембра 1858.      Ибр. 3111
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Службени акт кнеза Милоша Обреновића 
– Законик о судском поступку у грађанским 

парницама (штампани текст)

875. У Београду, 20. фебруара 1860.    Ибр. 3114

Службени акт Михаила Обреновића –
Шумска уредба (штампани текст)

876. У Београду, 4. априла 1861.                    Ибр. 3115

Службени акти кнеза Милоша Обреновића

Законик трговачки (штампани текст)

877. У Београду, 26. јануара 1860.    Ибр. 3116-3116а

Законик о Народној скупштини
(штампани текст)

878. У Београду, 14. јануара 1853.    Ибр. 3117

Закон о оснивању главне управе
(штампани текст)

879. У Београду, 14. маја 1859.                    Ибр. 3118

Службени акти кнеза Михаила Обреновића

Правилник о правозаступницима
(штампани текст)

880. У Београду, 28. фебруара 1862.          Ибр. 3119

Закон о правозаступницима (штампани текст)

881. У Београду, 28. фебруара 1862.     Ибр. 3120

872
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разних места, укупно 18, у периоду 1876–1878. ко-
ман дантима српске војске, војним и грађанским 
вла с тима, па је 1876. година узета за почетну годину. 
Последњи телеграм је Марковић, дописник „Но вог 
времена”, послао из Скадра јула 1915. године руском 
„Новом времену” у Петрограду. Телеграми су чит-
љиви и углавном неоштећени. Те леграми су послати 
претежно из Београда и Ниша, Скадра, Градишта, 
Крагујевца, Никшића, Призрена, са положаја и са 
Цетиња.

Телеграми краљу Александру Обреновићу из 
разних места у Србији – честитке миропомазања

885. Из Шапца, Лознице, Краљева и др, јуна 1889.
              Ибр. 3247/1-9

Прокламација кнеза Михаила Обреновића 
српском народу (штампани текст)

882. У Београду, 14. септембра 1860.    Ибр. 3121

Службени акт Намесништва кнеза Милана – 
Војни закон (штампани текст)

883. У Београду, 31. октобра 1839.   Ибр. 3127

Прокламација краља Милана Обреновића 
српском народу

884. У Београду, 1. децембра 1888.   Ибр. 3128

Редни број: 90  

Инвентарна јединица:  Кутија 11. фасцикла 5.
Распон година грађе:  1876–1915.
Количина грађе:  Бројеви аналитичких
   јединица Ибр. 3225-3248 
   Корица 2
   Листова 144

Садржина грађе: Пета фасцикла једанаесте ку тије 
садржи 104 телеграма из Српско-турског рата 1876–
1878, Првог светског рата и Српско-бу гар ског рата, 
1913-1915. године.

Примедбе: Телеграми су писани углав ном руком на 
српском језику (ћирилицом), али има телеграма и 
на српском језику, латиницом, француском и ита-
лијанском језику. Писани су гра фитном оловком 
или црним пенкалом. Један број телеграма је шиф-
рован. Најстарији документи из ове фасцикле су 
телеграми из Српско-турског рата. Послати су из 
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Обреновићи у збиркама Историјског архива 
Шумадије у Крагујевцу

Горан Милосављевић, архивист
Ненад Карамијалковић, архивист

Славко Степановић, архивист



Историјски архив Шумадије Крагујевац

Историјски архив Шумадије у Крагујевцу је ус-
та нова културе која прикупља, чува, врши заштиту 
и сређивање архивске грађе настале на подручју 
Шу  мадијског округа и омогућава њено коришћење у 
на учне и друге сврхе. Организована заштита архив-
ске грађе у граду на Лепеници започета је 1948. годи-
не оснивањем Архивског средишта чији је приори-
тет био преузимање документације ликвидираних 
пред ратних установа. Доношењем општег (1950), а 
по  том и републичког закона (1951) архиви у Србији 
су добили статус државних установа1. Тако је Ар-
хивско средиште у Крагујевцу 1952. године прера-
сло у Градску државну архиву у чију су надлеж ност 
улазила три града: Крагујевац, Краљево и Но ви Па-
зар и чак једанаест срезова (крагујевачки, опленач-
ки, таковски, лепенички, орашачки, гружан ски, ле-
ва чки, жички, дежевски, студенички и штавички).2 
Оснивањем архива у Краљеву (1860) и Новом Па-
зару (1976) надлежност Историјског архива Шума-
дије сведена је на територију града Крагу јевца и 
шест околних општина: Аранђеловац, Топола, Рача, 
Ба то чина, Кнић и Лапово. Постепено, уз огром но за-
ла гање генерација стручних радника, орга низова  на 
је ефи касна служба заштите архивске грађе и реги-
стратурског материјала на подручју целог Шума  диј-
ског округа. 

Кроз своје вишедеценијско постојање ова ин-
ституција културе од прворазредног значаја за ис-
торију Шумадије више пута је мењала називе: Град-
ска државна архива (1952–1958), Државни архив 
среза Крагујевац (1958–1967), Историјски архив 
Кра гујевац (1967–1970) и на крају Историјски архив 
Шумадије Крагујевац (од 1970). 

Архивска грађа Историјског архива Шумадије 
обухвата период од 1809. до 2013. године, док глав-
нина датира из међуратног периода и времена после 
Другог светског рата. Највећи део документације је 
на српском, а мањи на руском, турском, немачком и 
француском језику. У депоима Архива у девет гру-
па разврстано је укупно 520 фондова и збирки, што 
износи око 1800 дужних метара архивске грађе. Ар-
хивском грађом од изузетног значаја проглашени 
су: 8 фондова, 2 збирке и 1 документ; архивском 
гра  ђом од великог значаја: 43 фонда и 3 збирке. 
Стручна библиотека Архива садржи више од 3000 
пу  б  лика  ција, углавном историјског садржаја, и ви ше 
од 2000 часописа. Издавачка делатност покренута је 
1971. године, објављивањем каталога.3 

Историјски архив Шумадије у Крагујевцу од 
свог оснивања обавља послове заштите културне 
ба ш тине и у значајној мери доприноси обликова -
њу на у чно засноване слике о прошлости, чиме ост-
ва рује сво ју стручну, културну и општедруштвену 
улогу.

1   Општи Закон о Државним архивима донет је 1950. указом Президију-
ма Народне скупштине ФНРЈ. Њиме је предвиђено формирање Држав-
не архиве ФНРЈ са седиштем у Београду. После тога, уследило је доно-
шење републичких закона. Закон о државним архивима НР Србије до-
нет је 1951. године. 
2   Водич Историјског архива Шумадије, прир. Верка Миленковић, Кра-
гујевац, 1978, 6. 3   Крагујевачки лексикон, Београд, 2013, 176.
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Обреновићи су највише заступљени у докумен-
тима Збирке Вариа. Укупно 46 предмета из ове ко-
лекције се односи на кнеза Милоша, 29 на кнеза 
Михаила, 59 на краља Милана, 5 на краља Алек-
сандра и 13 на краљицу Драгу. Осим тога, они су 
заступљени и у Збирци фотографија, Оријентал-
ној збирци и личним и породичним фондовима5. 
Приликом објављивања, направили смо избор нај-
значајнијих и најзанимљивијих докумената.

Збирка Вариа

Збирка Вариа6 је формирана 1971. године од ме-
ђусобно неповезаних докумената, различитог садр-
жаја и провенијенције. Ради се о документима која 
не припадају ниједној органски формираној архив-
ској скупини – фонду или збирци, а имају својства 
архивске грађе – културног добра.7 У питању је от-
ворена колекција која се стално допуњава. Тренут но 
садржи 301 књигу и 16 кутија архивских до ку мена-
та који обухватају период од 1809. до 1965. го дине. 
Поред архивске грађе на српском, заступље на су и 
документа на страним језицима: фран цуском, не-
мачком, руском и румунском.

Грађа у збирци је груписана по темама. Прва 
група садржи документа која се односе на значајне 
личности, установе и догађаје Србије до 1918. годи-

Обреновићи у збиркама Историјског архива
Шумадије у Крагујевцу

Обреновићи, Крагујевац и Архив Шумадије

Улога династије Обреновић у стварању и изгра-
дњи нововековне српске државе је неспорна. За вре-
ме њихове владавине Србија је израсла у држа ву, 
најпре вазалну (1830), а потом и независну (1878) и 
постигла завидна територијална проши рења. Јача-
њу њеног угледа у Европи знатно је допри нело про-
гла шење краљевине 1882. године. 

Обреновићи су владали Србијом у два навра-
та (1815–1842. и 1858–1903), укупно 72 године. За 
то време на престолу се сменило пет владара – кне-
жеви Милош (1815–1839, 1858–1860), Милан (1839) 
и Михаило (1839–1842, 1860–1868), кнез и краљ 
Ми  лан (1868–1882, 1882–1889) и краљ Александар 
(1889–1903). У првом периоду владавине (1815–
1842) и почетком другог (1858-1868) на престолу 
су би ли потомци Милошевог огранка, а потом, од 
1868. до 1903. потомци његовог брата, господара Је-
в ре ма.4 

Крагујевац, који су Обреновићи 1818. године 
учинили престоницом модерне српске државе и 
ти ме утрли пут његовог даљег развоја, има обавезу 
да негује сећање на њих и врши институционалну 
за штиту њихове материјалне заоставштине. Једна 
од установа културе у граду у чијим фондовима и 
збиркама можемо наћи трагове о члановима ове 
владарске породице је и Историјски архив Шума-
дије. 

4   А. Веселиновић, Р. Љушић, Српске династије, Нови Сад-Београд, 2001, 
135.

5   Лични и породични фондови Историјског архива Шумадије биће 
пред мет посебног рада. 
6   Латинска реч varia означава помешаност и различитост.
7   Б. Лекић, Архивистика, Београд, 2006, 149.
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је систематизација и класификација грађе, као и 
це  локупан превод појединих докумената), а за ту-
ма чење и превод исте ангажована је др Мирјана 
Ма ринковић са Катедре за оријенталистику Фило-
лош ког факултета у Београду. Установљено је вели-
ко бо гатство и разноликост прегледане грађе (бе-
ра ти, фермани, бујурулдије, сиџили, тапије, писма 
итд.), уз констатацију да се готово сви архивски 
предме ти односе на Србију XIX века. Оријентална 
збирка Историјског архива Шумадије већ побуђује 
значај но ин тересовање, како истраживача, тако и 
шире јавности, због егзотичности грађе и обиља 
значајних података којe садржи. 

Најстарији документ у збирци (уједно и нај-
старији у Архиву) је путна исправа из 1800. године 
за улазак у Смедеревски санџак из Срема, односно 
у Османско из Аустријског царства, а најмлађи сул-
танов говор приликом отварања турског парламен-
та 1914. године. 

Међу наведеном грађом налази се и документ 
из 1815. године у коме се помиње кнез Милош Об-
реновић, а који представља један од најстаријих до-
кумената који се чува у архивима Србије о првом 
признатом (наследном) владару обновљене Србије. 
Преведен је у целини: 

„ЗАПЕЧАЋЕНА ХАРТИЈА” (СЛУЖБЕНИ ДОПИС) 
КРАГУЈЕВАЧКОГ МУТЕСЕЛИМА НУМАН-АГЕ10

(27.12.1815. по грегоријанском календару)

не. У овој групи се такође налазе штампани закони, 
уредбе и прописи из XIX века и документа која 
се односе на мање познате личности. Другу групу 
чине делови фондова верских организација, трећу 
– делови различитих фондова и четврту – делови 
личних и породичних фондова.8 

Збирка фотографија

Збирка је формирана 1959. године од фотогра-
фија откупљених од старих крагујевачких фото-
графа, највећим делом од Светозара Шоше Нико-
лића. Касније је допуњавана пријемом поклона, 
пре узимањем архивске грађе фондова и посебном 
израдом за потребе Архива. Ову својеврсну колек-
цију чине фотографије догађаја, личности, објеката, 
места и ствари и албуми фотографија. Реч је о от-
вореној збирци, која се стално допуњава. Сређена 
је по упутствима Архивског већа Србије и односи 
се на период XIX и XX века.9 

Оријентална збирка

Оријентална збирка Историјског архива Шу-
ма дије формирана је 2015. године издвајањем из 
збирке Вариа докумената и књига на османском 
турском и арапском језику. Реч је о 180 докумената 
и 30 књига откупљених од више особа током по-
стојања Државног архива Крагујевац (1952–1958), 
када је ова институција била надлежна за надзор 
над архивском грађом не само на територији града 
Крагујевца, већ и за градове Краљево и Нови Пазар, 
као и за 11 срезова у њиховом окружењу. Аналитич-
ка обрада Оријенталне збирке је у току (извршена 

8   Водич Историјског архива Шумадије, 172-173.
9   Водич Историјског архива Шумадије, 169.

10   Нуман Ага (Numan Ağa, 1750–1834) био је мутеселим крагујевачки 
и ваљевски. Није познато његово порекло, а након споразума кнеза 
Милоша и Марашли Али-паше 6. новембра 1815. године о мешовитој 
управи у Београдском пашалуку, изабран је за представника турске 
власти у Крагујевачкој нахији, односно за крагујевачког мутеселима. 
На том положају остао је до 1818. године, када је изабран за ваљевског 
мутеселима. Крагујевчанима и Ваљевцима је остао у пријатној успо-
мени, а 1831. године отишао је у утврђени град Соко и тамо умро 1834, 
док су му се потомци одселили у Тузлу.
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ка ртама. Ахмет Расим (Ahmet Rasim, 1864–1932) 
био је један од најзнаменитијих историчара и хро-
ни чара Османског царства. Рођен је у Истанбулу, 
где је током живота радио као писац, критичар и 
новинар. Почео је своје књижевне активности пре-
водима са француског језика. Постао је познат као 
аутор новела, романа и кратких прича, у којима от-
крива сазнања о животним стиловима и обичајима 
различитих слојева друштва у Османском царству. 
Посебно је био успешан у описивању живота људи 
у сценама обојеним живим смислом за хумор. Ах-

Потврђује се да је Митар, Војов син, из села 
Божурња у Крагујевачкој нахији ослобођен џизје (по-
реза за немуслимане и ванредних намета) због своје 
верности држави и инвалидности (чолак – без руку 
или сакат у руку), о чему су упознати кнез Милош 
и други српски кнезови, крагујевачки мутеселим и 
шеријатски суд. (сл. 1)

 С друге стране, међу књигама које чине сас-
тавни део Оријенталне збирке налази се и раритет 
из 1912. године – оригинална четири тома Ахмет 
Расимове Османске историје са илустрацијама и 

Званичан допис крагујевачког мутеселима
Нуман-аге којим се Митар из Божурње ослобађа пореза 

због верности држави и инвалидности,
о чему су упознати кнез Милош и други српски кнезови, 

као и шеријатски суд, Крагујевац, 27. децембар 1815. 
ИАШК, Оријентална збирка 1958/1

Део IV тома Aхмет Расимове књиге  – Османска 
историја са илустрацијама и картама који говори
о кнезу Милошу Обреновићу (оригинално издање

из Архива Шумадије) 
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мет Расим је освојио признања и својом поезијом, 
као и мемоарима. Највећу славу ипак је стекао као 
историчар и књижевни критичар, односно као ау-
тор следећих радова: Османска историја (4 тома, 
1910–1912), Историја и писац (1913), Два мемоа-
ра, три персоне (1916), Од апсолутизма до демок-
рати је (1923), Тиранија националног суверените-
та (1924). У последњој деценији живота заузео је 
став против западног утицаја у Турској. У четвртом 
тому своје Османске историје Ахмет Расим пише о 
кнезу Милошу Обреновићу, као и Другом српском 
устанку. 

Део IV тома Aхмет Расимове књиге  – Османска 
историја са илустрацијама и картама који говори
о кнезу Милошу Обреновићу (оригинално издање

из Архива Шумадије)
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Детаљан опис карте војног похода царске Русије 
против Турака у Европи и Азији 1828. године, рађен у 
Крагујевцу за потребе кнеза Милоша Обреновића.
ИАШК, В.203, I, 4 – 1828

2. Писмо Аврама Петронијевића кнезу Милошу
о ситуацији у Влашкој 
1. август 1829, Чернец 
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 2 листа

Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Карта театра войны (Карта војног похода)
Русије против Турске у Европи и Азији 
6. децембар 1828, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, рускословенски са примесама 
славеносрбског језика, 2 листа

1 2



82

4. Извештај упућен кнезу Милошу
из логора руског генерала Гејсмара
1829 (?) 
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 2 листа

Аврам Петронијевић (1791–1952), српски посланик 
(ћехаја) при Порти, извештава кнеза Милоша о при-
стизању турске војске у Влашку у време Руско-тур-
ског рата (1828–1829).
ИАШК, В.203, I, 6-1829

3. Копија писма грофа Неселродеа кнезу Милошу
17. април, 1829 (?)
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 2 листа
Гроф Карл Неселроде, министар спољних послова 
Русије, обавештава кнеза Милоша да је руски цар 
Николај I одобрио да Србија, као вазална кнежевина 
у саставу Османског царства, снабдева турску војску 
храном у време Руско-турског рата (1828–1829).
ИАШК, В-203, I, 10 

3

4
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6. Копија решења кнеза Милоша о забрани
трговине стоком и дрвима београдским
трговцима у Панчеву
19. јун 1837, Топчидер
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 1 лист 
Копија решења којим кнез Милош забрањује тргов-
цима Београдског округа да тргују стоком и дрвима 
у Панчеву, јер аустријски трговци често одустају од 
погодбе и избегавају да плате дугове. Дозвољава се 
само дућанска трговина.
ИАШК, В.203, I, 17-1837

7. Концепт писма кнеза Милоша
видинском везиру Хусеин-паши
4. децембар 1838, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 1 лист

Поруке руског генерала аустријског порекла, Федора 
Клементијевича Гејсмара и преглед опште ситуације 
на Дунаву у време Руско-турског рата (1828–1829).
ИАШК, В.203, I, 9 

5. Копија писма кнеза Милоша
Исправничеству окружја београдског
26. април 1837, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 2 листа 
У писму се кнез Милош обраћа Исправничеству (су-
ду) окружја београдског и говори о неправди коју је 
београдски ђумрук починио дајући неком Турчину 
потврду да је превезао робу на београдској скели, 
док је овај то учинио на скели у Великом селу. 
ИАШК, В.203, I, 16-1837

5
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У писму се кнез Милош обраћа видинском везиру 
Хусеин-паши. Уз изразе искреног пријатељства, го-
вори о трговачкој и политичкој сарадњи.
ИАШК, В. 203, I, 18-1838

8. Концепт писма кнеза Милоша Џорџу Хоџесу
7. децембар 1838, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 2 листа
Писмо кнеза Милоша британском конзулу у Бео-
граду Џорџу Лојду Хоџесу о сарадњи и о односу са 
Портом. 
ИАШК, В. 203, I,19-1838

9. Копија писма-одговора председника Државног 
савета, Јеврема Обреновића кнезу Милошу
14. април 1839, Београд
Папир, мастило, рукопис

7

8

9



85

људи и не верује интригантима и злим језицима ко-
ји говоре да ће му отац преотети власт.
ИАШК, В. 203, I, 53-1840

11. Писмо доктора Пацека кнезу
Милошу Обреновићу 
7. мај 1846, Цариград
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 2 листа 
Писмо личног лекара кнеза Милоша, доктора Карла 
Пацека о свом путовању од Галаца на Дунаву до Ца-
риграда и о боравку у османској престоници. 
ИАШК, В. 203, I, 31-1846

12. Заклетва на верност Радована Петровића
кнезу Милошу
22. јул 1858, Крагујевац

Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 2 листа 
Одговор председника Државног савета Јеврема Об-
реновића и секретара Стефана Марковића на кне-
жево мишљење о називу Савета. Савет одговара да 
је султан у дарованом уставу тачно ставио назив 
Савет народни и сматра да се тај назив не може 
мењати и допуњавати. 
ИАШК, В. 203, I, 21-1839

10. Писмо Милоша Обреновића кнезу Михаилу 
19. јун 1840, Херешт (Влашка)
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 2 листа
Кнез Милош саветује свог сина, кнеза Михаила како 
да влада, уважава и цени глас народа. Поручује му 
да не прави разлику између чиновника и обичних 

9 10
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Папир, мастило, восак, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 1 лист 
Заклетва на верност Радована Петровића, члана су-
да у Крушевцу кнезу Милошу и династији Обре но-
вић.
ИАШК, В. 203, I, 38-1859

13. Извод са суђења Жарковчана против
кнеза Милоша
3. јул 1843, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама сла вено-
србског језика, 2 листа 
Извод са суђења становника села Жаркова против 
бившег кнеза Милоша који им је, по њиховим ре-
чима, још 1834. године узео ливаду и воденицу. Суд 
је донео пресуду у корист Жарковчана.
ИАШК, В. 203, I, 29-1843

11
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Руски изасланик обавештава кнеза Михаила да га 
је руски император одликовао Орденом Свете Ане 
I степена. 
ИАШК, В. 203, I, 50-1840 

Михаило Обреновић 

14. Прокламација кнеза Михаила
14. март 1867, Београд
Папир, штампа
Народни српски са примесама славеносрбског
језика, 1 лист
Прокламација кнеза Михаила о повлачењу турских 
гарнизона из српских градова и о његовој предсто-
јећој посети Цариграду. Тим поводом наређује да 
Министарски савет може да врши књажевску власт 
у његовом одсуству.
ИАШК, В. 203, I,69-1867

15. Писмо руског изасланика кнезу
Михаилу Обреновићу
3. април 1840.
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 2 листа

14
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Министар спољних послова, Илија Гарашанин пи ше 
кнезу Михаилу о спољно-политичким питањима и 
тражи одобрење од кнеза да упути писмо у Лон дон. 
Истовремено говори да је сазнао где Турци налазе 
шпијуне које шаљу у Србију и тражи да се у Турску 
пошаље човек од поверења који ће се позабавити тим 
питањем. Такође пише и о састанку са француским 
конзулом и молби да дејствује преко посланика у 
Цариграду приликом формирања европске војне 
комисије.
ИАШК, В. 203, I, 64-1863

18. Писмо Илије Гарашанина кнезу Михаилу
8. јун 1863, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 2 листа
Илија Гарашанин пише кнезу Михаилу о пред сто-
јећој посети књегиње Јулије Паризу. У наставку га 
обавештава о посети генерала Стратимировића 
Бео  граду, али и о страху који је присутан јер су Тур-
ци довукли велики број топова у град.
ИАШК, В. 203, I, 67-1863

16. Писмо Стевана Михаиловића кнезу
Михаилу Обреновићу
14. март 1860, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 1 лист
Стеван Михаиловић, председник Државног савета 
у време друге владавине кнеза Милоша, уверава 
кнеза Михаила да је одан династији и да бројна дела 
сведоче да је увек радио за добробит Обреновића, 
те да су због тога сви напади на њега неосновани.
ИАШК, В. 203, I, 58-1860

17. Писмо Илије Гарашанина кнезу Михаилу
30. мај 1863, Београд
Папир, мастило, рукопис 
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 2 листа

16
17
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љује Михаилу на неуморном старању о читавом 
Српству и обећава му да ће и он, са своје стране, 
учинити колико може у том погледу.
ИАШК, В. 203, I, 68-1867

20. Говор српског митрополита Михаила
4. април 1867, Београд
Папир, штампа 
Народни српски са примесама славеносрбског
језика, 2 листа
Говор српског митрополита Михаила у Саборној 
цркви у Београду одржан поводом повратка кнеза 
Михаила из Цариграда.
ИАШК, В. 203, I, 71-1867

21. Програм свечаности приликом читања
царског фермана 1867.
6. април 1867, Београд

19. Писмо црногорског књаза Николе
кнезу Михаилу
28. јануар 1867, Цетиње
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 1 лист
Кнез Никола пише о војним стварима и обавештава 
кнеза Михаила да су договорени војни предмети 
стигли из Србије у Црну Гору. Истовремено захва-

18

19



90

Папир, штампа
Народни српски са примесама славеносрбског
језика, 1 лист
Програм свечаности планиран приликом читања 
царског фермана о предаји градова. Предвиђено је 
да кнез Михаило свечано уђе у Калемегданску твр-
ђаву у пратњи београдског везира, официра срп-
ских и турских гарнизона, митрополита, министа-
ра, стра них конзула, саветника, других чиновника 
и на ро да.
ИАШК, В. 203, I, 72-1867

22. Текст говора на помену кнезу Михаилу 
1868, Београд

20

21

22



91

Непосредно након убиства кнеза Михаила, мини-
стар војни Миливоје Петровић Блазнавац држи 
говор пред војском у коме изражава највећу жалост 
због трагичног догађаја али и решеност да Милан 
Обреновић постане нови кнез Србије.
ИАШК, В. 203, 172-1868

Милан Обреновић IV

24. Телеграм Франца Јозефа краљу Милану
1. јануар 1892, Беч
Папир, мастило, штампа
Оригинал, француски језик, 1 лист
Телеграм аустроугарског цара Франца Јозефа којим 
честита краљу Милану Обреновићу Нову 1892. го-
дину у Паризу.
ИАШК, В. 203, II, 174-1892.

25. Поверљиви извештај агента Поповића краљу 
Милану о забринутости руске владе због догађаја 
у Србији
30. јун 1899, Петроград
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
Поверљиви извештај Поповића, српског агента у 
Петрограду, краљу Милану о забринутости руске 

Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славеносрбског језика, 1 лист
Говор одржан на помену кнезу Михаилу Обренови-
ћу у коме се истичу неизмерна туга и жалост због 
великог губитка, али и оптужбе на рачун Александ-
ра Карађорђевића и његове породице који су сма-
трани одговорним за кнежеву смрт. 
ИАШК, В. 203, I, 78-1868

23. Говор министра војног Миливоја Петровића 
Блазнавца српској војсци
30. мај 1868, Београд
Папир, мастило, рукопис 
Оригинал, српски језик, 1 лист

24
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са аустроугарским амбасадором у Петрограду) зак-
ључио да ће се Русија осветити династији Обреновић 
уколико се погубе лидери радикала Никола Пашић 
и Коста Таушановић, саветујући краља Милана да 
пажљиво поступа по овом питању.
ИАШК, В.203, II, 209-1899.

27. Поверљиво писмо Љ. Марковића, послужитеља 
у српском посланству у Букурешту, краљу Милану 
о припремању атентата на краља Александра
Децембар 1899, Букурешт
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист

владе да би строге мере и ванредно стање у Србији 
после Ивањданског атентата могли довести до 
буне. Поповић препоручује да се не пренагљује са 
одлукама.
ИАШК, В. 203, II, 186-1899.

26. Писмо обреновићевца Вука Петровића
краљу Милану
23. август 1899, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
Писмо Вука Петровића, оданог присталице дина-
стије Обреновић, краљу Милану, у коме му се за-
хваљује на великој пажњи коју је учинио њему и 
његовој породици посетивши његов дом заједно 
са краљем Александром. Затим говори како је из 
контаката са аустријским дипломатама (посебно 

25
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28. Извештај полицијског агента
Алексе Ђ. Богосављевића о тајном задатку
у Земуну у вези атентата на краља Милана
4. јул 1899, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
Извештај полицијског агента Алексе Ђ. Богосавље-
вића, бившег жандармеријског поручника, о свом 
бављењу у Земуну и прислушкивању по тамошњим 
кафанама. Предлаже на које особе би требало обра-
тити детаљну пажњу како би се утврдило ко има 
удела са радикалима у атентату на краља Милана.
ИАШК, В.203, II, 187-1899.

Поверљиво писмо Љ. Марковића, седмогодишњег 
послужитеља у српском посланству у Букурешту, 
краљу Милану о томе да је био припреман атентат 
на краља Александра. Наводи како му је Добривоје 
Свилокосић, писар у посланству, казао да је атентат 
спречио извесни Докић тврдећи да краљ Алексан-
дар неће бити као краљ Милан, већ ће бити бољи, 
што је спасило Александра. Свилокосић, међутим, 
тврди да народу неће бити боље док се не скине ди-
на стија Обреновић са власти и на њу врате потомци 
Карађорђа. Писмо завршава констатацијом да би 
имао још нешто да извести, али се плаши да се краљ 
Милан неће увредити, па ипак не сме, уверававши 
га у своју оданост (наводи одликовања за учешће у 
ослободилачким ратовима и служењу српској и ру-
мунској владарској породици).
ИАШК, В. 203, II, 224-1899
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Милана и Александра да Русију не доводе у везу са 
Ивањданским атентатом, будући да је он уверен, а 
на основу своје преписке са руским министрима, 
да Русија нема ништа са поменутим атентатом. 
Такође упозорава да такво понашање може да буде 
катастрофално по династију Обреновић.
ИАШК, В.203, II, 202-1899

30. Писмо Душана Р. Милићевића, практиканта 
Пчињског среза, министру унутрашњих дела 
Ђорђу Генчићу, о великом незадовољству
према Обреновићима

29. Писмо А. Васиљевића ујаку Јовану 
Белимарковићу о погубном повезивању Русије
са Ивањданским атентатом
2. август 1899, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
Писмо А. Васиљевића ујаку Јовану Белимарковићу 
у Нишу (генералу у пензији и бившем краљевом 
намеснику), у коме га моли да утиче на краљеве 
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револуционарног одбора, који ће покушати атентат 
на краља када он буде обилазио пограничне гар-
низоне. 
ИАШК, В.203, II, 207-1899.

32. Део извештаја полицијског агента
Алексе Ђ. Богосављевића о агитацији радикала
у инoстранству против краља Милана
Децембар (?) 1899.
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист (недостаје крај
извештаја)

5. август 1899, Ниш
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
Писмо Душана Р. Милићевића, практиканта Пчињ-
ског среза и бившег члана путујуће позоришне дру-
жине, министру унутрашњих дела Ђорђу  Генчићу, о 
великом незадовољству и мржњи према династији 
Обреновић које је приметио током путовања са 
сво јом позоришном трупом по Црној Гори, Босни, 
Херцеговини, Банату, Срему и Бачкој.
ИАШК, В.203, II, 204-1899.

31. Извештај полицијског агента
Алексе Ђ. Богосављевића о резултатима истраге 
о Ивањданском атентату
15. август 1899, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
Извештај полицијског агента Алексе Ђ. Богосавље-
вића, бившег жандармеријског поручника, о рас-
турању црногорских памфлета широм Старе Ср-
бије и Македоније од стране професора, предавача, 
па чак и појединих српских конзула и њихових 
чиновника, а које израђује фото-лито-цинкограф 
Марко Иванишевић (Црногорац) у Београду. Та-
кође говори о дејствовању црногорске дворске и 
тајне полиције по Хрватској, Срему, Банату и Бач-
кој против династије Обреновић. Извештава и о 
намери Јована Жујовића, секретара Српске кра -
љевске академије, да отпутује у Бијариц код кра-
љице Наталије, као и о чуђењу краља Александра 
што Наталија није телеграфски честитала срећно 
спасење краља. Богосављевић иронич но наводи сво-
је мишљење да ће се то десити тек кад краљ Милан 
почине. Извештај завршава описом припреме но-
вог атентата на краља Милана у сарадњи радикала, 
цетињске дворске полиције и чланова Македонског 
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Извештај M. Јанковића, начелника Крагујевачког 
ок руга, потпуковнику Николи Лукићу, ађутанту 
кра  ља Милана, о реализацији наредбе краља Ми-
лана о уређењу кошутњака у Крагујевцу. Говори о 
бро ју кошута и јелена и потреби да се он повећа, 
про ши рењу кошутњака, изради бунара и пута који 
би иш ли кроз цео кошутњак.
ИАШК, В.203, II, 231-1900.

34. Кнез Милан и кнегиња Наталија
у народној ношњи
Фото папир, картон
6,5 x 10,7 цм
ИАШК К1 II-41
Откуп 1959.

Извештај полицијског агента Алексе Ђ. Богосавље-
вића, бившег жандармеријског поручника, о вео ма 
успешној агитацији радикала у иностраним но-
винама (аустријским, швајцарским итд.) против 
краља Милана, у чему им помажу Русија и Црна Гора, 
као и писању о покушају Милана да се посредством 
Николе Пашића измири са Русијом, што му (по ре-
чима аутора поменутих текстова) неће поћи за ру-
ком, а и ако успе да му то ништа неће помоћи.
ИАШК, В.203, II, 222-1899.

33. Извештај начелника Крагујевачког округа
о реализацији наредбе краља Милана о уређењу 
кошутњака у Крагујевцу
1. април 1900, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис 
Оригинал, српски језик, 2 листа
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Александар Обреновић

36. Проглас Намесништва о абдикацији краља 
Милана и ступању на престо краља Александра
22. фебруар 1889, Београд

35. 10. август 1872. и посљедице његове
Штампа Соломон Ј. Коен 
1872, Београд
Дописна карта, штампа 
14 x 9 цм
Дописна карта рађена у спомен ступања на престо 
кнеза Милана Обреновића након збацивања Наме-
сништва 1872. године. 
ИАШК К1 II-4
Откуп 1959.
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38. Телеграфски извештај о спасавању
краља Александра у Бијарицу
1895, Бијариц
Папир, штампа
Српски језик, 1 лист
Посебно штампани лист Малих Новина са телеграф-
ским извештајима како је млади краљ Александар 
избегао дављење у мору приликом боравка у вили 
своје мајке у Бијарицу.
ИАШК, В. 203, II, 236

39. У спомен ступања на престо
Његовог Величанства Александра I,
краља Србије 
Милан Јовановић
1893, Београд
Позитив, смеђ, табло фотографија
16 x 10,5 цм

Папир, штампа
Српски језик, 1 лист 
Проглас краљевих намесника – Јована Ристића, Ко-
сте Протића и Јована Белимарковића о абдикацији 
краља Милана и ступању на престо краља Алек-
сандра Обреновића.
ИАШК В. 203, II, 232-1889

37. Беседа којом је краљ Александар отворио 
седницу Народне скупштине 1893. године
4. јун 1893, Београд
Папир, штампа
Српски језик, 1 лист 
Говор којим је краљ Александар отворио седницу 
Народне скупштине 1. 6. 1893. године. Ради се о пр-
вом заседању парламента након што се млади краљ 
пре времена прогласио пунолетним и збацио На ме-
сништво које је до тада управљало државом у ње-
гово име. 
ИАШК В. 203, II, 233-1893
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Милан Јовановић
1900, Београд
Позитив, црно бели
11,5 x 9 цм
Краљ Александар и краљица Драга на челу свадбе-
не поворке у Дубровачкој улици (данас Улици кра-
ља Петра I) у Београду на дан венчања 4/16. августа 
1900. године.
ИАШК К1 II-9
Откуп 1959.

41. Краљ Александар и краљица Драга
испред Саборне цркве на дан венчања
1900, Београд
Позитив, црно бели
12 x 9,5 цм
Краљ и краљица испред Саборне цркве у Београду 
након обављене церемоније венчања 4/16. августа 
1900. године
ИАШК К1 II-9 
Откуп 1959.

Портрет краља Александра Обреновића и мини-
стара владе др Лазара Докића, формиране након 
зба цивања Намесништва 1893. године.
ИАШК К1 I-26
Откуп 1959.

40. Kраљ Александар и краљица Драга
у свадбеној поворци 
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43. Краљ Александар и краљица Драга у шетњи
Позитив, смеђ 
11,5 x 8,5 цм
ИАШК К1 I-23
Откуп 1959.

Драга Обреновић

44. Писмо Драге Машин сестри од тетке,
Јелисавети о Бијарицу
10. фебруар 1891, Бијариц
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 4 листа 
Драга Машин, дворска дама краљице Наталије Об-
ре новић, пише својој сестри од тетке, Јелисавети о 
свом боравку у Бијарицу.
ИАШК, В. 203, II, 237-1891

45. Писмо Драге Машин сестри од тетке,
Катици о Бијарицу
6. јул 1892, Бијариц
Папир, мастило, рукопис

42. Краљ Александар и краљица Драга
у Нишкој бањи
1901, Нишка бања
Позитив, смеђ 
13,8 x 8,7 цм
Краљ Александар и краљица Драга са свитом у 
Нишкој бањи, испред Павиљона краља Александра, 
1901. године
ИАШК К1 I-22
Откуп 1959.
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46. Писмо Драге Машин сестри од тетке,
Катици о Паризу
1. октобар 1892, Париз
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 4 листа 

Оригинал, српски језик, 2 листа
Драга Машин пише својој сестри од тетке, Катари-
ни (Катици) о свом боравку у Бијарицу где у улози 
дворске даме прати краљицу Наталију по разним 
до гађајима и забавама. 
ИАШК, В, 203, II, 238-1892
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Драга Машин пише својој сестри од тетке Катици о 
Паризу који обилази у друштву краљице Наталије. 
ИАШК, В. II, 239/1-1892
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47. Писмо Драге Машин тетки Лени Павловић
19. мај 1895, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
У кратком писму Драга обавештава своју тетку, Ле-
ну Павловић да ће је примити краљица Наталија. 
ИАШК, В. 203, II, 240-1895.

48. Новогодишња честитка краљице Драге
сестри Катарини 
Децембар 1900, Београд
Штампа
Српски језик, 1 лист
Колорисана новогодишња честитка
ИАШК В. 203, II, 245-1900
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Породица

50. Позивница упућена Ивану Павловићу
за божићни концерт
26. децембар 1898, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис, штампа
Српски језик, 1 лист

49. Краљица Драга 
1902, Београд
Дописна карта, колорисана
8,7 x 14 цм
Дописна карта је рађена према познатој фотогра-
фији Милана Јовановића. На њој је представљена 
краљица Драга у хаљини са средњевековним моти-
вима. 
ИАШК К1 I-27
Откуп 1959.
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Здања и објекти

52. Спомен чесма у Дивостину 1901. године
1901, Дивостин
Позитив, црно бели
11,7 x 8,7 цм
Опис: Спомен чесма у Дивостину крај Крагујевца 
подигнута 1901. године у славу преминулог краља 

Позивница Шумадијске певачке дружине „Милош 
Велики” упућена Драгином брату од тетке, Ивану 
Павловићу, капетану II класе за божићни концерт.
ИАШК, В. 203, II, 242-1898

51. Драгине сестре Христина, Војка (Ана) и Ђина
1901, Београд 
Позитив смеђ
17 x 24,3 цм
Драгине сестре Христина, Ђина и Војка 16. VII 1901. 
године. На фотографији је руком исписана посвета 
Христинине деце – „Своме тетки и течи”, краљици 
Драги и краљу Александру.
ИАШК К1 I-52
Откуп 1959.
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Милана Обреновића. Краљев портрет у рељефу, рад 
је чувеног вајара Симеона Роксандића.
ИАШК К1 IV-21
Откуп 1959.

53. Дворац Обреновића у Такову
1902, Београд 
Дописна карта
13,5 x 8,5 цм
Дворац у Такову изграђен 1901. године као дар на-
рода Рудничког округа краљу Александру и краљи-
ци Драги. 
ИАШК К1 IV – 50
Откуп 1959.
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Обреновићи – једна историја у металу
из Збирке медаља Народног музеја у Београду

Марија Марић Јеринић, виши кустос



Народни музеј у Београду

Народни музеј у Београду, најстарија и цент-
рална музејска установа у Србији, основан је 10. ма ја 
1844. године као Музеум сербски. Указом тадаш њег 
начелника Министарства просвете, Јована Стери је 
Поповића, да се на једном месту саберу старине и 
да се за потомство сачувају, означен је почетак ин-
ституционализованог прикупљања и систе мат ске 
за штите културне баштине на нашем тлу. Музеј ски 
ма  теријал Стерија Поповић је класификовао у пет 
гру па – повеље и дипломе, рукописне и штам пане 
књи ге, печати, стари српски новац и стари бу гар-
ски но вац. Године 1848. састављен је Списак ствари 
Музеуму Сербском принадлежећи, који je, са чињен 
од седамдесетпет редних бројева, представљаo први 
му зејски инвентар у Србији. 

Темељ за будући рад и устројство Музеја по-
стављен је доношењем Закона о Библиотеци и Му-
зеју 1881. 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 Срби-
ји, 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 кон -
ципирану политику. Организован као научна, ис-
тра  живачка установа, Музеј је конституисао на-
цио нал ни идентитет, а као важан актер у заштити 
кул  турне баштине постао је званичан репрезент 
држа ве и друштва. 

Измене у концепцији и садржини музејских 
збирки спроведене су уступањем великог броја екс-
по ната Војном музеју, Музеју града Београда, Музе ју 

Вука и Доситеја, Историјском музеју Србије, Му зеју 
примењене уметности, Галерији фресака и Му зеју 
савремене уметности. 

Вишедеценијски проблем смештаја својих ко-
лек ција Музеј је коначно решио 1952. године, пре  се-
љењем у зграду Управе фондова на Тргу Репуб ли  ке. 
Саграђена у периоду 1902–1903. у духу ака   дем   ског 
еклектицизма, а по пројекту архитеката Ан   д ре Сте-
вановића и Николе Несторовића, зграда је 1964. го-
дине проглашена за споменик културе.

Као музеј комплексног типа који данас у сво-
јим колекцијама чува репрезентативну археолошку, 
уме  тничку и нумизматичку грађу, дела при мењене 
уме тности, фонд старе и ретке књиге, као и архив 
документарне грађе, Народни музеј у Београду ин-
терпретира и промовише слојевито мул ти култу -
рално наслеђе са подручја централног Балкана и 
Европе. Више од 400000 предмета, систематизо ва -
них у основне и студијске збирке, рашчла њене у 
првом реду хронолошки, као и по врсти предмета 
и уметничких дела, сведочи о развоју и цивилиза-
цијским променама на том тлу, у хронолош ком 
ок виру од 7. века п.н.е. до модерног доба. Попу ња-
вање музејског фонда одвија се континуи рано кроз 
поклоне, откупе, завештања, археолошка иско па-
вања и теренска истраживања, а проучавање и пре-
зентација ове изузетне културне баштине спро воде 
се кроз редовну стручну делатност и изложбе не 
пројекте. 

У саставу Народног музеја у Београду налазе 
се Музеј Вука и Доситеја, Галерија фресака, Архео-
лошки музеј Ђердапа, Музеј Лепенски Вир и Спо-
мен музеј Надежде и Растка Петровића.
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Збирка медаља Одељења за нумизматику На-
родног музеја у Београду, својим обимом и струк-
туром, представља значајну целину, а настајала је и 
развијала се заједно са институцијом којој припада. 
На самим почецима прикупљања предмета за Mу-
зеј, половином деветнаестог века, у ери експанзи-
је духа романтизма, медаље у нашој средини нису 
ар тефакти еманације националне прошлости, већ 
ме диј чије је прихватање тек предстојало. Сагласно 
томе, може се рећи, да је Збирка медаља формирана 
паралелно са појавом и развојем медаљерства код 
нас и као таква она документовано одсликава генезу 
односа према овом јединственом медију визуелне 
културе. 

Продукт ренесансе, медаља, као уметничко ос-
тварење почасног, меморијалног и јубиларног ка-
рак тера се у Србији јавља под утицајем њеног пре -
порода у европској уметности деветнаестог века. 
Стицајем историјских околности, кључна улога у 
томе припада Обреновићима и њиховом пов ратку 
на политичку сцену. Увођење одличја, ордења и ме-
даља била је новина у симболичкој поли тици Кне-
жевине Србије, са важном улогом у стра теш ком 
механизму одавања признања и почасти. Захваљу-
јући чињеници, да су владари ове ди на стије у ме-
даљи препознали ефикасно средство пропа ган де, 
али и свести о значају њеног прикуп љања и зашти-
те, медаље данас употпуњују наша сазнања о дога-
ђајима једне историјске епохе. Новији методолош-
ки приступи историје уметности отишли су корак 

даље у препознавању њиховог потенцијала за сагле-
давање шире, културне историје. 

Тематски опредељен и каталошки приказан 
из  бор од 33 медаљe са представама владара дома 
Об  реновића, репрезент је почетних процеса у меда-
љер   ству Србије. Њиховом анализом стичемо увиде 
о уметничком домету и вештини медаљера али и 
о за хтевима поручиоца. У овом периоду друге по-
лови  не XIX века, медаље су у Србији углавном дела 
бе ч  ких мај стора и ра дионица. Учешће домаћих уме-
т  ника вид но је тек код појединих идејних нацрта. 
Сход но томе, кон цепти визуелних решења ме даља 
не од ступају од опште прихваћеног модела ре п  ре  -
зен та тивне културе тога времена. На аверсу је пор-
трет вла дара или друге значајне личности, који у 
на сто  јању да ове ковече себе и своја дела, налажу 
из раду сопственог лика. На реверсу су представе 
але го   ријско-сим боличних композиција или грб са 
при  го дним натписом. 

Изведене у материјалу, који је трајан, и облику, 
који је приступачан и разумљив ширем слоју ре-
ципијената, медаље представљају и својеврсну ис-
то рију у металу. Најуспешнији и утицајан пример 
деветнаестовековног медаљерског неокласицизма 
била је Histoire metalliqe – серија од 90 медаља са 
представама догађаја из Наполеонових ратова. Ко-
вана од 1804. до 1814. године у париској ковници, 
стекла је велику популарност и имала најмање две 
имитације. Као таква била је узор многим европ-
ским државницима у настојањима да своја постиг-

Обреновићи – једна историја у металу
из Збирке медаља Народног музеја у Београду
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 Иако више пута публикована, уз исцрпно про-
учену архивску грађу, проблем ауторства ове ме-
даље је дуго остао нерешен. Тек се на основу Ката-
лога Збирке бечке државне ковнице из 1904. године 
дошло до податка да је калуп медаље резао Карл 
Радницки, аустријски вајар и медаљер. Анализом 
ви ше портрета Милоша Обреновића, истом при-
ликом је установљено да је литографија Јозефа Кри-
ху бера, рађена према портрету сликара Морица 
Дафин гера, била предложак за израду калупа ме-
даље (кат. 3). 

Прослава педесетогодишњице Другог српског 
устанка и иницијатива да се установе нова одличја 
била су повод ангажовања уметника на изради 
њихових идејних решења. На скицама спомен-ме-
даље радило је више уметника. Прихваћени су на-
црти Винценца Кацлера на основу којих је Анастас 
Јовановић извео финалну верзију реализовану у 
бечкој ковници Вилхелма Питнера. Ликовно реше-
ње ове медаље, у виду двојног портрета, представ-
ља новину у медаљерству Србије. На аверсу су по-
прсја, Милоша и Михаила Обреновића у свечаним 
униформама са одликовањима, уоквирени натпи-
сом: „КНЯЗ МИЛОШЬ ОБРЕНОВИЋЬ І КНЯЗ 
МИ ХАИЛЬ III”. У питању је тзв. нумизматички 
тип пор трета, који је ренесансна презентативна 
кул ту ра преу зела посредством античких узора, с 
увере њем да они омогућавају најлакше мемориса-
ње фи зичког изгледа приказаног лика. Двоструки 
пор трет, омиљен у ренесансној политичкој иконо-
графији и често коришћен у обликовању мемо ри-
јалних медаља, исказивао је идеју о династичком 
прејемству власти и континуитету владарског ауто-
ритета који се преноси са оца на сина.

На реверсу медаље је стојећа фигура персони-
фикације ослобођене Србије, поред које леже поки-
дани ланци ропства. Обучена је у дугу хаљину и 

нућа трајно забележе. Медаље пред нама, иако у 
мањем обиму, сведоче о сличним амбицијама при-
падника српске династије. 

Прве медаље коване за Србију настале су у 
спомен Светоандрејске скупштине одржане 12. де-
цем бра 1858. године. Одлукама ове скупштине свр-
г нут је кнез Александар Карађорђевић, а на власт 
враћен Милош Обреновић, после вишегодишњег 
изгнанства. Поводом тог догађаја, на личну иници-
јативу кнеза Милоша исковане су три врсте споме-
ница. За грађанство је кована у бронзи и сребру 
спо меница са ликом кнеза Милоша на аверсу, але-
горијом Србије на реверсу и девизом „ЗА СПО-
МЕНЬ СВЕТО-АНДРЕЙСКЕ НАРОДНЪЕ СКУП-
Ш ТИНЕ”. На основу утиснуте сигнатуре: F. Müller, 
израда се приписује вајару Фридриху Милеру. Са-
  мо неколико година касније, калуп аверса ове ме  да-
ље, музеју је поклонио Анастас Јовановић. Та чи ње-
ница је навела поједине истраживаче, да ауторство 
јед не од првих српских медаља припишу управо ње-
му (кат. 1, 2). 

Сребрна медаља или златни крст са девизом „за 
приврженост”, додељивани су учесницима Скуп-
штине у зависности од тога да ли су били световна 
или духовна лица. Како се зна да је број учесника 
скупштине био између 436 и 438, ова одличја нису 
рађена у великом броју. Медаља „за приврженост” 
је кована у сребру са ушицом за ношење. На аверсу 
је попрсје кнеза Милоша, у полувенцу од храстове 
и ловорове гране, са штитом српског грба на среди-
ни. Кнез је обучен у свечану атилу испод које се ви-
ди лента на којој је турски орден и орденске звезде 
на обе стране груди. Около горе је натпис: „МИ-
ЛОШЬ ОБРЕНОВИЋЬ ПРВЫЙ КНЯЗ СРБСКІЙ“. 
На реверсу је само натпис: „СВЕТО – АНДРЕИСКА 
СКУПШТИНА 1858 ЗА ПРИВРЖЕНОСТЬ”. Ознаке 
аутора нема. 
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Ради се о јединој медаљи коју је кнез Михаило, 
поред наведених јубиларних одличја, установио за 
време своје владавине, а издата је поводом осни-
вања Земаљског дечијег находишта. Веома једно-
ставног визуелног решења, са кнежевским грбом 
и натписом, истиче хуманитарни карактер и свр ху 
установе: „СПОМЕНИЦА НА ЗЕМАЉСКО НА ХО-
ДИШТЕ* КОМЕ / ЈЕ ЦЕЛ / ЗАПУШТЕНУ / ДЕЦУ 
СПАСТИ / И ВРЛИНИ / ИХ / ОДРЖАТИ” (кат. 5). 
Непозната медаљерска радионица је искористила 
старе матрице и исковала идентичну предњу стра-
ну на медаљи посвећеној погибији (кат. 6).

Од других комеморативних медаља истог цик-
луса истиче се рад Венцела Зајдана, који издаје две 
медаље идентичног идејног решења, при чему ме-
ња само крилатице исписане на реверсу. Суштина 
но вине коју уводи ова медаља је присуство порт-
ретисане личности на обе стране. Тако је на аверсу 
попрсје кнеза Михаила, а на реверсу је алегоријска 
сцена у којој су стојеће фигуре владара и анђела. 
Владар је обучен у шумадијску народну ношњу, и 
држи рипиду са српским грбом. Анђео једном ру-
ком ставља на кнежеву главу ловоров венац, а у 
другој држи палмину грану. Сцена је окружена де-
визом: „ТВОЈА МИСАО ПОГИНУТИ НЕЋЕ” на 
једној, и „ЊЕГОВА СЛАВА СРБИѢ ПОНОС” на 
дру гој медаљи (кат. 7, 8).

Крајем седме деценије XIX века у Војводини се 
издаје серија историјских портрета на медаљама. 
Илегално издате ангажовањем Уједињене омла ди не 
српске, оне су израз политичке борбе Срба и њи -
хове тежње за уједињењем са осталим јужнословен -
ским народима. Ова серија медаља, позната под 
именом „златице” у издању Јована Петрова Беш-
лина, била је у слободној продаји у Бечу, а реали-
зоване су у медаљерским радионицама Нирнберга. 
Све су златице коване у месингу и кружног су 

јелек, а у рукама држи палмину грану и штап са 
фригијском капом на врху. Поред ње је лав, стари 
патриотски и државни симбол и олтар отаџбине, на 
коме гори вечна ватра. Уз ивицу медаље је натпис: 
„У СЛАВУ УСТАНКА КНЯЗА МИЛОША 1815. 
БЛАГОДАРНА СРБІА 1865”. Новија иконографска 
тумачења представу персонификације Србије виде 
као компромис између алегоријског и симболичног 
начина приказивања. Изведена у духу алегоријских 
персонификација, увођење јелека, прузетог с тада-
шњих персонификација Грчке, представља корак ка 
уобличавању симболичне фигуре. Учено консти-
туисан лик Србије, а посебно пратећи симболи и 
атрибути, ослањају се на традицију приказивања 
персонификације Француске и то након Револу-
ције када је дошло до поједностављења визуелног 
језика, а тиме и алегоријских персонификација. 
Експлицитан пример ових схватања је представа 
фри гијске капе на врху штапа, што је сведени об-
лик дрвета слободе. Током XIX века тај је пикто-
грам постао популаран у политичкој иконографији 
европ ских држава, што се одразило и у Србији. И 
представа Светог Георгија на олтару отаџбине је 
опште место. Она симболизује владара и његове 
ратне успехе, а чести су и алегоријски прикази вла-
дара као Светог Георгија. На војводском барјаку 
Милоша Обреновића такође је присутан лик овог 
светитеља, што је додатни мотив за одабир његове 
представе. Медаља је реализована у неколико врс-
та метала, а само је сребрна имала карактер од-
личја које је додељивано породицама устаника. Је-
дини познати примерак откован у злату чува се у 
београдском Народном музеју (кат. 4). 

Поводом погибије кнеза Михаила у Топчидеру 
29. маја 1868. године настало је неколико медаљер-
ских радова. Једна од њих пример је употребе ста-
ријег идејног решења у функцији новог предлошка. 
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Ступање новог владара на српски престо у го-
дини јубилеја, петстогодишњице Косовске битке, 
посебно је свечано обележено. Једна од тековина 
ју би лар них прослава је и званично проглашење Ви-
дов дана за национални празник посвећен успоме-
ни на пале у борбама за отаџбину. Светковина ко-
ја је трајала више дана имала је два дела: први се 
од  вијао у Крушевцу а други у Краљеву, односно 
мана с тиру Жичи. Оба дела прославе била су повод 
за из давање спомен медаља. Миропомазање Алек-
сандра I Обреновића у Жичи обележено је меда-
љом пригодног визуелног решења. На њеном авер-
су је попрсје младог владара у униформи са лентом 
и звездом Ордена белог орла око кога је натпис: 
„АЛЕКСАНДАР I КРАЉ СРБИЈЕ МИРОПОМА-
ЗАН У ЖИЧИ 20. ЈУНА 1889. ГОДИНЕ”. На ре вер-
су је у малом медаљону лик ктитора и мана     с тир. 
Около је натпис: „СЕДМОВРАТНИ МАНА  С ТИР 
ЖИЧА, ЗАДУЖБИНА КРАЉА СТЕ  ВА НА ПР ВО-
ВЕНЧАНОГА, САЗИДАН 1222”. Испод при каза ма-
настира налази се сигнатура: изд. М.А.М. на осно-
ву које се израда повезује са бечком медаљерском 
радионицом Адолфа Милера. Новијим истра жива   -
њем утврђено је да је представа Жиче рађена пре -
ма акварелу Феликса Каница. Од 1893. године ова 
медаља је додељивана српским подофи цирима и 
војницима сталног кадра. Јединствен случај, да се 
спомен-медаља грађанског карактера додељује вој-
ним лицима и прописује њено обавезно ношење, 
ме ра је за популарисање новопостављеног владара 
(кат. 16).

Визуелно решење једне од медаља намењених 
прослави самог Видовдана је веома слично. Са том 
разликом што је на аверсу представа кнеза Лазара, 
а на реверсу манастир Раваница. Како се ради о 
идејно, ликовно и начином израде веома блиским 
примерима, издатим истим поводом, велика је веро-
ватноћа и да су производ једне радионице (кат. 17).

облика осим медаље са ликом кнеза Михаила и 
Милана Обреновића којa је ромбоидна. Самом ре-
шењу представа оба владара на аверсу и реверсу 
исте медаље, учитава се додатна симболика следа 
историјских догађаја, погибије кнеза Михаила и до-
лазак кнеза Милана на чело државе. Портрети су 
уоквирени декоративним орнаментом и пригодним 
натписом имена и титуле владара (кат. 9).

Почетком осме деценије XIX века медаља је у 
Србији општеприхваћен производ примењене уме-
тности јер владар и држава нису више једини нару-
чиоци њене израде. Јачањем грађанског друшт ва 
про ширује се круг институција које у медаљама на-
лазе најпогоднији израз обележавања разних мани-
фестација династичког, политичког, културног и 
при вредног карактера. Бољи материјално – економ-
ски статус омогућавао је наручивање медаља у ве-
ћем броју примерака и ковање у различитим мате-
ријалима укључујући злато и сребро. Међу пр вим 
примерима те промене је медаља коју 1872. го дине 
издаје Народно позориште. Овом медаљом је по 
први пут једна институција културе обележила 
преузимање власти и пунолетство кнеза Милана, 
а за њену израду ангажован је бечки медаљер 
Хајнрих Јаунер. На аверсу је лик кнеза у профилу, 
а на реверсу натпис у коме се Српско народно по-
зориште у Београду истиче као издавач. То је уједно 
и једини медаљерски рад који је обележио почетак 
владавине кнеза Милана и ношен је као званична 
споменица за време прославе (кат. 10).

Владавина Милана Обреновића, обележена Ра-
товима за независност и ослобођење 1876–1878. и 
првим Законом о одличјима, пропраћена је са ви  ше 
медаља ратног карактера. Златна медаља за храб-
рост из 1877, Медаља за ревносну службу у рату 
1877–1878, Споменица на српско-турске ратове и 
Проглашење независности Србије 1878. из Збирке 
Народног музеја део су овог циклуса (кат. 12-15). 
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твр  ђавом у позадини. Оваквим решењем непозна-
ти аутор идејног нацрта медаље је успео да једном 
спо ме  ницом обележи два јубилеја (кат. 20).

Неколико година касније исто друштво поно-
во обележава једном медаљом два догађаја у свом 
раду. Са натписа на медаљи се сазнаје да је 1894. 
године одржано четврто Земаљско веће Кола јахача 
и да је Александар Обреновић, као покровитељ, 
присуствовао освећењу заставе друштва. На једној 
страни је покровитељ Кола јахача, кнез Михаило, 
а на другој највиши заштитник и добротвор краљ 
Александар (кат. 23). Самостална представа мла-
дог владара доминантна је карактеристика меда-
ља насталих у последњој деценији XIX века. Он се 
појављује као заштитник стрељачких дружина и 
певачких друштава, и као покровитељ пољо при-
вредних и занатских изложби (кат. 24-28). Свепри-
сутност лика краља Александра Обреновића, овога 
пута на медаљама, поткрепљује раније изнете ста-
вове о позитивној династичкој пропаганди као до-
ми нантном виду политичког говора у Србији XIX 
века. 

Изванредни медаљерски радови Антона Шар-
фа, поводом проглашења Устава 1893. године, као 
и медаља поводом венчања Александра Обре нови-
ћа и Драге Машин 1900, илустративан је при мер 
утицаја политичког значаја представљеног догађа-
ја на реноме одабраног медаљера (кат. 22, 32). Ме-
даља издата поводом венчања кована је у две раз-
ли чите величине и то у злату, сребру и бронзи. 
Ко ли ки је значај придаван венчању интригантног 
владарског пара потврђују чак три различита ме-
да љерска решења искована тим поводом. Једно 
од њих се приписује бечкој радионици Вилхелма 
Пи  т нера и има одлике серијске производње (кат. 
31). Трећa медаљa исте тематике, иако представља 
граверски рад најскромније врсте, у историграфији 

Друга Видовданска споменица је, према запи-
су савременика, након литургије и парастоса ко-
совским јунацима, којима је присуствовао и мла ди 
краљ, испред Лазарице продавана у корист Дру ш-
тва Светог Саве. Изведена према нацрту Ми  хаила 
Валтровића, сведеним језиком симбола, јасних ис-
торијских реминисценција, на аверсу при казу је 
круну кнеза Лазара, мач и преломљени скип тар на 
Пољу Косову са сунцем које излази. Изнад је нат-
пис: „ПОМЕНУ ВИДОВДАНА”, а у отсечку година 
1389. На реверсу је двоглави орао српског гр ба, 
који десном канџом држи мач, левом скиптар и 
гусле над манастиром Жичом. Десно је сунце на 
зала ску, а изнад натпис: „ОБНОВЉЕНА СРБИЈА”. 
У отсечку је година 1889. Избор мотива Жиче ин-
спи рисан је оновременим поимањем њене улоге у 
српској историји и потребом да се истакне веза и 
континуитет између средњовековне српске краље-
вине Немањића и од Обреновића обновљене Кра-
љевине Србије (кат. 18).

Појава прве медаље Кола јахача Кнез Михаило 
у контексту је повећаног интереса државе за развој 
једне привредне гране. Како би се обезбедио до во-
љан број квалитетних коња, Министарство војно је 
било веома заинтересовано да се у земљи офор ми 
Друштво за гајење и унапређење коњарства. Тако је 
први коњички клуб основан 23. априла 1889. годи не 
у Шапцу, а у наредних неколико година још чети -
ри клуба у већим местима Србије. Њихова ос новна 
активност била је приређивање изложби ко ња и ко-
њичких утакмица. Коњички клуб у Шапцу је 1890. 
године, поводом стогодишњице рођења Јеврема 
Об реновића и годишњице оснивања друштва, орга-
ни зовао прославу и издао споменицу. На њеном 
авер  су је представљена допојасна фигура Јеврема 
Об  реновића у свечаној униформи. На реверсу је 
ко  ња нич ки портрет кнеза Михаила са шабачком 
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се апострофира јер представља рад београдског 
гравера Алберта Бенедикта. Према податку из ин-
вентара печаторезнице и гравернице Лудвига Кана 
у Београду, Алберт Бенедикт је имао звање „Кра-
љевски српски дворски медаљер” (кат. 30). 

Темом дефинисан и презентовани избор при-
мерака, део је систематске Збирке медаља Народног 
музеја у Београду. Током свог постојања, дугог више 
од једног и по века, медаље из Збирке су обрађива не, 
излагане и публиковане у мери која је добар основ 
даљих стручних и научних истраживања. Чињени-
ца да су поједини примерци у музеју присутни још 
од времена његовог формирања, а поклон су ин-
ституција или историјски значајних савременика, 
овом материјалу даје додатни, културолошки, ни-
во значења. Потребно је још истаћи да је највећи 
број медаља у Музеј доспео педесетих година пу-
тем откупа, када је спровођена јасна сакупљачка 
политика са циљем формирања систематске збир-
ке. Резултат тадашњих настојања била је каталош-
ка обрада и публиковање материјала почетком ше-
здесетих година ХХ века. Како су, у међувре  мену, 
сазнања о изради појединих медаља проширена и 
ревидирана, каталошки преглед пред нама, при  ли -
ка је за њихово ажурирање. Питања ауторства и ме -
ста израде појединих примерака, до овог тренут  ка 
још неразјашњена, ревидирана су и могу бити смер -
нице предстојећих истраживања. 
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Попис каталошких  јединица

1. Светоандрејска скупштина 1858. 
(3 комада) 
Ф. Милер (F. Müller) 
1858, Беч 
Сребро, бронза, цинк, ковање
Пречник 4 цм 
Аверс: попрсје кнеза Милоша у униформи с орде  ном 
и лентом. Около горе: „МИЛОШЪ ОБРЕНО  ВИЋЪ 
ПРВЫЙ КНЯЗЪ СРБСКІЙ”. Испод сигнатура: F. Mü-
l ler.
Реверс: алегорија Србије – жена у дугој хаљини се-
ди на престолу држећи десном руком фасцис, леву 
je спустила на штит и њоме држи венац. Лево je ара 
сa прeдставом српског грба, иза штита сова. Око ло 
горе: „ЗА СПОМЕНЪ СВЕТО-АНДРЕЙСКЕ НА-
РОДНѢ СКУПШТИНЕ”. У отсечку: „12. ДЕКЕМ-
БРІА /1858”. 
Инв. бр. 20_ 966 / Поклон мајора Павла Шафарика
Инв. бр. 20_ 967 / Откуп, 1887. 
Инв. бр. 20_ 1450_ 43 / Поклон митрополита бео-
градског Михаила из 1883. 

2. Калуп за аверс медаље Светоандрејска 
скупштина 1858. 
Ф. Милер (F. Müller)

Тодоровић, Н., „Спомен медаље са мотивима ви-
довданског култа – косовске споменице”, Нумизма тичар 
12, Београд, 1989, 69-75. 

Хан, В., „Значај Анастаса Јовановића за развој срп-
ске примењене уметности”, Зборник музеја примењених 
умет ности 12, Београд, 1968, 29-65.

Car, P., Muhić, T., Odlikovanja Srbije i Jugoslavije. Od 
1859. do 1914, Wien, 2009. 
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Аверс: попрсје Милоша Обреновића у свечаној уни-
форми, у полувенцу од храстове и ловорове гра не 
са штитом српског грба. Натпис: „МИЛОШЪ ОБ-
РЕ  НОВИЋЬ ПРВЫЙ КНЯЗ СРБСКІЙ”.
Реверс: натпис у пољу: „СВЕТО / АНДРЕИСКА / 
СКУПШТИНА / 1858 / ЗА / ПРИВРЖЕНОСТЬ”. 
Инв. бр. 58_519 
Откуп, 1952. 

4. Педесетогодишњица Другог устанка 1865.
(8 комада) 
Вилхелм Питнер (Wilhelm Pittner) 
1865, Беч
Злато, сребро, бронза, цинк, ковање 
Пречник 4,9 цм
Aверс: попрсја кнеза Милоша и Михаила Обрено-
ви ћа у униформи с одликовањима. Около натпис: 
„КНѦЗЪ МИЛОШЪ ОБРЕНОВИЋЪ І * КНѦЗЪ МИ  -
ХАИЛЬ ОБРЕНОВИЋЪ III *”. Испод сигнатура: W.P. 
Реверс: алегорија кнежевине Србије – жена у дугој 
хаљини и јелеку, стоји држећи десном руком пал-
мину грану, левом скиптар с капом слободе на врху; 
поред ње лево лав, десно ара на којој је представа 
Св. Ђорђа. Около горе: „У СЛАВУ УСТАНКА КНѦ-
ЗА МИЛОША 1815. БЛАГОДАРНА СРБІѦ”. У от-
сеч ку: „1865”. 
Инв. бр. 20_ 970 / Из заоставштине Српског ученог 
друштва око 1893. 
Инв. бр. 20_ 13 / Откуп, 1953. 
Инв. бр. 20_972 / Из заоставштине Српског ученог 
друштва око 1893. 
Инв. бр. 58_350_1 / Примљено од Министарства 
просвете Н. Р. Србије 1947. 
Инв. бр. 20_971 / Из заоставштине Српског ученог 
друштва око 1893. 
Инв. бр. 20_1052 / Поклон Ђ. Вајферта гувернера 
Народне банке Србије, 1928. 

1858, Беч 
Метал, ковање
Пречник 4 цм 
Попрсје кнеза Милоша у униформи с орденом и 
лен том. Около горе: „МИЛОШЬ ОБРЕНОВИЋЬ 
ПР  ВЫЙ КНЯЗ СРБСКІЙ”. Испод попрсја сигнатура: 
F. Müller. Натпис и сигнатура су у негативу.
Ист. инв. 623 
Поклон Анастаса Јовановића 

3. Светоандрејска скупштина 1858 / За 
приврженост 
Карл Радницки (Karl Radnitzky) 
1858, Беч
Сребро, ковање 
Пречник 3 цм 

2
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6. Погибија кнеза Михаила Обреновића 1868.
(3 комада) 
Радионица непозната
1868. 
Легура бакра, никла и цинка („ново сребро”), 
ковање 
Пречник 3,9 цм
Аверс: српска кнежевска круна. Около натпис: 
„МИ ХАИЛ М. ОБРЕНОВИЋ III КЊАЗ СРПСКИ”.
Реверс: крст у венцу од ловоровог лишћа. Натпис: 
„ПОГИНУО ЈЕ 20-ОГ МАЈА 1868. ГОД. / * / РОЂЕН 
4-ОГ СЕПТЕМВРIА 1823. ГОД.”
Инв. бр. 20_973 / Поклон митрополита београдског 
Михаила 1883. 
Инв. бр. 58_364 / Примљено од Министарства про-
свете Н. Р. Србије 1941. 
Инв. 20_1450_21 / Пренето из студијске збирке 2007. 

7. Погибија кнеза Михаила Обреновића 1868.
(5 комада) 
Венцел Зајдан (Wenzel Seidan) 
1868, Беч
Цинк, ковање
Пречник 4,4 цм
Аверс: попрсје кнеза Михаила. Натпис: „КНЕЗ МИ-
ХАИЛО ОБРЕНОВИЋ III”. Доле ловоров венац. 
Око попрсја: „ПОГИБЕ 29 МАЈА 1868. ГОД. У ТОП-
ЧИДЕРУ”. Испод сигнатура: W. SEIDAN

Инв. бр. 58_38 / Поклон породице сликара Љубе 
Ивановића 1948. 
Инв. бр. 20_1450_7 / Поклон митрополита београд-
ског Михаила из 1883.

5. Дечије находиште кнеза Михаила
Радионица непозната
Пре 1868. 
Месинг, ковање 
Пречник 3,7 цм 
Аверс: грб кнежевине Србије. Натпис: „МИХАИЛ 
М. ОБРЕНОВИЋ III КЊАЗ СРПСКИ”
Реверс: натпис: „* СПОМЕНИЦА НА ЗЕМАЉСКО 
НАХОДИШТЕ*”
У пољу: „КОМЕ / ЈЕ ЦЕЛ / ЗАПУШТЕНУ / ДЕЦУ 
СПАСТИ / И ВРЛИНИ / ИХ / ОДРЖАТИ”.
Инв. бр. 20_371 
Откуп, 1952. 

4
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9. Кнез Михаило и Кнез Милан 1870.
Издавач Јован Петров Бешлин 
1870, Нирнберг
Бронза, позлата, ковање
4,2 x 4,2 цм
Аверс: глава кнеза Михаила. Натпис: „ОБРЕНОВИЋ 
III. КНЕЗ СРПСКИ”. Сигнатура: Ј. П. Б.
Реверс: глава кнеза Милана. Около горе натпис: „ОБ -
РЕНОВИЋ IV КНЕЗ СРПСКИ. Сигнатура: Ј. П. Б.
Инв. бр. 58_370 
Примљено од Министарства просвете Н. Р. Србије, 
1947. 

10. Ступање на престо Милана Обреновића 1872.
(7 комада) 
Хајнрих Јаунер (Heinrich Jauner) 
1872, Беч
Сребро, позлата, бронза, ковање
Пречник 3,7 цм 

Реверс: мушкарац у шумадијској ношњи, с венцем 
на глави, са свитком у десној и грбом кнежевине 
Србије у левој руци. Геније Победе га овенчава пал -
мином граном. Натпис: „ТВОЈА МИСАО ПО ГИ-
НУТИ НЕЋЕ”. 
Инв. бр. 20_443 / Откуп, 1956. 
Инв. бр. 20_104 / Откуп, 1954. 
Инв. бр. 20_721 / Откуп, 1958. 
Инв. бр. 58_350_2 / Поклон, 1908. 
Инв. бр. 58_456 / Из старе нумизматичке збирке 
Уметничког музеја.

8. Погибија кнеза Михаила Обреновића 1868. 
Венцел Зајдан (Wenzel Seidan) 
1868, Беч 
Цинк, ковање
Пречник 4,4 цм
Аверс: попрсје кнеза Михаила огрнуто плаштом, на 
грудима одличја. Горе натпис: „* КНАЗЪ МИХАИЛЪ 
ОБРЕНОВИЋЪ III *”. Око попрсја: „ПОГУБЊЕН 
ДНЕ 10 ЛИПЊА 1868”. Доле две укрштене ловорове 
гране. Испод сигнатура: W. SEIDAN F.
Реверс: мушкарац у шумадијској ношњи, с венцем 
на глави, са свитком у десној и грбом кнежевине 
Србије у левој руци. Геније Победе га овенчава пал-
мином граном. Натпис: „ЊЕГОВА СЛАВА СРБИѢ 
ПОНОС”.
Инв. бр. 20_103 
Откуп, 1954. 

7
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Реверс: у пољу уоквиреном ловоровим венцом нат-
пис: „ЦРНА ГОРА/.....40./....18.../.../.../ 1868. СТУ-
ПИО/ НА ПРЕСТО 10./ АВГУСТА / 1872”. Трагови 
нечитких натписа на листићима венца. 
Инв. бр.20_1450_13 
Пренето из студијске збирке 2007. 

12. Златна медаља за храброст у ратовима
за независност и ослобођење 1876–1878. 
(3 комада) 
Антон Шарф (Anton Scharff)
1878, Беч
Бронза, позлата, ковање
Пречник 3,4 цм
Аверс: попрсје Милана Обреновића. Около горе 
нат пис: „МИЛАН М. ОБРЕНОВИЋ IV. КЊАЗ СРП-
СКИ”. Сигнатура: А. SCHARFF. 
Реверс: у венцу од ловорове и храстове гране натпис: 
„ЗА ХРАБРОСТ”. 
Инв. бр. 20_1137 / Поклон Ђ. Вајферта гувернера 
На родне банке Србије 1928. 
Инв. бр. 20_913 / Откуп 1962. 
Инв. бр. 58_369 / Примљено од Министарства про-
свете Н. Р. Србије 1947. 

13. Проглашење независности Србије 1878.
(4 комада) 
Вилхелм Питнер (Wilhelm Pittner)

Аверс: глава кнеза Милана. Натпис: „МИЛАН ОБ-
РЕНОВИЋ IV. КЊАЗ СРБСКИ”. Сигнатура: ЈAU-
NER.
Реверс: у пољу натпис: „У СПОМЕН / СТУПАЊА / 
НА ПРЕСТОЛ / СРБСКИ / 
10 ог АВГУСТА / 1872”. Около: „СРБСКО НАРОД-
НО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ”. 
Инв. бр. 58_ 460 / Из старе нумизматичке збирке 
Уметничког музеја.
Инв. бр. 20_976 / Поклон митрополита Михаила 
1883. 
Инв. бр. 20_977 / Из заоставштине Српског Ученог 
друштва.
Инв. бр. 20_8 / Откуп, 1953. 
Инв. бр. 20_1450_12 / Из студијске збирке.
Инв. бр. 20_1450_14 / Из студијске збирке.
Инв. бр. 58_352/1,2,3 / Примљено од Министарства 
просвете Н. Р. Србије 1947. 

11. Кнез Милан уздање Срба 1872. 
Непозната радионица 
1872. 
Цинк, ковање
Пречник 3,95 цм
Аверс: попрсје у униформи. Натпис: „МИЛАН М. 
ОБРЕНОВИЋ IV. КНЕЗ СРПСКИ”. Испод: „УЗДА-
ЊЕ СРБА”.

10
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14. Медаља за ревносну службу у рату 1878.
(2 комада) 
Непозната радионица
1878, Беч
Бронза, позлата, ковање
Пречник 3,4 цм
Аверс: у кругу грб кнежевине Србије. Испод ратни 
трофеји. Натпис: „МИЛАН М. ОБРЕНОВИЋ IV 
КЊАЗ СРПСКИ”.
Реверс: у венцу од ловорове и храстове гране нат  пис: 
„ЗА РЕВНОСНУ СЛУЖБУ У РАТУ 1877. 1878.”
Инв. бр. 20_426 / Откуп 1956. 
Инв. бр. 20_905 / Откуп 1962. 

15. Споменица Српско-турског рата 1876–1878.
(3 комада) 
Радионица Винцент Мајер и синови (Vincent Ma-
yer’s Söhne)
1878, Беч
Месинг, бронза, злато-легура, ковање
Пречник, 3,3 цм
Аверс: алегорија Србије. Десном ногом ступа на по-
лумесец, цев од топа и турску заставу. Натпис: „РАТ 
ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И НЕЗАВИСНОСТ 1876–1878”. 
Реверс: У венцу од ловорове и храстове гране мо но-
грам Милана Обреновића, изнад је кнежевска кру -
на. На траци око венца имена ослобођених ме ста: 
„ШУМАТОВАЦ, НИШ, АК ПАЛАНКА, ПИРОТ, 

1878, Беч
Месинг, калај, ковање
Пречник 3,4 цм
Аверс: попрсје кнеза Милана у свечаној униформи. 
Натпис: „МИЛАН М. ОБРЕНОВИЋ IV КЊАЗ НЕ-
ЗА ВИСНЕ СРБИЈЕ”. Испод попрсја сигнатура: П. И. 
Б.
Реверс: орао раширених крила у кљуну трака с нат-
писом: „НЕЗАВИСНОСТ”. У канџи сноп муња. Ис-
под штит српског грба и мач – све на подлози звез-
де од канелираних зрака. Натпис: „ВРЕМЕ И МО ЈЕ 
ПРАВО”. Доле: „10. АВГУСТ 1878”.
Инв. бр. 20_1068 / Поклон Ђ. Вајферта гувернера 
На родне банке Србије 1928. 
Инв. бр. 58_95 / Поклон породице сликара Љубе 
Ива новића 1948. 
Инв. бр. 20_14_1, 2/ Откуп 1953. 
Инв. бр. 20_722 / Откуп 1958. 

12
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17. Петстогодишњица Косовске битке 1889. 
(2 комада) 
Ковничко предузеће Адолф Милер (Adolf Müller) ?
1889, Беч 
Месинг, ковање
Пречник 4,1 цм
Аверс: попрсје кнеза Лазара. Натпис: „КНЕЗ ЛА-
ЗАР”. Испод: „1387 sic!”
Реверс: манастир Раваница у пејзажу. Натпис: „ВИ-
ДОВДАНСКА ПЕТСТОГОДИШЊИЦА”. Испод: 
„1889”
Инв. бр. 20_714 / Откуп 1958. 
Инв. бр. 58_348 / Примљено од Министарства про-
свете 1947. 

18. Петстогодишњица Косовске битке 1889 – 
Видовданска споменица
(4 комада) 

ВРА  ЊА, ГРДЕЛИЦА, АДЛИЈЕ”. На тилуту жиг: VM.
Инв. бр. 20_1051 / Поклон Ђ. Вајферта гувернера 
Народне банке Србије, 1928. 
Инв. бр. 20_15 / Откуп 1953. 
Инв. бр. 58_311/ 1,2,3/ Из нумизматичке збирке 
Уметничког музеја. 

16. Миропомазање Александра I Обреновића
у Жичи 1889.
(4 комада) 
Ковничко предузеће Адолф Милер (Adolf Müller)? 
1889, Беч
Месинг, ковање
Пречник 3,7 цм
Аверс: попрсје Александра I Обреновића. Натпис: 
„АЛЕКСАНДАР ПРВИ, КРАЉ СРБИЈЕ, МИРОПО-
МАЗАН У ЖИЧИ 20. ЈУНА 1889. ГОДИНЕ”.
Реверс: Манастир Жича. У овалу лик Стефана Пр-
вовенчаног, на врху круна. Натпис: „СЕДМОВРАТ-
НИ МАНАСТИР ЖИЧА, ЗАДУЖБИНА КРАЉА 
СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ, САЗДАН 1222”. Сиг-
натура: ИЗД. М.А.М. 
Инв. бр. 20_10 / Откуп 1953. 
Инв. бр. 20_320 / Откуп 1955. 
Инв. бр. 20_1139 / Поклон Ђ. Вајферта гувернера 
Народне банке Србије, 1928. 
Инв. бр. 58_354/ 1, 2/ Примљено од Министарства 
просвете 1947. 
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Аверс: попрсје Милоша Обилића.
Натпис: „ДРУШТВО „ОБИЛИЋ”
Реверс: знак Певачког друштва „Обилић” у ловоро-
вом венцу. Натпис: „ОСВЕШТАЊЕ ЗАСТАВЕ О ПЕ-
Т   СТОГОДИШЊЕМ СПОМЕНУ БИТКЕ НА КОСО-
ВУ 1889”. 
Инв. бр. 20_223 / Откуп 1955. 
Инв. бр. 20_18 / Откуп 1953. 

20. Стогодишњица рођења Јеврема Обреновића – 
Коло јахача 1890.
(2 комада) 
Непозната радионица 
1890. 
Mесинг, ковање 
Пречник 3,5 цм
Аверс: допојасно попрсје Јеврема Обреновића. Нат-
пис: „ПОМЕН СТОГОДИШЊИЦЕ ГОСПОДАРА 
ЈЕ ВРЕМА Т. ОБРЕНОВИЋА У ШАПЦУ 1890.*”
Реверс: коњанички портрет кнеза Михаила са ша-
бачком тврђавом у позадини. Натпис: „ДУХОВНИ 
ПАТРОН КОЛА ЈАХАЧА КНЕЗ МИХАИЛО ОС-
НОВАНО У ШАПЦУ 1889.*” 
Инв. бр. 20_319 / Откуп 1955. 
Инв. бр. 20_9 / Откуп 1953. 

21. Двадесетогодишњица Београдске
савезне стрељачке дружине 1890.

По нацрту Михаила Валтровића,
непозната радионица
1889.
Бронза, ковање
Пречник 4,1 цм
Аверс: круна кнеза Лазара, мач и преломљен скиптар 
леже на Пољу Косову, у позадини облаци и сунце 
на изласку. Натпис: „ПОМЕНУ ВИДОВДАНА”. У 
одсечку: 1389”.
Реверс: двоглави орао српског грба, на грудима му 
штит са крстом и четири оцила, раширених крила, 
десном канџом држи мач, левом скиптар и гусле – 
над манастиром Жичом. Десно сунце на заласку. 
Горе натпис: „ОБНОВЉЕНА СРБИЈА”. У одсечку: 
„1889”.
Инв. бр. 20_16 / Откуп 1953. 
Инв. бр. 20_798 / Откуп 1958. 
Инв. бр. 20_980 / Из нумизматичке збирке 
Уметничког музеја.
Инв. бр. 20_981 / Из нумизматичке збирке 
Уметничког музеја.

19. Освећење заставе Певачког
друштва „Обилић” 1889.
(2 комада) 
Непозната радионица
1889. 
Легура сребра, ковање
Пречник 3,5 цм

18
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Пречник 3,8 цм
Аверс: у ловоровом венцу натпис: „1. АПРИЛ 1893. 
ГОД.” Кружни натпис: „ОД ДАНАШЊЕГ ДАНА 
СТУ ПА УСТАВ У СВОЈУ ПОТПУНУ СИЛУ И ВА-
ЖНОСТ”.
Реверс: попрсје Александра I Обреновића. Натпис: 
„АЛЕКСАНДАР I КРАЉ СРБИЈЕ”. Сигнатура: A. 
SCHARFF
Инв. бр. 20_1053 
Поклон Ђ. Вајферта гувернера Народне банке Ср-
бије 1928. 

23. Освећење заставе „Кола јахача Кнеза
Михаила” у Шапцу 1894.
Непозната радионица 
1894.
Легура бакра, бојење, ковање
Пречник 3,4 цм
Аверс: попрсје краља Александра I Обреновића. 
Нат  пис: „НАЈВИШИ ЗАШТИТНИК И НАЈВЕЋИ 
ДО Б РОТВОР „КОЛА ЈАХАЧА КНЕЗ МИХАИЛО” / 
УСПОМЕНА НА IV ЗЕМАЉСКО ВЕЋЕ КОЛА ЈА-
ХА ЧА”.
Реверс: попрсје кнеза Михаила. Около горе: „ДУ-
ХОВНИ ПОКРОВИТЕЉ КОЛА ЈАХАЧА УСПО МЕ-
НА НА ОСВЕЋЕЊЕ ЗАСТАВЕ КОЛА ЈАХАЧА 4. IX 
1894. ШАБАЦ”. 
Инв. бр. 20_ 2 
Откуп 1953. 

Непозната радионица
1890. 
Бронза позлаћена, ковање 
Пречник 3,7 цм
Аверс: панорама Београда са западне стране, доле 
Сава са железничким мостом. На повишеном прс-
тену натпис: „25. ГОДИШЊИЦА БЕОГРАД. СВЕЗ. 
СТРЕЉ. ДРУЖИНЕ 1890”.
Реверс: стрељачка мета на двоглавом орлу испод 
које две укрштене пушке. Натпис: „V. ЗЕМАЉСКО 
СВЕЧАНО САВЕЗ. ГАЂАЊЕ 1890”. 
Инв. бр. 20_984
Из нумизматичке збирке Уметничког музеја.

22. Медаља у спомен на 1. април 1893. године
Антон Шарф (Anton Scharff)
1893, Беч
Бронза, ковање
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Бронза, ковање
Пречник 4,1 цм
Аверс: попрсје краља Александра I Обреновића. Нат-
пис: „КРАЉ СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР I ПОКРОВИ-
ТЕЉ ПОЖАРЕВАЧКЕ ЗАНАТСКЕ и ПОЉО ПРИВ. 
ИЗЛОЖБЕ*”.
Реверс: павиљон изложбе. У одсечку: „1895”. Нат пис: 
„ПОЖАРЕВАЧКА ЗАНАТСКА И ПОЉОПРИВ РЕД-
НА ИЗЛОЖБА ЗАНАТЛИЈСКОГ УДРУЖЕЊА”.
Инв. бр. 20_725 
Откуп 1958.

26. Занатска и пољопривредна изложба
у Пожаревцу 1895.
(2 комада) 
Непозната радионица
1895.
Калај, ливење
Пречник 3,2 цм
Медаља са ушицом изливеном у једном комаду
Аверс: попрсје краља Александра I Обреновића. 
Натпис: „*КРАЉ СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР I ПОКРО-
ВИТЕЉ ПОЖАРЕВАЧКЕ ИЗЛОЖБЕ”.
Реверс: павиљон изложбе, испод: „1895”. Натпис: 
„У СПОМЕН ЗАНАТСКЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ИЗЛОЖБЕ У ПОЖАРЕВЦУ”.
Инв. бр. 20_204 / Откуп 1955. 
Инв. бр. 20_1450_15 / Пренето из студијске збирке.

24. Савезно свечано гађање у Нишу 1894.
Непозната радионица
1894.
Сребро, ковање
Пречник 3,5 цм
Аверс: попрсје краља Александра I Обреновића. 
Нат пис: „АЛЕКСАНДАР I ЗАШТИТНИК САВЕЗА 
СТРЕЉАЧКИХ ДРУЖИНА”.
Реверс: двоглави орао на коме је стрељачка мета. 
Натпис: „VII. САВЕЗНО ЗЕМАЉСКО СВЕЧАНО 
ГАЂАЊЕ 1894. НИШ”.
Инв. бр. 20_610 
Откуп 1957. 

25. Занатска и пољопривредна изложба
у Пожаревцу 1895.
Непозната радионица
1895. 
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Пречник 4 цм
Аверс: попрсје Александра I Обреновића. Натпис: 
„СПОМЕНИЦА НА ПРОСЛАВУ 60. ГОДИШЊИЦЕ 
КРАЉ. ГАРДЕ”. 
Реверс: натпис: „КНЕЗ МИЛОШ / КНЕЗ МИЛАН 
/ КНЕЗ МИХАИЛО / КНЕЗ МИЛАН / КРАЉ МИ-
ЛАН I / КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”. Изнад и испод 
натписа године: „1838 / 1898”.
Инв. бр. 20_176 
Откуп 1955.

29. Споменица четрдесетогодишњице 
Светоандрејске скупштине 1898.
Радионица Христлбауер (Christlbauer)
1898, Беч, 
Сребро, ковање
3,4 х 3,1 цм
Аверс: у венцу од храстове и ловорове гране зве з-
да са зрацима. Натпис: „СЛАВА ВЕЛИКОМ / МИ-
ЛОШУ СЛАВА / СВЕТОАНДРЕЈЦИМА”.
Реверс: у пољу: „1858–1898”.
Инв. бр. 58_366 
Примљено од Министарства просвете 1947.

30. Веридба Александра I Обреновића, 1900.
Граверска радионица Алберта Бенедикта
1900, Београд

27. Савез стрељачких дружина у Крагујевцу 1896.
Непозната радионица
1896. 
Бронза позлаћена, ковање
Пречник 3,5 цм 
Аверс: попрсје Александра I Обреновића. Натпис: 
„ЗАШТИТНИК САВЕЗА СТРЕЉАЧКИХ ДРУЖИ-
НА АЛЕКСАНДАР I”.
Реверс: двоглави орао на коме је стрељачка мета. 
Около доле: „КРАГУЈЕВАЦ 1896”.
Инв. бр. 20_985 
Из нумизматичке збирке Уметничког музеја.

28. Споменица шездесетогодишњице
Краљеве гарде из 1898.
1898, Крагујевац - фабрика оружја
Месинг 
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Месинг, ковање
Пречник 3,8 цм
Аверс: краљица Драга у венчаници и краљ Алек-
сандар у свечаној униформи. Натпис: „У СПОМЕН 
НА ДАН ВЕНЧАЊА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И 
КРА ЉИЦЕ ДРАГЕ”.
Реверс: алегорија Србије с палмином граном и за-
ставом на којој је натпис: „СРБИЈА / МИ ЈЕ ПРЕ-
ЧА / ОД СВЕГА”. Лево је лав, десно ара са грбом 
Краљевине Србије и ватром. Изнад: „23-ћег ЈУЛА 
1900. ГОД. У БЕОГРАДУ”. 
Инв. бр. 20_321 / Откуп 1955. 
Инв. бр. 58_353 / Примљено од Министарства Про-
свете Н. Р. Србије 1947. 

32. Венчање Александра I Обреновића, 1900.
(2 комада)
Anton Scharff (1854–1903)
1900, Беч
Бронза, ковање
Пречник 3,1 цм; Пречник 5,4 цм 
Аверс: попрсја краља Александра и краљице Драге 
у свечаним одорама. Натпис: „АЛЕКСАНДАР I ОБ-
РЕНОВИЋ КРАЉ СРБИЈЕ – КРАЉИЦА ДРАГА 
РОЂЕНА ОД ПЛЕМЕНА ВОЈВОДЕ ЛУЊЕВИЦЕ”. 
Сигнатура: A. SCHARFF

Сребро, месинг, ковање
Пречник 3,4 цм
Аверс: краљ Александар, у свечаној униформи, и 
краљица Драга, која је у српској ношњи. Натпис: 
„УСПОМЕНА НА ВЕРЕЊЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА 
И КРАЉИЦЕ ДРАГЕ”. Сигнатура: БЕНЕДИКТ
Реверс: алегорија Србије са палмином граном и 
за ставом у рукама на којој је натпис: „ПРЕЧА МИ 
ЈЕ СРБИЈА НО СВЕГА”. Поред ње су лав и штит са 
гр бом Краљевине Србије. Изнад натпис: „16. ЈУЛА 
1900 ГОД. У БЕОГРАДУ”. 
Инв. бр. 58_355 / 1, 2 
Примљено од Министарства просвете Н. Р. Србије 
1947.

31. Венчање Александра I Обреновића, 1900.
(2 комада) 
Вилхелм Питнер (Wilhelm Pittner)
1900, Беч

29 31

30
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Месинг, ковање
Пречник 3,2 цм
Аверс: лира и ловоров венац између година „1853. 
– 1903”. Кружни натпис: „У СПОМЕН ПЕДЕСЕ ТО-
ГОДИШЊИЦЕ”.
Реверс: гусле између палминих грана. Натпис: „БЕО -
ГРАДСКО ПЕВАЧКО ДРУШТВО”. Кружни натпис: 
„ПОД НАЈВ. ЗАШТИТОМ Њ. В. КРАЉА АЛЕК -
САНДРА I”.
Инв. бр. 20_906 / Откуп 1962. 
Инв. бр. 20_217 / Откуп 1955. 
      

Реверс: алегорија Србије држи отворену књигу ко-
јој прилази народ. У позадини је портал са грбом 
Краљевине Србије. Натпис: „ВЕРЕНИ & ВЕНЧАНИ 
23. ЈУЛА 1900”. 
Инв. бр. 20_1140, Поклон Ђ. Вајферта гувернера На-
родне банке Србије 1928. 
Инв. бр. 20_1141/ Поклон Ђ. Вајферта гувернера 
На родне банке Србије 1928. 

33. Педесетогодишњица Београдског
певачког друштва – под заштитом краља 
Александра I, 1903.
(2 комада) 
Непозната радионица
1903.
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Вера Б. Грујић, музејски саветник





131

У Народном музеју у Београду, у Збирци југо-
словенске скулптуре и Збирци стране уметности, 
чува се десет вајарских радова на којима су пред-
стављени ликови чланова породице Обреновић. 
Први овдашњи скулптори новијег доба школова-
ни на иностраним уметничким академијама, Пе тар 
Убав кић и Ђорђе Јовановић, почели су да ства рају 
осам десетих година ХХ столећа, током наредне де-
цени  је им се придружио Симеон Роксандић, а ма-
лоброј ни припадници млађе генерације тек почет-
ком сле дећег века. Због тога је неупоредиво мањи 
број вајаних портрета чланова династије Обрено-
вић у односу на слике и графике, а аутори најстари-
јих сачуваних скулптура су страни уметници. 

Кнез Милош Обреновић је много допринео 
развоју архитектуре и уметности, а у време његове 
прве владавине почиње да се помиње и скулптура, у 
том периоду скоро непозната у Србији. Наравно, то 
се односило на скулптуру формирану на класич ним 
узорима, која се разликовала од бројних споме  ни ка 
аутохтоне, народне уметности која се испоља ва ла 
већином преко радова у камену (махом фуне рал на 
пластика), али и дрвету. 

Први академски образован Србин који се по с-
ветио скулптури био је Димитрије Петровић (1799–
1852) из Баје, чији су живот и стваралаштво везани 
за Беч. Био је познат као „вајатељ”, „медаљер”, „ље-
вар”, „бечки иконорезац”, „образорезац”, иако је у 
нашој средини најпознатији по делима из домена 
примењене уметности – иконостасна преграда и мо  -

билијар Саборне цркве у Београду и грбови за топо-
ве чије је ливење надгледао у Бечу, по наруџбини 
кнеза Милоша. Његови вајарски радови су би ли 
за пажени у бечком уметничком миљеу,1 тако да је 
нео  бично што није урадио и портрет кнеза Милоша 
са којим је сарађивао, иако се успешно бавио и пор-
третисањем. Почетком јануара 1838. у Крагујевцу 
је боравио Johan Haufe, вајар (Bilthauer), веро ват  но 
из Будимпеште. Препоручио се Јеврему Обренови-
ћу молбом да му се повери израда олтара црк ве у 
Чачку, а ту говори и о својој градитељској веш тини. 
Октобра месеца исте године, као житељ кра  гу јевач-
ки, обраћа се кнезу Милошу писмом у којем, поред 
осталог, каже: „А највећа жеља моја била би, кад би 
ме Ваша Светлост те среће удостои ти благоизволе-
ла, да портре Ваше светлости од камена изрежем, 
као што остали владатељи такове изрезивати дају, 
да потомству за образац служи.”2 До реализације, по 
свему судећи, није дошло, бу дући да нема никаквог 
помена о скулптури међу уметничким делима која 
је поседовао кнез Милош. У периоду после превра-
та 1903. године ти предмети су из Конака у Топчиде-
ру пре мештени у Народни му зеј, у којем су касније 
ве ћи ном били изложени као „Милошева соба”. Она 
се на лазила у делу Музе ја (тада је био смештен на 

Вајани портрети чланова породице Обреновић
из збирке Народног музеја у Београду

1   П. Васић, „Вајарски радови Димитрија Петровића,” Зборник Мати це 
српске, серија друштвених наука, 2, 1951, 116-118.
2   Архивска грађа за историју Народног музеја, прир. Милорад Џелеб-
џић, Београд, 1969, 340
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те уступило је 1921. године Народном музеју, поред 
оста  лих предмета, бисту кнеза Милоша у гипсу.6 
Веро ват   но је по њој исклесан рад у мермеру (кат. бр. 
1), на чи јој је полеђини назначена 1861. година. Биста 
је би ла постављена у средини меморијалне конст-
рук  ције приликом обележавања 50-годишњице Та-
ков ског устанка, 1865. године, о чему је више пута 
пи сано у најновијој литератури. 

Исто тако, у актуелним чланцима и студијама 
које се тичу меморијалне пластике и владарских 
портрета, написаним у духу новог начина посмат-
рања и тумачења уметничког дела, пажњу аутора 
је, уз споменик, заокупљала и биста кнеза Михаила 
Обреновића (кат. бр. 2), рад Енрика Пација (Enri-
co Pazzi, 1819–1889) из 1872. године. Скулптура из 
Народног музеја настала је у Фиренци процесом 
гал ванизације, а у Народном позоришту се чува 
портрет у мермеру. Познати су догађаји око поди-
зања споменика „неумрлом књазу” Михаилу Обре-
новићу,7 конкурси су били расписани 1871. и 1873,8 
а једини Србин учесник био је сликар Стева Тодо-
ровић, будући да у то време још увек код нас није 
било школованих вајара. На крају је, ван конкурса, 
ангажован Италијан Енрико Паци. 

Сту дентском тргу) који је највише страдао у Пр вом 
свет ском рату од аус троугарског бомбардова ња. 
„Со ба кнеза Мило ша („Милошев музеј”) са више 
од двадесет скупоцених радова Уроша Кнежевића 
(сво јина Кнежева – сем других његових предмета) 
уни штена је од једне гранате, тако да данас немамо 
ни једног најмањег делића од „Милошевог музеја.”3 

Први познати вајани портрет кнеза Милоша 
Обреновића, дело грчког уметника Јоаниса Кососа 
(Ioannis Kossos, 1822–1875), настао је 1860. године, 
после кнежеве смрти. У чланку објављеном у листу 
Видовдан, 28. априла 1862, наводи се да је „чувени 
каменорезац из Атине”,4 који се затекао у Београду 
када је преминуо кнез Милош, урадио у воску „облик 
(његове) блажене памети”. Портрет је у то време 
био смештен у капелици конака у Топчидеру, чији 
је ентеријер изгледао као за кнежевог живота. „Сва-
ком, који би год зажелео видити где се незаборав-
љени покојник Богу молио, где је душу испустио, 
сло бодно је кроз цео двор проћи и лично све разви-
дети.”5 Могуће да је у питању била посмртна маска, 
по којој је, као и по сликаним портретима, Косос 
урадио своје познато дело. Модел у гипсу, настао 
1860, стигао је у Народни музеј шездесетих година 
XIX века. Портрет је урађен у духу класицизма са 
реалистичким елементима, што је било својствено 
Кососу. Уметничко одељење Министарства просве-

3   Љ. Симић Константиновић, „Некадањи музеј кнеза Милоша”, Збор-
ник Народног музеја, 4, Београд, 1964, 414.
4   Јоанис Косос (као и његов брат Димитриос) припада групи првих 
грчких модерних скулптора, који су почели да стварају после Грчког 
ра та за ослобођење. У очевој радионици научио је обраду дрвета, по-
том завршава Уметничку школу у Атини, након чега се усавршавао у 
Риму, Паризу и Лондону. У Атину се вратио 1855. године. Урадио је ви-
ше спо меника који су постављени у Атини, међу њима и фигуру Риге 
од Фере: C. Christou, M. Koumvakali-Anastasiadi, Modern Greek Sculpture 
1800–1940, Athens, 1982, 32-35. 
5   У Београду, 28 априла, Видовдан, 50, 28. април 1862.

6   Архив Југославије, 66-642-1066.
7   Неколико година раније, 1868, портрет кнеза Михаила, који је у вре-
ме јачања панславенских идеја у очима народне омладине био јужно-
словенски херој, у мермеру је исклесао и Иван Рендић. Он је тада бо-
равио у Венецији, али је пажљиво пратио догађаје на Балкану. Овај 
портрет, иначе рани Рендићев рад, није сачуван: D. Kečkemet, Ivan Ren-
dić. Život i djelo, Supetar, 1969, 42-43, 51-52, 303.
8   У литератури се помиње и портрет кнеза Михаила који је извео један 
од најпознатијих аустријских медаљера и гравера, секретар Царске ков-
нице новца у Бечу, Антон Шарф (Scharff, 1845-1903), 1869. године. Ра-
дио је медаље и са ликовима других српских историјских личности, а 
поред осталог је био и аутор неколико српских одликовања из времена 
Обреновића.
8   М. Валтровић, Пројекти за споменик почившем књазу Михаилу Об-
реновићу III, Београд, 1874. 
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т ника Јозефа Кранеа (Josef Hermann Krane, 1856–
1926). Настао је у Минхену 1885. године. Велимир 
Тео   до ровић (чији је васпитач једно време био Сте  ва 
То до  ровић), био је велики добротвор који је сво ју 
ода ност Србији исказао и преко задужбине Вели-
ми ри  ја нум. Српској држави је оставио свој иметак 
као народну задужбину за патриотске и хумане ци-
љеве. Била је формирана и Галерија Велими  ријану-
ма, која није заживела, тако да су за њу купљена 
само четири уметничка дела.12 

Ова биста је, по жељи краља Александра Об-
реновића, купљена за Народни музеј 1901. године у 
Минхену од стране почасног конзула Србије. Тада 
је на јавној продаји била изложена заоставштина 
Велимира Теодоровића, који је преминуо 1898. го-
дине. Његови земни остаци пренети су у Београд 
1909. а 1927. године, смештени су у капелу у Алеји 
великана на Новом гробљу, коју је пројектовао ар-
хитекта Андросов.13 У капелу је постављен један 
од ливак скулптуре из Народног музеја, вероватно 
онај који је за Велимиријанум направљен 1930. го-
дине. И портрет са Новог гробља је дуго сматран 
Убавкићевим остварењем. Разлог томе сигурно је 
по   датак да је Стева Тодоровић око 1909. наручио од 
ње га портрет Велимира Теодоровића по фото гра-
фи ји, такође данас непознат. Убавкић је преминуо 
1910. године тако да портрет можда никад није ни 
завр шен.

Већину радова на којима су представљени лико-
ви чланова породице Обреновић Народном музеју 
су, неке убрзо после Мајског преврата и смене дина-
стија на српском престолу, а неке после Првог свет-
ског рата, уступиле државне институције у који ма су 

Пацијев портрет из Народног позоришта, у бе-
лом мермеру, дуго је сматран делом Петра Убав кића 
(1850–1910). Први овдашњи академски обра зовани 
скулптор је у Народном музеју 1882. године, на пр-
вој ва јарској изложби у Србији, приказао два своја 
ра да на стала у Риму – алегоријску композицију За 
отаџбину, и „колосални” портрет кнеза Михаила. 
По чет ком наредне године Убавкић је бисту поклонио 
На родном позоришту, о чему је изашла кратка вест 
у новинама,9 што је вероватно и изазвало касни  ју 
забуну. Поред тога, он је био италијански ђак, та-
ко да су његови радови у стилском погледу доста 
слични Пацијевом делу. Остаје непознаница шта се 
догодило са Убавкићевим портретом кнеза Михаи-
ла (урађеним у гипсу), коме се изгубио сваки траг. 
Како је Убавкић сам клесао своје скулптуре, у чему 
је био прилично вешт, Љубомир Никић је изнео 
прет поставку да је он можда 1882, изложио Паци-
јев рад из 1872. године, који је извео у мермеру, и 
да се похвале изречене поводом његове „радње” од-
носе на тај, технички део посла10 – што ипак није 
вероватно. Пацијев портрет у бронзи је такође сти-
гао у Музеј 1921. године, када је уступљен од стране 
Уме тничког одељења Министарства просвете. 

У докторској дисертацији Игора Борозана на-
лази се фотографија (вероватно с почетка минулог 
столећа) парка у Аранђеловцу, у чијем центру је по-
стављен портрет кнеза Михаила,11 који до сада није 
био познат. 

Портрет Велимира Теодоровића (кат. бр. 7), ван  -
брачног сина кнеза Михаила, рад је немачког уме   -

  9   Београдске вести, Српске новине, 8, 12. јануар 1883, 32.
10   Љ. Никић, „Прилози и грађа о Петру Убавкићу,” ЗЛУМС, 12, Нови 
Сад 1976, 333.
11   И. Б. Борозан, Слика и моћ: представа владара у српској визуелној 
кул тури 19. и почетком 20. века, докторска дисертација, Београд 2013, 
сл. 71.

12   К. Павловић, „Велимиријанум – једна неостварена галерија,” ЗЛУМС, 
15, Нови Сад, 1979, 407-410.
13   Б. Костић, Ново гробље у Београду, Београд, 1999, 67-68.
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клоност према уметности и радо је помагала умет-
нике. Имала је прилику да види Убавкићеве радове, 
међу њима и попрсје Циганка, из 1885. године нас-
тало то ком његовог усавршавања у Италији, где је 
међу мно гим другим радовима било запажено од 
стране рим ских критичара. Краљица га је ангажовала 
1886. да направи њен портрет, а у Дневнику Милана 
Ђ. Милићевића од 20. децембра постоји податак да 
му је и позирала.16 Измоделовао је студију у глини, 
а како је краљица била задовољна урађеним делом, 
ве роватно му је захваљујући њеном посредовању 
омо гућено да као државни питомац остане још две 
године у Риму, где је 1887. овај репрезентативни 
пор трет извео у карарском мермеру (кат. бр. 4). Због 
несугласица са краљем Миланом, што је прерасло 
и у политички проблем, краљица Наталија је 1891. 
морала да напусти Србију. Портрет је дошао у посед 
Више женске школе, чији је она била покровитељ, а 
1910. поклоњен је Народном музеју.

За разлику од Убавкића који се усавршавао у 
Риму, други наш академски образован вајар, Ђор-
ђе Јовановић (1861–1953) био је везан за Париз. Ве-
лики број његових радова, нарочито из ранијег пе-
риода, представља ликове знаменитих културних и 
политичких посленика. Како је почетком 1894. ка зао 
у једном писму министру просвете, „намера ми је 
би ла, да са првим радовима продрем у сваку срп ску 
ку ћу, да више мање нашу публику образујем у том 
прав цу и то дајући јој наше најглавније и најзаслу-
ж није људе”. Током боравка у Паризу, 1893. године, 
урадио је медаљон са портретом тек устоличеног 
краља, мла дог Александра Обреновића (кат. бр. 5), 
можда са намером да се одлије у више примерака. 
Могуће да је размишљао и о евентуалном предлошку 
за но вац, будући да је 1890. изгласан Закон о замени 

се налазили. Тако је 1920. године и Управа фон дова 
покло нила Портрет краљице Наталије (кат. бр. 3) 
из 1886, дело мађарског уметника Штроб  ла (Strόbl 
Alajos, 1856–1926), изведено у мерме   ру. Скулптура 
у гипсу чува се у Историјском музе ју Ср   би је,14 а у 
вештачком мермеру у Музеју у Смеде реву.15 

Као што је поменуто, Петар Убавкић је на ов-
дашњу уметничку сцену запажено ступио излож-
бом у Народном музеју 1882. године. Његови, као и 
радови осталих уметника са којима почиње истори-
ја новије српске скулптуре, по стилским одликама 
су били у знаку доминирајућих уметничких токо  ва 
европских културних центара у којима су се уса-
вршавали. Приликом избора мотива они су се, у 
сагласју са духом времена, политичким и друштве-
ним приликама, опредељивали за истицање лично-
сти и догађаја значајних за историју српског наро-
да, као и за успон његовог културног и образовног 
живота. Први портрет владара из породице Обре-
новић, Убавкић је урадио још пре него што је оти-
шао на студије у иностранство. У молби министру 
просвете и црквених дела да му се одобри државно 
благодејање, Убавкић 1874. каже како се претход не 
године „одважио снимити слику у србском оделу ху-
дожествено-резном израдом од гибса Његове Све  -
тлости Књаза Милана М. Обреновића IV”, коју му је 
исте године и поклонио. Како је навео, то дело (не 
мо же се закључити да ли је у питању рељеф или би-
с та) стајало је у кнежевој спаваћој соби. Нема да  љих 
података о тој скулптури, али је познато да је краљ 
Милан касније пратио и ценио Убавкићев рад.

Стваралаштво Петра Убавкића било је познато 
и краљици Наталији Обреновић, која је гајила на-

14   Т. Јовановић Чешка, Скулптура. Каталог збирке Историјског музеја 
Србије, Београд, 2009, 253. 
15   С. Цветковић, Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у 
Уметничком одељењу Музеја у Смедереву, Смедерево 2010, 77. 16   Љ. Никић, н.д., 347.
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Александар први ставио на груди. Установљен је 
поводом петстогодишњице Косовске битке, а нацрт 
за њега дао је Михаило Валтровић. 

У Збирци југословенске скулптуре налази се 
још једно Убавкићево остварење везано за динас-
тију Обреновића, Таковски устанак (кат. бр. 8). Мо -
нументална скулптура је са великим уметниковим 
амбицијама урађена за приказивање на Светској 
из ложби у Паризу, 1900, где су у Српском па  виљо -
ну била представљена монументална дела са исто-
ријском тематиком, која су илустровала зна чај не 
до гађаје из националне прошлости и борбу срп-
ског народа за ослобођење. Скулптура је наручена 
од стране Одбора за Париску изложбу. Како је за 
њену реализацију био потребан већи простор, он 
је обезбеђен у палилулској основној школи, где је и 
Марко Мурат радио своју композицију Улазак цара 
Душана у Дубровник. Иако је наведено у каталогу 
изложбе, ово вајарско дело, у које је Убавкић уло жио 
много труда и енергије, није стигло у Париз, нај ве-
роватније због тога што није завршено на време. 

Убавкић је представио у покрету кнеза Мило-
ша и архимандрита Мелентија Павловића у трену-
тку када кнез са исуканом сабљом, на Цвети 1815, 
позива народ на рат против Турака, а свештеник 
благосиља.19 И поред жеље да група пре свега изгле-
да монументално, уметник је изузетну пажњу пос-
ветио детаљима, данас мање уочљивим или са свим 
изгубљеним – о чему може да се стекне утисак на ос-
нову описа Боже Николајевића у Бранковом колу.20 

Скулптуру је, 1902, откупило Министарство 
на родне привреде. Међутим, и поред захтева Ми-
ни  стар ства просвете да се испразни учионица у 

бакарног новца сребрењацима новог кова, што је 
догађајима на врху државе актуелизовано. Нови 
апо ени од 1 и 2 динара са ликом краља Александра 
пу штени су у оптицај тек 1897.17 (гравер је био А. 
Шарф, који је 1893. урадио Медаљу за проглашење 
Устава). Ђорђе Јовановић је од свих наших уметни-
ка највише користио језик симбола. Уз лик краља 
Александра, заједно са грбом и круном, у доњем де-
лу приказа налазе се гране храста и ловора, амблеми 
снаге, мудрости и славе, симболи глорификације 
младог владара, представљеног у униформи. 

Портрет краља Александра Обреновића (кат. 
бр. 6) две године касније урадио је и Петар Убавкић, 
моделујући његов лик у исто време док га је сликао 
Марко Мурат. Одмах по завршетку скулптуре у гип-
су он ју је средином јуна 1895. изложио у простори-
јама Грађанске Касине, у којој се у то време одвијао 
богат и разноврстан културни програм (изложбе, 
књижевне вечери, предавања, концерти, итд.). По-
нудио га је на откуп Министарству просвете, али 
због помањкања буџетских средстава за ту годину, 
није дошло до реализације. Ипак, одливен је у брон зи 
портрет које је наручило Министарство финан сија. 
У једној молби министру просвете из 1899, наво де-
ћи своја дела, поред овог помиње и портрете краља 
Александра у Народној скупшти ни, Министарству 
просвете и Министарству вој ном, што значи да је 
у међувремену ипак дошло до откупа и ливења у 
бронзи.18 Два од ова четири од ли вка су, неколико 
година после преврата 1903, покло њена Музеју (из 
Народне скупштине 1905, и из Ми нистарства про-
свете), а преостала два су изгубљена. 

Униформа са еполетама и одликовањима омо-
гућила је Убавкићу да пажљиво обради све поје-
диности, посебно Орден кнеза Лазара, који је краљ 

17   Ј. Хаџи-Пешић, Новац Србије 1868–1918, Београд, 1995, 151-157.
18   Л. Трифуновић, Петар Убавкић, Београд, 1973, 167.

19   М. Тимотијевић, Таковски устанак – српске Цвети, Београд, 2012, 
309-315.
20   Б. С. Николајевић, „Српска уметност на Париској изложби”, Бран-
ково коло, 9, 1900, 280-284. 
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Све ове скулптуре представљају значајна ос т-
ва рења њихових аутора, који су били познати уме-
т ници у својим срединама. Рађене су у духу разли-
читих видова реализма, додирнутог елементима 
кла  сицизма, необарока, академизма, каткад са нату-
ра листички представљеним појединостима. Поред 
уметничке, оне поседују и документарну вредност, 
а посебно се издвајају по томе што неке од њих 
представљају прве владарске портрете изведене у 
скулптури на нашем простору.

школи где се она налазила, као и различитих дога-
ђа ја око тога, о чему је на свој начин писао и Бра-
ни с лав Нушић,21 ту је остала и током наредне деце-
није. Тада је исечена како би могла да се изнесе из 
про сто  рије, и смештена у други део школе. На крају 
је, пе десетих година, уступљена Народном музеју. 
Због оштећења, нарочито оних нанетих током Дру-
гог светског рата, Таковски устанак је, упркос рес-
таурацији, делимично измењен у односу на прво-
битни изглед.

По овом моделу изливени су у бронзи спо ме-
ници постављени у Такову и Београду. 

Таковски устанак, Улица Кнеза Милоша у Београду

21   Бен Акиба, Палилулски Милош Велики, Политика, 716, 9. Јануар 
1906, 3.

Таковски устанак, Знаменито место
„Таковски грм” у Такову
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Поклон Уметничког одељења Министарства 
просвете, 1921. године.

Михаило Обреновић

2. Кнез Михаило Обреновић 
Енрико Паци
1872.
Бронза
79,5 х 58,8 х 38,8 цм

Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Кнез Милош Обреновић 
Јоанис Косос
1861.
Мермер
75,8 х 40,8 х 83 цм
Инв. бр. 1434

1 2
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2 + 17 х 68 х 44 цм
Инв. бр. 1440
Поклон Управе фондова, 1920. године

4. Краљица Наталија Обреновић 
Петар Убавкић
1887.
Мермер
84 х 55 х 43,5 цм
Инв. бр. 128

Инв. бр. 1437
Поклон Уметничког одељења Министарства 
просвете, 1921. године.

Наталија Обреновић

3. Краљица Наталија Обреновић 
Алајош Штробл
1886.
Мермер

3 4
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Породица

7. Велимир Теодоровић 
Јозеф Кране
1885.
Бронза
67,2 х 46,8 х 34,5 цм
Инв. бр. 1439
Откупљено за Народни музеј 1901. године.

Поклон Управе Више женске школе из Београда, 
1910. године

Александар Обреновић

5. Краљ Александар Обреновић 
Ђорђе Јовановић
1893.
Бронза
Пречник 20,9 цм
Инв. бр. 59
Набављено пре Другог светског рата.

6. Краљ Александар Обреновић 
Петар Убавкић 
1895.
Бронза
82 х 55 х 30,6 цм 
Инв. бр. 101
Поклон Народне скупштине, 1905. године.  

6

5
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Култура сећања

8. Таковски устанак 
Петар Убавкић
1898–1900.
Патинирани гипс
Висина 296 см 
(Скулптура је исечена на више делова)
Уступљено Музеју педесетих година ХХ века.

7 8



Три хаљине и јелек кнегиње Љубице у
Музеју српске православне цркве у Београду

Биљана Цинцар Костић, кустос



Музеј српске православне цркве

Jош средином XIX века, надахнут бројним при-
мерима оснивања музеја широм Европе (који су 
на стајали из манастирских и владарских ризница 
и при ватних збирки), патријарх српски Јосиф Ра-
јачић, са седиштем у Сремским Карловцима, поже-
лео је да тако нешто направи и у својој средини, 
за свој народ. Тако је године 1851, на Епископској 
конфе рен цији одржаној у Бечу, поставио питање 
ос   нивања Српског народног мусеума, али ова тема 
не само да је остала без одговора, него није била ни 
став  љена на дневни ред. Дакле, са овим послом се 
мо рало сачекати неколико деценија. 

У наредном веку, пошто је дошло до национал-
ног уједињења, након Првог светског рата, могло је 
институционално да се приступи решавању овог 
пи тања. Као потреба која је у том моменту била го-
рућа у Српској православној цркви, издвојиле су се 
библиотека и музеј. 

Тим поводом чланови Светог архијерејског са-
бора Српске православне цркве су 9. децембра 1927. 
у Сремским Карловцима донели Одлуку о фор  ми-
рању Централне Библиотеке и Музеја. Напоми њемо 
да је Патријаршијска библиотека већ била у свом 
заметку у Митрополитском двору у Кар ловцима. 
Двојици професора Богословског факул тета у Бео  -
граду и презвитера, др Радославу Грујићу и др Ла-
за ру Мирковићу стављено је у задатак, да изађу на 
те рен и направе попис црквено-уметничких пред-
ме   та, с тим да то буде основни нуклеус будућег му-
зеја. И заиста након теренског рада изашли су пр ви 
прикази и пописи појединих манастирских музеа-
ли ја у публикацијама које је издао Музеј. Након то-
га, иницијативом патријарха српског Варна ве, кре-
нуло се и на следећи корак, а то је била зграда.

У сврху тога потписан је 1936. уговор између 
Цркве и Краљевине СХС, на 50 година коришћења 
Конака кнегиње Љубице за Црквени музеј. Међу-
тим, дошло је до изненадне смрти патријарха срп-
ског Варнаве, те је у овим радовима дошло до изве-
сне паузе.

Отварање Црквеног музеја, у Конаку преко пу  -
та Београдске митрополије, било је предвиђено за 
септембар 1941. Све је обуставио Други светски 
рат. Како је управа немачке Градске команде ушла 
у да нашњу Београдску пат ријаршију, читаво њено 
особље прешло је преко пу та у Конак кнегиње Љу-
бице. Подрумски простор овог здања, током читавог 
рата био је претворен у на родну кухињу.

По завршетку рата, формирањем ФНРЈ 1945. 
године дошло је са стране државе, до једностраног 
раскида уговора са Црквом о коришћењу Конака. 
По Решењу тадашњег Министарства просвете РС, 
Конак кнегиње Љубице прешао је у руке Града Бео-
града, а „...Црквени музеј се има изместити...”

Том приликом Музеј је враћен у окриље СПЦ, у 
просторије Београдске патријаршије. У једном делу 
крила на првом спрату – на месту где је некад био 
Велики црквени суд, одређен је простор за депо, а у 
њему припадајућим канцеларијама смештена стална 
поставка. Тада на место управника долази, и биће 
све до 1990. године, професор Светозар Душанић.

Наредне, 1946. године, у акцији коју је предво-
дио дотадашњи управник Музеја, Радослав Грујић, 
из хрватских музеја је враћен део црквено-уметни-
ч ког блага – које је војна власт НДХ на почетку 
Дру гог светског рата, евакуисала са читаве своје 
тери  торије у Загреб. У Београдској патријаршији 
из вр шена је тријажа, па је део предмета враћен у не-
ке фрушкогорске манастире, а због девастираности 
дру  гих, један део остао у Музеју.1 

Предратни теренски рад двојице професора др 
Радослава Грујића и др Лазара Марковића, на са ку-
пљању предмета који ће бити нуклеус новоосно ва-
ног музеја и враћање дела предмета, које је током 
Другог светског рата војна власт НДХ однела у Хр-
ватску, чине основу сталне поставке Музеја срп ске 
православне цркце, која је отворена за јавност 4. ју-
на 1954. године. 

1   С. Милеуснић, Музеј Српске православне цркве, каталог, Београд 1989, 6.
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У току последњих ратова, у бившој Југослави-
ји, у првој деценији XXI века, запослени у Музеју 
СПЦ на челу са управником, пратили су дешавања 
на терену угрожених епархија, кроз картице са из-
вештајима које су слали свештеници са својих па-
ро  хија. Из тог рада настала је архива и две књиге 
„Духовни геноцид” др Слободана Милеуснића, са 
подацима који су признати у међународним три бу-
налима.

Након ратова, на челу са управником, ђако-
ном Владимиром Радовановићем, године 2011. Му-
зеј је био затворен за публику и почели су радови 
на потпуној реконструкцији депоа и поставке. Го-
дине 2013. Музеј је поново отворен за посетиоце у 
форми модерног музеја опремљеног по савреме ним 
музеолошким принципима.

Фонд текстилних предмета у Музеју СПЦ, који 
датује од краја XIII па до XXI века, чини преко 1000 
примерака. Ова збирка је веома шаролика2 у врста-
ма предмета – њиховим материјалима и стиловима, 
и дели се у две групе: профани и сакрални текстил. У 
оквиру самих целина опет се може извршити поде-
ла на: костим (одевни текстил) и употребни (украс-
ни) текстил. Фонд највећим својим делом припа да 
црквеној употреби, док су профани предмети са-

Текстилни фонд у Музеју српске
православне цркве

Музеј СПЦ данас, у своје две целине – музејској 
(МСПЦ) и легату – Оставина проф. др Радослава 
Грујића (ОРГ) има преко 30.000 музејских јединица  
у неколико збирки, и то: српске (руске и грчке) ико  -
не, царске двери, панагије, ручни крстови (у дубо -
ре  зу и филиграну), портрети духовних лица и срп  с-
ких владара, вотивни дарови, богослужбени сасу   ди, 
архијерејске и презвитерске одежде, богослуж   бене 
утвари, антиминси (домаћи и страни), вла дарски 
костим, рукописи од краја XIII до XIX века, штам-
пане србуље из XVI столећа, руске богослуж бене 
књиге XVII – XIX века, византијски и српски печа-
ти, дрворезне и бакрорезне плоче – те листови старе 
српске гравире, и оригинална архивска документа. 

Сталну поставку, у пет просторија чини око 300 
експоната. Њихова се старост простире од краја XIII 
до међе XIX и XX века. Међу црквеноуметнич ким 
предметима, који су изложени очима посети лаца 
најзначајнији су: „Плаштаница краља Милу тина” 
(XIII–XIV век), „Кивот Стефана Дечанског” (XIV 
век), „Повеља цара Душана манастиру Хиланда ру” 
(XIV век), „Хаљина кнеза Лазара (XIV век),” „Јефи-
мијина похвала кнезу Лазару” (XV век), „Ми тра 
Ка тарине Кантакузине” (XV век), те „Чаша Ива на 
Гроз ног” – поклон манастиру Милешеви (XVI век).

Три хаљине и јелек кнегиње Љубице у
Музеју српске православне цркве у Београду

2   С. Душанић, Музеј Српске православне цркве, каталог – репринт, Бео-
град 2008, 8.
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рококоа, бидермајера, јер су сами Срби стварали 
на територији Аустријског царства.3 Неке мотиве 
и технике Срби су у току сеоба пренели из матице, 
као и наклоност према златовезу – који се сада уме-
сто на владарским појављује на владичанским дво-
ровима.4 Када је реч о сакралном костиму Музеј 
СПЦ има приличан број примерака из XVIII и XIX 
века из области Карловачке митрополије.5 

Као што је речено, у фундусу текстила цркве-
ног музеја, примерци профаног костима су ретки, 
али веома значајни. Прва је хаљина кнеза Лазара6 
која је настала 1389. t.a.q., (свакако пре смрти кнеза 
Лазара) и чија тканина, према свиленом жакар – 
ткању, припада некој од ткачких радионица у граду 
Луки у Италији. Материјал је преко Дубровника 
стигао у Крушевац, где је према кнежевој фигури, 
сашивена свечана одора. Ово је владарски костим 
који је и поред своје велике оштећености једини са-
чуван примерак у читавој домаћој средњовековној 
баштини.7 

У нашој националној баштини као и у другим 
уопште, сачувано је мало примерака владарског ко-

мо појединачни. Збирка текстила у Музеју СПЦ не 
представља преседан у броју предмета, већ у неким 
њеним примерцима који су врхунског значаја и 
представљају националну баштину највише кате-
горије. Најпре су то већ наведени експонати сталне 
поставке, као и други примерци истог нивоа, али 
који још увек нису изложени.

Шаренило стилова и праваца збирке је после-
дица тога, што су ови предмети „портативни”, и 
кроз историју су били поклони, затим предмет уво-
за и извоза, те представљају медијум преношења и 
мешања стилова чак веома разнородних уметно с-
ти. Профани текстил поготово показује веће слобо-
де и утицаје, док се у групи сакралног текстила већ 
примећује мања слобода у стилу и иконографији, 
јер је она по себи „програмска уметност”. 

Почевши од Плаштанице, која је рађена у тра-
дицији цариградске царске радионице златовеза из 
средњег века, па преко предмета из периода пос-
твизантине, у Музеју СПЦ се ређају радови израђе-
ни златном и свиленом нити на атлас – свили. Све 
до краја XVII века, врхунски комади израђени су 
управо у комбинацији златовеза (полагање златних 
нити на основу) и свиловеза (сликање концем), где 
је овај други примењиван у изради инкарната (лице 
и руке) светих. Обе ове технике познају и више 
врста бодова.

Од XVII века, као и у другим баштинама, тако и 
у збирци Музеја СПЦ код луксузног веза – златове-
за, у употребу улази и заузима водеће место као 
осно ва – баршун, с тим да је један од новитета и уба-
цивање орнаменталног модела изрезаног од карто-
на који се поставља између металне нити и основе 
(раније је то био основни вез). У нашој везиљској 
пракси, северно од Саве, читав XVIII и XIX век биће 
под утицајем западне уметности, у форми барока, 

3   Видети: Димитрије Руварац, Опис српских фрушкогорских манасти-
ра, Сремски Карловци, 1893.
4   К. Новаковић, „Одлике народног веза у Војводини – златовез”, Рад 
музеја Војводине, 46, Н. Сад, 165. 
5   Веома су усамљени примерци из ХХ века, јер су у време оснивања 
Музеја били у употреби. Друга половина ХХ века у сакралном текстилу, 
доводи до великог осиромашења и у извођењу и у материјалима.
6   Хаљина је била дуга, урађена у клиновима – ширила се на доле, коп-
чала се од грла до стопала и на рукавима од корена шаке до испод лакта. 
„Оштећена” је тако, што је верујући народ, када би мошти кнеза Лазара 
биле на велике празнике откривене, цепкао делове текстила и то као све-
тињу носио у своје домове. Седамдесетих година на Академији приме -
њених уметности у Београду израђена је његова реконструкција, ко ја је 
данас изложена у поставци Народног музеја у Крушевцу. (прим. аут.)
7   Град Лука је од X до XIV века био водећи ткачки центар јужне Европе, 
из кога су се снабдевали многи ондашњи дворови. (прим. аут.)
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Осим златовеза – који је у градовима Србије у 
XIX веку био подједнако омиљен међу хришћани-
ма, муслиманима и Јеврејима, и који је украшавао 
костим, оглавља, али и украсне предмете у домови-
ма и богомољама11, паралелно егзистира једна слич-
на техника која је обележила стил одевања младог 
српског грађанског друштва, а то је терзијски вез. 
Турска одећа – како је онда називана, послужила је 
као полазна основа за оно што ће од средине века – 
изменама (пример је либаде) словити као „српска”.12 
Овај вез је код самих Турака већ био у примени, 
али се новим одобрењем Порте, сада нашао и на 
градској (сеоска је остала непромењена) одећи на-
рода који су им били потчињени. Под утицајем ис-
точњачких мајстора који раде у домаћој средини, 
долази до увођења терзијског веза који се унеколи-
ко разликовао по технологији – где пређашња злат-
на нит (златовеза) није појединачна – већ представ-
ља сноп од неколико нити; али и по „дизајну”, јер 
је садржавао апстракне линије оријенталног ор на-
мента. Истини за вољу, у оним својим најлук сузни-
јим варијантама овај вез је укључивао и злато вез – 
познат као „биндали” – вез са много гранчица. Ови 
везови осим на чоји извођени су и на свиленом бар-
шуну (тамно љубичаста или тамно бордо), и нај -
већим делом су служили за одевне предмете. Овај 
занат најпре су прихватиле чохаџије које су кроји-
ле одевне предмете и везле их срмом или свиле ном 
бућмом. Од њих су се издвојили они који су били 
мајстори за вез срмом и звали су се срмаџије.13 Ве-

стима, јер је он у средњем веку на дворовима пред-
стављао предмет дипломатских и службених пок-
лона, био је и део тестамента, али и посмртна одора 
– чиме су се заувек губили најлепши примерци веза 
и украса.8 

У овом приказу биће речи о владарском кос-
ти му прве половине XIX века, а то су три хаљине и 
јелек кнегиње Љубице Обреновић.

Одевање у Србији у доба кнеза Милоша
и кнегиње Љубице 

Слика репрезентативног веза у XIX веку, у 
цен тралној Србији била је нешто другачија. После 
Карађорђевог устанка, у Београд су најпре стигли 
занатлије и трговци из Земуна и Панчева и почели 
да развијају своју делатност. У периоду од 1824, до 
1829. године шири и слободнији увоз и размена ро-
ба у Београ ду.9 Међутим, у њему власт још увек др-
же Турци, и на снази су њихови закони, међу којима 
и закон о одевању – којим се држала строга разлика 
између начина одевања самих Турака и начина који 
је био дозвољен раји. Кнез Милош је тим поводом 
својим депутатима на одласку у Цариград 1820. на-
ложио да затраже једнака права у одевању.10 Сам 
Београд у том моменту био је насељен припадни-
цима ви ше народа, док је територије изван Београда 
насеља вао већи број Срба. Можда су се на почетку, 
више у унутрашњости, могли приметити први вес-
ници националног грађанског сталежа.

8   А. Нитић, Ж.Темерински, Остаци одежде цара Ивана Александра из 
Цркве Светог Николе код Станичења, Београд, 2001. 
9   М. Витковић-Жикић, Уметнички вез у Србији 1804–1904, Београд, 
1994, 30.
10   Д. Стојановић, Градска ношња у Србији током XIX и почетком XX 
века, Београд, 1980, 2.

11   М. Витковић-Жикић, исто, 81.
12   С. Велкова, „Одевање жена у Пироту од почетка XIX до средине XX 
века – из збирке градске ношње Музеја Понишавља у Пироту,” у Кул-
тура одевања између Истока и Запада, ИКОМ-ов Комитет за костим, 
Зборник 64. годишње конференције, Београд, 2011, 158.
13   www.starizanat.gov.rs., 29. 10. 2015.
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ном. Украс је стваран аналогним декоративним мо-
тивима, који су чак својим распоредом декора слич-
ни мушкој одећи.17 

Један од разлога за процват овог еснафа, упра-
во је била директна подршка кнеза Милоша, који 
је био велики поручилац. Међутим, на почетку за-
једничког живота Милоша и Љубице Обреновић, 
ситуација је била унеколико другачија. Прве године 
брачног живота обележиле су борбе за ослобођење 
народа од Турака, те је породица имала честе бежа-
није које су биле праћене болестима ситне де це. У то 
доба Љубица се сама бринула о својој и одећи своје 
деце.18 Сама тка, сама и шије. Из овог пе риода оста-
ло је у кнегињином маниру да, као наг раду заслуж-
ни ма поклања „народно одело” у бош чалуку.19 Исто 
та ко и када је реч о поклонима стра ним достојанст-
веницима – о чему се лично, помно старала.20 

Све чега се прихватала Љубица, заузимало је 
њену потпуну посвећеност. Она је веома брзо по-
ста ла свесна своје улоге – жене владара, и до краја 
живота, упркос спољним приликама, никада није 
попустила у тој својој пажњи. Иако је највећим де-
лом живела одвојено од супруга, она је ипак била 
његова доживотна пратиља у државничким и дру-
гим јавним пословима. Напоменимо наравно и чи-
њеницу, да је била и мајка онога који би требало 
да наследи престо. Оно што ју је такође каракте-
рисало до краја, јесте скромност. Иако је доцни-
је, располагала великим капиталом, никада је ни је 
понела раскош. Тврдокорно је гајила личну суз др-
жаност и тиме заиста могла да изађе пред лице свог 
народа који је у свему оскудевао. 

ликом брзином – растом грађанског сталежа у Ср-
бији „одевни” занат добио је свој замах и форми -
рао један од најбројнијих еснафа – терзиј ски.14 У 
овој делатности су се испрва највише огле дали мај-
стори турског порекла, али су се посла убрзо при-
хватили и припадници других народа. Помоћни ци 
терзија били су, такође, занатлије „ка заси” који су 
израђивали разне врсте ширита, дуг мад, а потом 
су терзије конципирале украс и нано сили га на ис-
кројену одећу15. Могло се набројати педесетак врста 
одеће коју су производиле терзије. Материјали су 
стизали и са Истока и Запада: чоја и срма стизала 
је из Беча, гајтани из Скадра, златна жица и баршун 
из Цариграда. У трећој деценији XIX века десио се 
највећи процват овог заната, ко ји је већ средином 
истог столећа почео полако да опада. Међутим, за -
нимљиво је да никад није зам  ро. У наро ду се ова 
техника веза баштинила кроз делове свечане на ро-
дне ношње, те је тако, у склопу радионица народ них 
ношњи – при фолклорним друштвима у Србији, до-
живела и по четак XXI века. У Музеју СПЦ имамо и 
један сас вим нов примерак богослужбе ног костима 
на коме је примењен терзијски вез.16 

У првој половини XIX века још увек није било 
посебне разлике између женске и мушке одеће. Де-
лове женске градске гардеробе терзије раде на исти 
начин као и мушке, јер за ову врсту одеће нема стро-
ге диференцијације. Раде се и од истог материјала, 
с тим да уколико је намењен жени онда је одабир 
богатије декорисаних тканина, често цветним дезе-

14   М. Витковић-Жикић, исто, 83.
15   Д. Стојановић, исто, 20.
16   Јулијана Банковић из Крагујевца је у периоду од 2001. до 2012. по-
клонила Музеју СПЦ свој оригиналан терзијски рад примењен на бо-
гослужбеној одећи: епитрахиљ, набедреник и наруквице.

17   Д. Стојановић, исто, 23.
18   Р. Љушић, Кнегиња Љубица, Београд 2013, 59.
19   Р. Љушић, исто, 219.
20   Р. Љушић, исто, 181.
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облачиле, сама кнегиња Љубица се трудила да буде 
што скромнија и са што мање накита и драгоце-
ности”. Описивали су је тако и страни гости – „бур-
ма на руци и сат на најтањем млетачком лан  чи-
ћу”. Чак ни прилике када је, као управник сво  јих 
добара у Пожаревцу, имала 67 потчињених по  слу-
житеља и 9 жена које су је опслуживале, нису про-
мениле њен став.24 У то доба Љубица почиње да по-
ручује материјале и текстилну робу из Београда, од 
терзибаше Тасе и Вула Глигоријевића, те од брата 
Гаје (Гаврила) Вукомановића, који је уз Милошеву 
помоћ отворио терзијску радњу у Београду.25 

Колики је утицај муштерија био на израду 
костима, види се и из Љубичиних писама где се 
прецизно обраћа београдском терзији Николићу, са 
којим се дописује из Пожаревца 1833. па вели: „...и 
за мој фистан налажем да не ократите, ...и гајтан 
и бућме што најтање може да буду”. Следеће године 
задовољна шкуртељком каже: „...добро мотрите на 
џубе... немојте сасма дугачко да се не вуче по земљи...” 
потом му шаље и мустре с препоруком.26 

Као и у средњем веку, луксузна (дворска) оде-
ћа је била веома цењени поклон. Цењена је, због 
скупих материјала и дугог процеса њеног украша-
вања. Јуна 1824. године, међу свадбеним даро вима 
Милошеве кћери Петрије нашли су се делови одеће 
или материјал припремљен за њихову израду, ко-
ји су били упућени од стране еснафа ћурчијског, 
општине јеврејске, везира, Алај-бега, Мустај-бега.27 
Ка  к ва је била сама, кнегиња је једнако васпитавала 
и своју децу. Прописи који су важили за народ би ли 

Скромност ове породице, нарочито у првим 
годинама, огледала се и у томе да је често управо 
Милош са терзијама уговарао посао око кнегињи-
не и дечије робе, која се у почетку преправљала од 
његових ствари. Дечија гардероба у граду имала је 
исту форму као и она за одрасле.21 Сама Љубица, тек 
је 1823. била у прилици да од Наума Ичка наручи да 
јој шије хаљине.22 

Милошеве поруџбине из Пожаревца и Крагу-
јевца упућиване су Атанацку Николићу терзији из 
Београда и Јованчи Марковићу – терзибаши.23 Из 
његових писама види се да је помно пратио рад 
мајстора, дајући им тачна упутства. На почетку, 
Милош је материјале набављао у Београду, преко 
мустри које је достављао мајсторима. У другом де-
лу живота, нарочито када је напустио домовину, 
снаб девао се материјалима из оближњих земаља, 
на рочито из Беча.

Не само у одевању, већ и у другим областима 
живота, све је било обележено једноставношћу. И 
кнез Милош, а поготово кнегиња Љубица строго 
су водили рачуна о сваком динару. Њихове конаке 
(дворове) и у Крагујевцу (Шарени хан) и онај у 
Пожаревцу, страни путописци оцењивали су као 
скромне, али чисте и у којима се знао сваки ред.

Кнегињу Љубицу, као жену, посебно су погађа-
ле бројне жалости у породици, и шире у народу око 
ње, и учиниле да се она стара о оном најнужнијем, 
и није имала потребу да се било чиме издваја од 
своје средине. Слично констатује и Д. Поповић: „... 
варошанке су се у то време, почев од кнегиње Љу би-
це – па до оне најсиромашније углавном све јед нако 

21   Р. Љушић, исто, 60.
22   Р. Љушић, исто, 59.
23   Д. Стојановић, исто, 4.

24   Р. Љушић, исто, 72.
25   Р. Љушић, исто, 187.
26   Д. Стојановић, исто, 9.
27   Д. Стојановић, исто, 9.
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ко ју је исказивао лепим и скупим поклонима – по-
пут бечког свиленог материјала за хаљине, рука ви-
ца, украсне игле, што је она знала да цени и про-
тумачи као знак закаснеле среће.31 

Недаће су се ређале неумитно. Ускоро је дошла 
и 1842, у којој је заједно са сином протерана из 
Србије, где се најпре настанила у Земуну – код по-
знате жене. У том егзодусу пратили су је и њени 
најближи сарадници и поштоваоци династије. На-
кон Земуна, пошто је, кажу, испратила и последњег 
човека, кренула је у Нови Сад. По великој зими и 
снегу она са собом носи ствари, документа и дра-
гоцености. Скрхана душевним патњама и болови-
ма, напорним радом и највише великим државнич-
ким разочарањем упокојила се 26. маја 1843. у 58. 
години. Умрла је у окриљу сина и кћерки.32

Чак ни мртва, кнегиња није била добродошла 
у Србији, али је зато – попут своје славне прет-
ходнице, Ангелине Бранковић, нашла души покој у 
манастиру Крушедол. Све оно што би јој следовало 
да је остала у Србији покојна кнегиња добила је 
међу Србима „Пречанима”. Анали кажу, да је кне-
гиња величанствено испраћена из Новог Сада, у 
колони која се свечано кретала према Крушедолу. 
Од тог момента у овој средини почео је да се негује 
култ покојне кнегиње, и дуго још сами Обреновићи 
показивали су свој ктиторски интерес за овај ма-
настир.33

су манир чланова породице. Петрија је и после уда је 
у Земуну још дуго, у периоду 1824–1829.  године, но-
сила србијанску ношњу. Она је из Србије добијала 
антерије, јелеке и либадета. Тек доцније, након оче-
вог благослова, почела је да се облачи и „немецки 
по овдашњем обичају”.28 Тек доласком снаја на Об-
реновића трон уводи се европски начин обла чења, 
док је свечана ношња била намењена само посебним 
приликама.

Највећа прекретница Љубичиног живота, на-
кон великих борби и страховања за његово здрав-
ље, била је смрт кнеза Милана 1839. године. Забеле-
же но је негде, да потресена родитељским губитком, 
није више скидала црнину. Какав је утисак остав -
љала уцвељена мајка говори нам групни портрет са 
сли ке Јована Исаиловића Млађег, Кнез Милан Об-
реновић на одру, где она највише подсећа на мона -
хињу.29 Овај догађај оставио је траг у животу кне-
ги ње, који она до (скорашњег) краја живота није 
успела да избрише. 

Након ове трагедије, нашла се у позицији из -
међу супруга у изгнанству и сина, кнеза Михаила 
ко ји је ступио на престо 1840. године. Будући стално 
по ред сина – у стрепњи за његову безбедност, а 
везана капиталом и пословима око имања – Љуби-
ца је била и у непрекидној вези са Милошем, који 
је из ино странства боље сагледавао њену државну 
улогу.30 Схватајући да је још једино она његова веза 
са отаџбином, испољавао је неочекивану наклоност, 

28   Н. Д. Трнавац, Обреновићи: детињство и образовање, Г. Милановац 
2015, 63.
29   Р. Љушић, исто, 152.
30   Током боравка у Београду у овом периоду, кнегиња Љубица није 
боравила у конаку на Варош-капији, коју је настањивао њен син кнез 
Михаило, већ је становала у једном здању у његовој близини, видети, Р. 
Љушић, нав. дело, 74.

31   Р. Љушић, исто, 186.
32   Р. Љушић, исто, 208.
33   Р. Љушић, исто, 213.
34   М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, Књига I-II, Нови Сад 2008, 151.



149

от виолетје Кадифи богато златом украшених по-
чившија супруги Его Књагини Љубици, и едно ноево 
јаје сребром оковано за спомен супруги Его Књагињи 
Љубици.”

Овим се не завршава списак свих поклона ко-
јима је Манастир Крушедол дариван од чланова ди-
настије Обреновић.

Многе крушедолске меморабилије, међу који-
ма и три хаљине и јелек кнегиње Љубице, биле су 
предмет транспорта, којим су 1941. године војне 
вла сти НДХ, евакуисале инвентаре манастира на 
Фру шкој гори у Загреб. Године 1946. повраћајем де-
ла овог транспорта и одећа кнегиње Љубице стигла 
је у Музеј СПЦ, где је и данас на чувању. 

Време у којем су настали наведени комади мо-
же се одредити шире, на период који почиње триде-
сетих година XIX века, када кнегиња Љубица по-
ручује одећу код терзија – до године у којој је умро 
њен син Милан, након чега сасвим сигурно она 
ви ше није поручивала свечану гардеробу у љуби-
частој боји и поготово не са богатим златовезеним 
украсом. Због различитости у навођењима по врсти 
ових ха љина овде су наведене управо онако како 
су заведене у инвентарној књизи у Музеју Српске 
право славне цркве: ХАЉИНА I – МСПЦ Инв. бр. 
4716, слика 0572; ХАЉИНА II – МСПЦ Инв. бр. 
4717, слика 0679-0680; ХАЉИНА III – МСПЦ Инв.  
бр. 4718, слика 0615; ЈЕЛЕК – МСПЦ Ин. бр. 4719, 
слика 0642. Латиничне ознаке са скраћеним нази-
вом манастира и редним бројем списка, нас тале 
су 1941. године, када су војне власти НДХ вршиле 
ева  куа цију манастирских инвентара у Загреб. Једна 
попу њена цедуља, која је у целини сачувана на по-
ста ви јелека, а само фрагментарно на Хаљини III, 
говори о томе да су ови предмети били експонат на 
некој изложби у Мађарској.

Три хаљине и јелек кнегиње Љубице
у Музеју српске православне цркве

Као успомену и на молитвено сећање, 1844. 
кнез Михаило је поклонио на чување сени кнегиње 
Љу бице, Манастиру Крушедол: хаљине, јелек, бого-
службену одећу „један фелон, епитрахиљ и на рук-
вице, као и пар свештених одежди од љуби часте 
ка дифе,” свој и њен портрет.34 У једном доцнијем 
Ин вентару из 1890. године, Манастира Крушедол, 
МСПЦ Инв. бр. 599, остало је забележено: „Бр. 330. 
Шкур тељка или горња хаљина умрле Кнегиње Љу-
бице Обреновић од вишњикаста сомота златим рој-
та ма односно гајтаном уоколо и посреди искићена, 
по стављена полусвиленим ...материјалом од Кнеза 
Ми хаила 1844; Бр. 331.1.Антерија или долња ха љи-
на умр ле Кнегиње Љубице Обреновић од вишњи ка-
ста сомота златним везеним гранама и златном 
бор том украшена постављена црвеном полсвиле-
ном материјом од кнеза Михаила 1844.; Бр. 332. 1. 
јелек или прслук исте Кнегиње од вишњикаста со-
мота златним гајтаном опшивен.” 

На истој 14. страни под бр. 325 прибележен 
је дар Љубичине кћери Савке, удате за Јована Ни-
колића, која је такође за помен мајци приложила 
Крушедолу: „1. стихар Настојатељски од полусви-
лена бела платна наћернлије од г. Савке Николић, 
рођ. Обреновић, 1845.35 

Према писару, који је водио Поменик Манас-
тира Крушедола, МСПЦ Инв. бр. 620, и супруг по-
чив ше кнегиње осим других прилога истом Мана-
стиру поклонио је: „лета 1844. 9. јуниа приложи Его 
Сијателство Књаз Милош Т. Обренович Един Фелон 
Епитрахиљ и Наруквици, таже двје горње одежде 

35   Р. Љушић, исто, 213.
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Попис каталошких јединица

1. Хаљина кнегиње Љубице I 
Домаћа терзијска радионица
30-е године XIX века, Централна Србија

Поред одеће кнегиње Љубице, коју овде при-
казујемо, у Музеју СПЦ од терзијског веза сачува-
на су још два примерка. Пре свега ту је веома 
вредно џубе из Оставине Радослава Грујића, наба-
вљено тридесетих година ХХ века, када се бавио 
археолошким радовима на откривању темеља Црк-
ве Светих Арханђела код Призрена. Из фундуса 
Музеја је једна либада са почетка ХХ века (МСПЦ 
Инв. бр. 4661) поклон гђе В. Пантелић из Београда. 
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Свилени плиш, свилени рипс, златовезене аплика-
ције, позамантеријска украсна трака, шљокице, ста-
клићи у боји, златовез и терзијски вез 
200 х 130 цм 
МСПЦ Инв. бр. 4716
Повраћај из Хрватске

Израђена од тамно љубичастог свиленог плиша. 
Рав ног кроја. Без закопчавања и округлог изреза уз 
врат. Богато украшена на предњим ивицама у виду 
грана храста. Богати исти такав украс и око отво-
ра за џеп. Исти украс прати рамени и рубни део 
рукава. Сви шавови (цвикли и рукава) обрађени су 
украсном златотканом позамантеријском траком. 
Остали део хаљине прекривен је појединачним ап-
ликацијама у златовезу у виду цветова и листова. 
На леђном делу код врата велика богата апликација. 
Читав украс рађен је као апликација, која је касније 
пришивена за лице хаљине. Коришћена је златна 
равна и тордирана нит, шљокице и стаклићи у боји. 
Сви рубови обрађени су танком терзијском траком 
и елементи златовеза повезани су од стране терзије. 
Елементи од златовеза, овде примењени као готове 
апликације, срећу се у ношњи „пречанских” Срба 
као невестињска оглавља. 
Постављена је свиленим ружичастим рипсом (који 
је у вратном делу избледео). У вратном делу дошло 
је до оштећења поставе (због качења). Ни споља ни 
изнутра у пазушном делу нема трагова од ношења.

      
2. Хаљина кнегиње Љубице II
Домаћа терзијска радионица
30-е године XIX века, Централна Србија
Свилени рипс, памучни пике, позамантеријска ук-
ра сна трака, терзијски гајтан, терзијска дугмад, тер-
зијски вез
137 х 199 цм

2
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ви јен апстрактни орнамент; рукав има на зад њој 
страни дубок обрађени прорез на коме је по став-
љено 20 терзијских дугмади. Хаљина је постав ље на 
свиленим рипсом у натур боји, с тим да је на иви -
цама декоративно додат зелени тафт. На рубу пред-
њег дела поставе трагови штампане ознаке, ко ја је 
била прифирцана концем. На вратном делу има о 

МСПЦ Инв. бр. 4717
Повраћај из Хрватске

Хаљина је израђена од плавог свиленог тафта. Бла-
го се шири на доле и бочни разрези почињу од па-
зуш ног дела па све до краја хаљине. У пределу ис-
под гру ди има 3 скромна терзијска дугмета. Цвикле 
су спо ља украшене златотканом позамантеријс ком 
тра  ком. Само су рубови копчања и рукава об ра ђе ни 
ужом терзијском ивицом за коју је кориш ћена па-
мучна нит у коју је уплетена једна танка метал на нит. 
Рукави су завршени шпицасто и такође деко ри са ни 
украсном траком и са унутрашње стране имају по 
шест дугмади израђених од памучне нити. Ха љина 
је постављена љубичастим памучним пикеом.
Лице хаљине потпуно је оштећено, јер су попустиле 
основне нити свиле, а и приметне су мрље. У пазу-
шном делу трагови од ношења.

3. Хаљина кнегиње Љубице III
Домаћа терзијска радионица
30-е године XIX века, Централна Србија
Свилени плиш, свилени тафт, терзијски гајтан, тер-
зијска дугмад, терзијски вез 
136 х 276 цм 
МСПЦ Инв. бр. 4718
Повраћај из Хрватске

Тамно љубичасти свилени плиш, припремљене тер-
зијске украсне траке, терзијски вез. Скроман украс 
терзијским тракама на местима где је шав цви к-
ли. Око џепова једноставна обрада. На преклопу 
прса нешто развијенији украс са по две гран чи це 
које крећу из две волте. Копчање је са 18 терзиј-
ских дугмади која су украшена перлицом од ко-
ра ла. Рукави са шпицастим завршетком у широ ко 
по стављеним терзијским тракама изнад које је раз -

3
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Постављен је памучним платном натур боје. На 
вратном делу о ивици закачена је ознака „KR. DOL. 
29”. На десном преклопу за поставу је прифирцана 
етикета одштампана на српском језику у Новом 
Саду, а попуњена на мађарском – превод: „Бр. 60, 
Златом везен сомотски женски прслук (јелек, прим), 
Обреновић Љубица српска принцеза (кнегиња, прим), 
хаљина (рухо, роба) с почетка 19. века израђена, 
фру шкогорски Крушедолски манастир, Нови Сад, 
200 фрт (форинти, прим), није на продају.”
Лепо очуван. У пазушном делу врло незнатни тра-
гови ношења.

ивици закачену белу ознаку: „HR. KAR. 35” те ру-
жичасту ознаку: „Крушедол бр 129, IIIб”. 
Сасвим очувана, само у вратном делу (од вешања) 
попуцала основна нит рипса. У пазушном делу спо-
ља и изнутра незнатни трагови од ношења.
      
4. Јелек кнегиње Љубице
Домаћа терзијска радионица
30-е године XIX века, Централна Србија
Свилени плиш, памучно платно, терзијски гајтан, 
тер зијска дугмад, терзијски вез 

52,5 х 141,5 цм 
МСПЦ Инв. бр. 4719
Повраћај из Хрватске

Јелек је урађен од љубичастог свиленог плиша. Са 
предње стране је сведен терзијски украс. Има по 4 
терзијска дугмета украшена перлом од корала.
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Новац и одликовања из времена династије 
Обреновић у Збирци за новац и медаље

Музеја града Београда

Јелена Васић Делимановић, виши кустос



Музеј града Београда

Музеј града Београда основала је Београдска 
оп штина, 15. октобра 1903. године. Током више од 
јед ног века постојања Музеј је променио три нази -
ва и три привремене адресе, формирао се као исто-
риј ски музеј комплексног типа а његов фонд је са 
почетних 155 порастао на преко 130.000 предмета. 
Ма те ријална баштина коју Музеј прикуп ља, чува, 
стручно обрађује и штити, полази од формирања 
бео градског подручја у доба неолита преко исто-
ријског, уметничког и архитектонског развоја града 
и престонице до савремених дана. 

Према последњој систематизацији Музеј гра-
да Београда данас има четири организационе једи-
нице: Одељење за археологију, Одељење за историју, 
Одељење за историју културе и уметности и Одеље-
ње заштите, у оквиру којих се налази тридесет збир-
ки, двадесет легата, десет музеја у саставу, стручна 
библиотека, центар за документацију, конзервација 
за метал и керамику, едукативна, издавачка и про-
пагандна делатност. 

Упркос деценијском трајању, значају и комп ле-
ксној културној делатности као и евидентном уве -
ћању фонда, основни проблем и даље пред ставља 
питање јединствене зграде која би била адекватно 

решење за трајан смештај Музеја. Због недостатка 
излагачког простора, Музеј је током година за сво-
је повремене тематске и сталне изложбене поставке 
користио различите градске просторе. Данас у свом 
саставу има Конак кнегиње Љубице, Музеј Иве Ан-
дрића, Музеј Паје Јовановића, Музеј Томе Росан ди-
ћа, Музеј бањичког логора, Музеј Јована Цвијића, 
Збирку икона Секулић, Музеј Младеновца, Архео-
лошки локалитет Винча и Завичајни музеј Земуна.

Од 1954. године излази редовна музејска пу-
бликација Годи шњак града Београда у коме је до 
да нас објављено ви ше од 800 стручно-научних ра-
дова, који на свео бу  хватан начин интерпретирају 
археологију, нека дашњу и савремену историју, уме-
т ност и архитектуру Београда. Сваког првог по  не-
дељка у месецу одржава се, сада већ традиционал  на 
ма нифестација, Трибина љубитеља историје Бео-
града а 2009. године Музеј је за публику припре-
мио јединствену недељ ну представу На кафи код 
кне гиње Љубице. Оригиналну монодраму о живо-
ту кнегиње Љубице, која се изводи на српском и 
енглеском језику, до данас је погледало више од 
7500 посетилаца. Сваке године у Музеју се прире-
ди више различитих промоција, тематских излож-
би, гостовања, едукативних радионица, и стручних 
публикација. 
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Посебну колекцију чине одликовања, значке и 
плакете. Највећим делом путем откупа збирка је вре-
меном употпуњена ретким примерцима одли ко   ва-
ња као што су Златни крст Светоандрејске скуп ш  ти-
не, Орден Милоша Великог, минијатурни примерци 
одликовања бившег министра у Краљевини Ср би -
ји Ђорђа Генчића – човека оданог краљу Ми ла ну, а у 
исто време и једног од учесника Мајског прев рата.

Време владавине династије Обреновић најве-
ћим делом обележено је стварањем и развојем срп-
с ке националне идеје и формирањем државне вла-
сти. То је период војних и политичких активности 
у циљу борбе за ослобођење и уједињење српског 
народа, образовање верских, просветних и култур-
них националних институција. Буђење национал не 
свести веома је сложен и комплексан процес вид-
љив кроз уметност, који једним делом утиче и може 
се делимично или у потпуности препознати на од-
ликовањима и новцу тог времена – својеврсним ис-
то ријским изворима у ликовном изразу.

Таковски устанак на реверсу новчанице од 100 
динара из 1876. године или приказ Милоша у атили 
као средњовековног српског владара на аверсу ме-
даље издате поводом Светандрејске скупштине, са-
мо су неки од примера приказивања историјских 
догађаја и династичко политичке пропаганде. На 
одликовањима и новчаницама могуће је уочити еле-
менте који се везују за појаву националне идеје која 
се јавља како у ликовној уметности XIX века, тако 
и у многим другим аспектима људске делатности. 
Национални идентитет и аутентичност могу се пре -
познати на аверсној страни новчаница из 1876. го-

Све до половине двадесетог века новац и ме-
даље које баштини Музеј града Београда уписива-
ни су у заједнички инвентар Археолошке збирке. 
До 1954. године у књигу инвентара Нумизматичке 
збир ке уписивани су предмети пристигли у Музеј 
почев од 1948. године. Са знатним увећањем броја 
предмета указала се потреба за одвајањем и дру га -
чијом организацијом збирки. Тако је 1950-тих го ди-
на као посебан одсек основан Кабинет за новац и 
медаље. Данас Збирку за новац и медаље чини не -
колико колекција, међу којима је неколико остава и 
легата. Новац од метала и папира, ордење, ме даље, 
споменице, значке и плакете годинама су про фе-
сио нално и са унапред постављеним високим кри-
теријумима одабирани путем откупа и поклона. Је-
дан од највреднијих поклона приспелих у Музеј се-
дам десетих година прошлог века је Легат Ђорђа Но-
ваковића. Он представља најобимнију и најбогати ју 
колекцију папирног новца, веома значајну за на  шу 
националну и монетарну историју.

Историјске, финансијске, економске и друге до  -
гађаје и прилике из времена владавине динас ти је 
Об ре новић у потпуности је могуће сагледати кроз 
но  вaц и одликовања која се налазе у збирци Музе-
ја. По   чев од прве серије папирног новца из 1876. 
године и нов ца из времена обнове српског новчар-
ства – пр вих бакарних „пара” из 1868. у збир ци се 
чувају ме  тал  ни новац израђен од злата, сре бра, ни-
кла, прво уста   нов љених медаља, ордења и спо мени-
ца, све до оних које с почетка ХХ века тј. Мај ског 
прев рата, када на власт у Србији долази динас тија 
Карађорђевића. 

Новац и одликовања из времена династије Обреновић 
у Збирци за новац и медаље Музеја града Београда



158

вали домаћи уметници – Анастас Јовановић, Ђор ђе 
Крстић и др. Израда је поверавана страним меда-
љерским и јувелирским радионицама у Бечу, по-
себно за време Обреновића. У Зборнику закона и 
уред би Кнежевине и Краљевине Србије о орденима 
и меда љама дат је преглед свих одликовања и меда-
ља од 1883. до 1935. године, утврђен је међусобни 
ранг, начин ношења, упутства о исписивању указа, 
предаји одличја и наплати орденске таксе.

У најстарија одликовања спадају медаље. Прва 
медаља – „за приврженост” искована је у спомен 
Светоандрејске народне скупштине и почетка дру-
ге владавине кнеза Милоша Обреновића, 12. децем-
бра 1858. године (кат. бр. 2). Поред медаље која је 
додељена свим световним лицима – учесницима, 
установљен је и златни крст (кат. бр. 1), додељиван 
духовним лицима, који представља једно од најре-
ђих српских одликовања. 

Први орден у Кнежевини Србији установио је 
кнез Михаило – „Орден Таковског крста”, установ-
љен уочи прославе у Кошутњаку, уприличене по-
водом педесетогодишњице Другог српског устан-
ка. Кнез Милан, изменама које су извршене, ово 
одликовање је трансформисао у прави орден за 
за  слуге. После још неких измена од 1878. године, 
„Орден таковског крста” има 5 степена и додељиван 
је за различите цивилне и војне заслуге. У збирци 
Музеја налази се неколико примерака различитих 
степена (кат. бр. 19, 20, 21, 22 и 23) и две минијатуре 
које су припадале Ђорђу Генчићу (кат. бр. 24 и 25). 
Сви потичу из времена после ступања на снагу За-
кона о орденима и медаљама од 23. јануара 1883. 
године. Овим законом је „Орден таковског крста” 
потврђен и од тада се додељује као награда за заслуге 
„према Краљу, Краљевском дому и држави”. 

Прва грађанска спомен медаља установљена 
је поводом прославе педесетогодишњице Другог 

дине. У лику жене обучене у народну ношњу која 
је традиционалан елемент, представљена је алего-
ријска персонификација Србије. Грб – крст на шти-
ту са четири оцила, формирањем државе редовно се 
појављује на свим званичним ознакама као препо-
знатљиво и аутентично обележје припадности од-
ре ђеној нацији. Србија се приказује и као царица 
која у једној руци држи мач, а у другој штит са гр-
бом, мотив грба на неколико места понавља се на 
њеној одећи, а на глави има отворену царску кру-
ну. Мач у руци означава идеју мајке и заштитнице 
на ције. Светоандрејска скупштина и почетак дру ге 
вла давине Милоша Обреновића, Михаилово уби-
ство, долазак Милана на власт, проглашење Срби је 
за краљевину, српско-турски и српско-бугар ски рат, 
доношење Устава, веридба и венчање краља Але-
ксандра само су неки од догађаја који су обележи  -
ли XIX век у Србији и владавину династије Обре-
новић. 

Одликовања

Одликовања издата у време Кнежевине и Кра-
љевине Србије представљају својеврсне одразе по-
литичке и културне историје владарске куће Обре-
новића. Збирка има преко четири стотине одличја 
које можемо, осим према годинама установљења и 
владару, поделити на: ордење, медаље (војне, рат-
не и грађанске) и споменице (ратне и грађанске). 
Представљају ознаке легитимности власти и обе-
лежја лојалности у текућој политици. Награда су за 
приврженост и пожртвованост, коју додељују вла-
дар или држава, војним или цивилним лицима.

Одликовања су мала уметничка дела високих 
уметничких домета. У њиховој изради и идејном 
на црту до коначне израде учествују сликари, граве-
ри, јувелири, медаљери. Идејна решења су изра ђи-
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сни је установљена је прва српска ратна споменица. 
До дељивана је свима који су учествовали у српско 
турским ратовима. У збирци музеја се поред две ме-
даље од којих се за једну зна да је носилац био Бо-
жидар Мутавџић (кат. бр. 8) чува и минијатура ко ја 
је припадала Ђорђу Генчићу (кат. бр. 9).

Закључење мира између Србије и Турске 10. 
ав густа 1878. године и успостављање независности 
пропраћено је издавањем спомен медаље (кат. бр. 
10) са симболичним реверсним приказом орла који 
у кљуну држи траку са натписом Независност. 

Исте године указом кнеза Милана установље  не 
су и додељене медаље за ревносну службу. Кова не 
су од посребрене или позлаћене бронзе. По завр-
шет ку рата подељено је 69 златних и 376 сребрних 
ме даља. Носилац медаље коју музејска збирка има 
био је Божидар Мутавџић (кат. бр. 11).

Током ратних и послератних година додељи-
вана су одликовања која је основало Друштво срп-
ског Црвеног крста и она имају посебно место ме-
ђу српским одликовањима. Орден Црвеног крста 
додељиван је током и непосредно после 1877. годи-
не. До 1882. орден је израђивало неколико меда ље-
рских радионица. На аверсу крста налазио се грб 
Кнежевине а на реверсу година оснивања Друшт-
ва (кат. бр. 12). После 1882. у надвишење је додата 
круна а на аверсу је двоглави орао који на грудима 
има бели штит са црвеним крстом на средини (кат. 
бр. 17).

Медаља за ревносну службу „помагање рање-
них и болних војника у рату 1876, 1877 и 1878” 
представља прво дамско одликовање кнегиње На-
та лије. Медаља у Збирци припада оној варијанти 
ко ја има иглу за копчање а не алку за траку изнад 
кне жевске круне (кат. бр. 13).

Спољна политика Србије осамдесетих година 
XIX века усмерена је према Аустро-Угарској захва-

срп ског устанка 1865. године (кат. бр. 3). Сребрне 
ме  даље, каква је у нашој збирци, имале су карактер 
зва ни чног одликовања и додељене су потомцима 
рат  ника из 1815. 

У Кошутњаку 10. јуна 1868. кнез Михаило је 
страдао као жртва завере. Његово убиство изазва-
ло је велику народну жалост, коју најјасније по ка-
зује изрека „Твоја мисао погинути неће”. Исте ре  чи 
исписане су на реверсу споменице издате по водом 
поменутог догађаја. Израђено је више спо ме ница 
ис тог садржаја и различитих ликовних ре шења. Ме-
даља (кат. бр. 5) је рад бечког медаљера и гра вера 
Waclavа Seidenа. 

Овом периоду највероватније припада мала ме -
даља са грбом на чијој је аверсној страни лик кне -
за Михаила, а на реверсној двоглави орао над чијом 
главом је круна, у једној канџи држи скиптар, у другој 
глоб са крстом, на грудима штит са представом лава, 
што је заправо представа на грбу Кне жевине а затим 
и Краљевине Црне Горе (кат. бр. 4). 

Убиством кнеза Михаила и проглашењем Ми-
лана за кнеза од стране војске, а потом и Велике на-
родне скупштине, владалачко звање пренето је на 
побочну линију Обреновића. Пунолетством, 1872. 
Милан Обреновић ступа на престо Србије августа 
месеца исте године. Тим поводом је Народно по зо-
риште издало медаљу (кат. бр. 6), посебну по томе 
што је то био први случај да је медаљу основала и 
поручила једна институција, а не владар или др-
жава. 

Устанак у Херцеговини и Босни увукао је Ср-
бију у рат са Турском 1876–1878. Ратне прилике доб-
рим делом условиле су да највећи број одликовања, 
то ком целог периода Кнежевине, има војни карак-
тер. Прва српска војна сребрна медаља – „Колајна 
за храб рост” установљена је 1876. као награда за 
хра бре учеснике у рату (кат. бр. 7). Две године ка-
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складу с тим имало је статус државне институције 
у Кнежевини, потом и Краљевини Србији. У првом 
периоду рада Друштва (до 1914) велики допринос 
дали су сликар Стева Тодоровић и хоровођа Сте ван 
Мокрањац, и утврдили пут ка стицању међуна ро д-
не репутације културног, уметничког и поли тич ког 
представника својих покровитеља, односно саме 
Ср бије. Прослава тридесетогодишњице посто јања 
дру штва била је обележена „Песмом срцу”, једном 
од композиција коју је тадашњи диригент Јосиф 
Ма ринковић компоновао. Истим поводом издата је 
и медаља (кат. бр. 16).

Политичке прилике на Балкану поново се зао-
штравају и компликују када је Аустро-Угарска ане-
ктирала Босну и Херцеговину. У исто време, Бугарс-
ка се спрема да заузме Македонију и уједињује се са 
Источном Румелијом. Опасност од Бугарске, била 
је неизбежна и довела је до рата који се завршио 
поразом Србије. Овим поводом 1886. установљена 
је споменица. Њена црна боја сведочи о жалости 
због неуспешног рата и изгубљених живота. Доде -
љена је свим официрима и војницима активне вој-
ске и цивилним лицима која су вршила војну служ-
бу на бојишту. Набавку и продају вршио је бео град-
ски гра вер Алберт Бенедикт, а могле су се са тра-
кама купити по цени од 50 пара. Носилац спомени-
це из нашег фонда, био је Божидар Мутавџић (кат. 
бр. 26). 

За ревносну службу у рату женама је додељи-
вана медаља њеног величанства краљице Наталије 
(кат. бр. 27). Још једно „женско одликовање” изра-
ђивано у злату и сребру. 

Од 1886. године па све до почетка балканских 
ратова траје време мира и просперитета, што по-
годује оснивању разних друштава, клубова итд. Та-
да је основано Друштво Светог Саве, хуманитарна 
организација. Задужбинарима и својим члановима 

љујући којој је Србија уздигнута на ранг краљевине 
1882. године.

По проглашењу Србије за краљевину уследило 
је установљење и првих краљевских ордена. „Орден 
двоглавог белог орла” установљен је као награда за 
„заслуге према Краљу, Краљевском дому и држави 
по свим гранама државне управе”. Све до краја 
вла давине краља Милана орден израђује бечка ра-
дио ница К.Ф. Роте и Нефе. После 1888. године из-
раду преузима бечка медаљерска радионица Карл 
Фишмајстер и једна до сада непозната фирма са 
ини цијалима А.Ф. У збирци се чува орден без кутије 
(кат. бр. 43) и минијатура ордена I реда која је при-
падала Ђорђу Генчићу (кат. бр. 15).

„У циљу награђивања заслуга стечених за про-
свету, књижевност и лепе уметности” установљен је 
„Орден Светог Саве”. Израђиван је у радионицама 
Karl Fischmeister-а и G. A. Scheid-a (кат. бр. 42). 
Све до 1914. године додељиван је искључиво кул-
турним и научним радницима и црквеним досто-
јанственицима. Исте године основана је и „Медаља 
за војничке врлине” (кат. бр. 18), која је требало да 
буде додељивана припадницима српске војске за 
„осведочене услуге Краљу и отаџбини”.

У директној вези са проглашењем краљевине 
Србије и усвајањем новог државног грба, исте го-
дине је и установљен академски знак Војне акаде -
мије. За разлику од знака са алегоријском предста-
вом Минерве установљеног 1880. године, збирка 
има знак чији основни мотив чини новоустановљен 
грб Краљевине Србије (кат. бр. 14). 

Београдско певачко друштво основано је 2. ја-
нуара 1853. на иницијативу српског музичара из 
Пеште, Милана Миловука, са неколицином високо-
образованих људи „ради забаве, међусобног ужива-
ња и обучавања у музици”. Налазило се под покро-
витељством краљевске породице Обреновић и у 
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Последња одликовања која је основао дом Об-
реновића су „Орден Милоша Великог” (кат. бр. 33) 
и „Медаља за грађанске заслуге” (кат. бр. 41). Ор ден, 
у спомен 40. годишњице повратка кнеза Мило ша на 
српски престо, додељиван само четири године, био 
је „први у рангу међу орденима Краљевине Ср бије”.

„Медаља за грађанске заслуге” израђивана је од 
злата и сребра а додељивана је грађанима као на-
града „за заслуге према Краљу, Краљевом дому и 
држави”. 

Још једна јубиларна споменица издата је 1898. 
године, а поводом 40. годишњице Светоандрејске 
скупштине (кат. бр. 34).

Исте године 12. маја основана је споменица ше-
здесете годишњице постојања Краљеве гарде (кат. 
бр. 35) која је додељивана у једном степену офи -
цирима, подофицирима, капларима и редовима Гар-
де који су на дан прославе служили у тој јединици 
као и свим званицама на прослави која је одржавана 
у гар дијској касарни у Београду.

Краљ Александар био је заштитник и покро-
витељ свих кола јахача. Први који је велику пажњу 
посветио развоју српског коњарства био је кнез 
Михаило. Прва коњичка трка одржана је 1863. го-
дине у Београду на простору где се данас налази хо-
тел „Метропол”, технички факултети и Парк Ћири-
ла и Методија. Нешто касније, трке су одржаване 
на простору званом „Бара Венеција” код данашње 
железничке станице, да би се затим преселиле на 
„Бањичко поље.” Крајем осамдесетих година XIX 
века, долази до оснивања првих коњичких удруже-
ња у Србији. У Београду је 1890. основано „Српско 
јахаће удружење” које је исте године променило име 
у „Дунавско коло јахача Кнеза Михаила” (кат. бр. 36 
и 37). Друштво је поред трка организовало из ло ж бе 
коња и игранке о чему нас извештавају дневни лист 
Мале новине и недељник Тежак.

додељивало је „Медаљу Друштва Светог Саве” за 
заслуге и помоћ у остваривању циљева и деловања 
Друштва (кат. бр. 28).

Године владавине краља Александра, послед-
њег владара из лозе Обреновића, обележене су мно-
гобројним издањима различитих одликовања изу-
зетне лепоте и савршенства израде. Краљ Алексан-
дар Обреновић преузео је 1. априла 1893. пуну кра-
љевску власт. Догађај је обележен установљењем 
споменице са текстом и датумом на реверсу „Од 
данашњег дана ступа Устав у своју потпуну силу и 
важност” (кат. бр. 32).

Митолошки образац српског национализма 
то ком XIX века постаје култ Видовдана. У његовом 
од ржању посебан значај заузима 1889. година и 
прослава петстогодишњице Косовске битке. Ви-
довдан је тада проглашен за национални празник, 
обележаван у спомен на пале борце у борбама за 
отаџбину (кат. бр. 29). Служба на спомен погину-
лим косовским јунацима пропраћена је и песмом 
друштва „Обилић.” После службе којој је присуст-
во вао краљ Александар, митрополит Михаило ос-
вештао је нову заставу певачком друштву „Обилић” 
и тим поводом издата је споменица (кат. бр. 31). 
О петстотој годишњици Косовског боја много се 
говорило о потреби миропомазања и крунисања 
срп ског краља. Догађај миропомазања у манасти-
ру Жича пропраћен је такође споменицом која је 
израђена од позлаћене бронзе. Додељивана је по-
до фицирима и војницима што је чини првом гра-
ђанском спомен медаљом која је додељивана војним 
лицима (кат. бр. 30).

У част веридбе и венчања краља Александра 
и Драге Луњевица, коване су медаље (кат. бр. 38 и 
39). У збирци се налази и незванична споменица 
венчања краља Александра и краљице Драге (кат. 
бр. 40).
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ду је кнез Милан Обреновић. У то време започе  та 
је реформа новчаног система заснована на кон-
вен цији Латинске монетарне уније. По угледу на 
чла нице уније (Француска, Италија, Белгија, Швај-
цар ска) отпочиње ковање првог ситнијег сребрног 
но вца. Новчана јединица постаје динар, а сребрни 
но вац има исти садржај сребра, тежину и величи-
ну као одговарајући сребрни новац земаља-члани-
ца. Изра ђено је 6 милиона динара у сребрном новцу 
од легуре сребра и бакра. Ковани су у апоенима од 
педесет пара (кат. бр. 48), једног динара (кат. бр. 49) 
и два динара (кат. бр. 50). Гравер за педесет пара и 
два динара био је Anton Scharff а за један динар Frid-
erich Leisek. Новац је био у оптицају од 1875. све до 
1904. године.

Комплетна серија новчаница Србије штампа-
них 1876. године (кат. бр. 51, 52, 53, 54 и 55) у Музеју 
града Београда налази се у оквиру Легата Ђорђа 
Но ваковића. Реч је о првом пробном српском па-
пирном новцу, државног издања, који никад није 
ушао у оптицај, тако да се само условно може наз-
вати новцем, и он данас представља праву нуми-
зматичку реткост. Припреме – одобрење своте по-
требне за израду новчаница као и набавка машина, 
боје, израда идејних нацрта, израда клишеа у Па-
ризу, пробна штампа у Београду, и штампање 1500 
новчаница у апоенима од 1, 5, 10, 50 и 100 дина ра, 
биле су завршене јануара месеца. Првих дана јула 
отпочео је први српско-турски рат који је оне мо-
гућио пуштање у оптицај новчаница. 

Претпостављени аутори цртежа за нашу прву 
серију новчаница су највећи представници роман-
тизма у српском сликарству, Ђура Јакшић или Ђор ђе 
Крстић. Окосницу ликовне концепције свих апое  на 
на аверсној страни чине лик Милана Обрено ви-
ћа и представа жене у народној ношњи, муш карца 
– војника и грб крст на штиту са четири оцила. За 

Новац

Остварење потпуне независности, којој је пре-
тходио Хатишериф из 1830. (допуњен 1833. године), 
Кнежевина Србија требало је да оствари и кроз 
издавање сопственог новца. Тиме би био омогућен 
новчани промет у земљи и финансијска добит. 

Све до 1868. у Србији је у употреби 43 разли-
чите монете од златних (дукат, махмудија итд), 
сребрних (талир, пуља, драхма итд) до бакарних 
(грош итд). На заседању тзв. Михољске скупшти-
не 29. септембра, донета је одлука да се што пре 
искује српска монета. Почетком 1869. године у об-
новљену Србију стиже 73.464.500 примерака првог 
властитог новца, и започиње стицање монетарног 
суверенитета земље. Новац у апоенима од 1, 5 и 
10 пара од легуре бакра (95%), цинка (4%) и калаја 
(1%) искован је у царској и краљевској главној ков-
ници у Бечу. Гравер за апоене од 1 и 10 пара био је 
Anton Scharf, a за апоен од 5 пара Friderich Leisek. 
На аверсу сва три апоена налази се лик кнеза Ми-
хаила у левом профилу окружен натписом „ОБРЕ-
НОВИЋ III КЊАЗ СРБСКИ” (кат. бр. 44, 46 и 47). У 
току израде матрица поткрала се грешка за апоен 
од 1 паре где уместо Б стоји Ћ – СРЋСКИ (кат. бр. 
45). Овај бакарни новац по свом техничком савр-
шенству спада у боље европске примерке тог вре-
мена. Из оптицаја је повучен 1898. Кнез Михаило 
није доживео појаву новца са својим ликом...

Први сребрни новац – наш најлепши и најређи 
ковани новац – искован је 1875. године. Кнежевина 
Србија се тада налази у тешким привредним, дру-
штвено политичким приликама са веома сложе  ном 
унутрашњом и спољнополитичком ситуацијом. То 
је време херцеговачког и босанског устанка и срп-
ско-турских ратова (1876/1877). На челу Срби је, још 
увек формално у вазалном односу према Цариг ра-
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јула до октобра 1883. године а као законско средст-
во плаћања званично је важио све до 1931. године.

Савремена историја новца Србије почиње 
1884. године, када је основана Привилегована на ро-
дна банка Краљевине Србије и пуштена у оптицај 
новчаница од сто динара у злату. Током 1884. годи не 
у оптицај је пуштено још новца од никла у вредно-
сти од два милиона у истоветним апоенима (кат. бр. 
67 и 68) као и претходне године. Циљ је био да се 
сав бакарни новац повуче и да се у оптицају нађе 
само једна врста ситног новца. Новац је овог пута 
искован у Бирмингемској ковници Ralph Heaton 
and Sons. Важио је као законско средство плаћања 
све до пред крај 1931. године.

У збирци Музеја поред поменутих, налази се 
још неколико новчаница издаваних у време влада-
вине Обреновића.

Банкноту од 10 динара у сребру другог стал ног 
издања (кат. бр. 69) издала је Привилегована на-
род на банка Краљевине Србије 1887. године. Ауто-
ри новчанице били су Французи Daniel Dupuis, 
Georges Duval i E. Mouchon, а штампање је поверено 
Banque de France. Ово је прва српска новчаница за 
коју су технички подаци и опис дати у „Српским 
новинама”. Септембра месеца 1887. године пуштено 
је 10. 875.000 комада, повлачење из оптицаја почело 
је 1892. године, али је ова новчаница важила као 
законско средство плаћања све до 1921. године.

Резервна новчаница од 10 динара у сребру III 
издања Привилеговане народне банке Краљевине 
Србије издата је 1893. године (кат. бр. 70). Датум на 
новчаници је 2. јануар 1893. али је пуштена у опти цај 
тек 1908. године. Требало је да буде у оптицају са мо 
у случају појаве фалсификата сталне новчанице од 
десет динара у сребру II издања из 1887. године.

Током владе краља Александра I Обреновића 
кован је сребрни новац од 1 и 2 динара (кат. бр. 71 

реверсну страну карактеристични су при кази ли-
кова чланова из владарске куће Обреновића.

У независној Кнежевини Србији кована је 
трећа серија новца 1879. године: 5 (кат. бр. 56) и 10 
пара (кат. бр. 57) од бакра, 50 пара (кат. бр. 58), 1 
динар (кат. бр. 59), 2 динара (кат. бр. 60), 5 динара 
(кат. бр. 61) од сребра и златник од 20 динара (кат. 
бр. 62). Новац је израђен у три различите ковнице и 
државе. Бакарни у Бирмингему, сребрни у Царској 
ковници новца у Бечу, а златник у Паризу. Гравер 
свих номинала је био Ernest Paulin Tasset. Цела се-
рија, као и претходне две, кована је у складу са 
Париском новчаном конвенцијом из 1865. године, 
како у погледу металног садржаја, тако и величи-
не и тежине. По први пут у новчани систем Србије 
уведен је златни новац и његову појаву пропрати ла 
је дугачка расправа о самом називу. Предлагано је 
да носи назив „дукат,” „Обреновац,” „Милановац,” 
„Златица Милан” и коначно усвојен је назив „Ми-
ланов златник”. Пуштање новца у оптицај трајало је 
од 16. децембра 1879. до 27. октобра 1880. године. 
Бакарни новац повучен је из оптицаја 1898. године 
док су сребрни и златни коришћени наредних 50 
година све до 1931. године.

Поставши краљевина 1882. године, Србија кује 
„Миландоре” од 10 (кат. бр. 63) и 20 (кат. бр. 64) 
динара у Царској краљевској главној ковници у Бе-
чу. Гравер је био Anton Scharf. Исковано је по 300.000 
комада и били су званично средство плаћања све до 
1931. године. Наредне, 1883. године, кује се ситан 
новац од никла у апоенима од 5 (кат. бр. 65), 10 и 
20 (кат. бр. 66) пара. Новац је израђен у Царској 
ковници у Бечу, гравер је непознат. Издавање овог 
новца било је потребно не само због недостатка 
ситног новца и великих дневних потреба за њим, 
већ и зато што је требало „да финансијама донесе 
један добар приход”. Новац је пуштен у оптицај од 
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Попис каталошких јединица

1. Златни крст за приврженост
Јувелирска радионица
(АА ознака градa Беча
на краку)
1858, Беч
Злато, емајл, ковање
5,4 х 4,5 цм, тежина 13,53 гр
На предњој страни крста иницијали „МО I”, година 
„1858” и натпис „СВ. АНДР. СКУПШТИНА”. На ре-
версу девиза одликовања „ЗА ПРИВРЖЕНОСТЬ”, 
испод које је крст Светог Андреје.
НМ_2887
Откуп 1969.

2. Медаља за приврженост 
1859.
Сребро, ковање
Пречник 3 цм
На аверсу попрсје кнеза Милоша и натпис „МИ-
ЛОШЪ ОБРЕНОВИЋЪ ПРВЫЙ КНЯЗЪ СРБСКІЙ”. 
На реверсу у четири реда: „СВЕТО / АНДРЕИСКА / 

и 72). Искован је у царској ковници новца у Бечу. 
Гравер је био Anton Scharf. Новац је пуштен у про-
мет 15. октобра 1897. и био је у оптицају све до 1931. 
године. Издавање, израда и пуштање овог новца 
у промет прати низ неповољних околности почев 
од чињенице да држава нема средстава за израду 
као и скупштинске расправе на којој су одређени 
посланици сматрали да нови сребрни новац не тре-
ба ковати. Није прошло много по пуштању у опти-
цај новца од 1 динара а министар финасија обавеш-
тава Управу града Београда да су се појавили лажни 
новци од 1 динара. У нашој збирци чува се калуп 
за израду поменутих фалсификованих „сребрњака” 
који су се од правих разликовали по боји, тежини, 
глаткоћи и изради (кат. бр. 73).
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држи палмину грану, а у другој штап и фригијску 
ка пу. Девиза „У СЛАВУ УСТАНКА КЊАЗА МИЛО -
ША 1815. БЛАГОДАРНА СРБИА. 1865.”
НМ_584
Откуп 1957.

4. Медаља са ликом кнеза Михаила
Бронза, ковање
Пречник 2,2 цм
На аверсу леви профил кнеза Михаила и натпис 
„ОБРЕНОВИЋ III. КЊАЗ СРБСКИ” – у потпуности 
одговара аверсној страни 1 паре из 1868. године. На 
реверсу грб Црне Горе. 
NM_7269
Порекло непознато

5. Спомен медаља поводом погибије
Михаила Обреновића 
Медаљерска радионица Waclav Seiden
1868, Беч
Калај, ливење, ковање
Пречник 4,4 цм
На аверсу попрсје кнеза Михаила и натпис „ПОГИБЕ 
29 МАЈА 1868 У ТОПЧИДЕРУ”. Испод по пр сја сиг-
натура W. Seiden. На реверсу представа му  ш карца у 
ношњи с венцем на глави у десној руци др  жи свитак, 
а левом грб кнежевине Србије. Крај ње  га богиња 
Победа која га овенчава палми ном гранчи цом и 

СКУПШТИНА / 1858” и натпис лучни „ЗА ПРИВР-
ЖЕНОСТЬ”.
НМ_1310
Откуп 1960.

3. Спомен-медаља 50-годишњице
Другог српског устанка 1865.
Медаљерска радионица „Wilhelm Pittner”
XIX век, Беч
Сребро
Пречник 4,5 цм
На аверсу попрсје кнеза Милоша и кнеза Михаи-
ла, натпис „КЊАЗЪ МИЛОШЪ ОБРЕНОВИЋЪ І. 
КЊАЗ МИХАИЛЪ ОБРЕНОВИЋЪ III.”, испод си-
гна тура W.P. На реверсу алегоријска представа Ср-
бије – жена у дугој хаљини и јелеку у једној руци 

2

3

4
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На аверсу профил кнеза Милана уоквирен натпи сом 
„МИЛАН ОБРЕНОВИЋ IV. КЊАЗ СРБСКИ”. Испод 
сигнатура Heinrich Jauner. На реверсу испи сано „У 
СПОМЕН СТУПАЊА НА ПРЕСТОЛ СРБСКИ 10-
ОГ АВГУСТА 1872”. Около натпис „СРБСКО НА-
РОД НО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ”.
НМ_1015
Откуп књ. ул. 480.

7. Сребрна колајна за храброст
Непозната медаљерска радионица 
1876, Беч
Сребро, ковање
Пречник 2,7 цм
На аверсу у три реда исписано „МИЛАН М. ОБ-
РЕНОВИЋ IV. КЊАЗ СРПСКИ.” На реверсу од ло-
ворових и храстових грана полувенац при дну ве-
зан штитом српског грба и унутар венца „ЗА ХРАБ-
РОСТ 1876.”
НМ_2948
Откуп. 

8. Споменица рата 1876–1878. године
1876–1878, Беч 
Бронза, позлата, ковање
Пречник 3,2 цм

кри латица „ТВОЈА МИСО ПОГИНУТИ НЕ ЋЕ”.
НМ_2889
Размена 1972. 

6. Медаља поводом ступања Милана Обреновића 
на престо
Heinrich Jauner
Наручилац Народно позориште у Београду
Беч
Бронза, позлата, ковање
Пречник 3,7 цм

5

7
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Медаљерска радионица Wilhelm Pittner
1878, Беч
Бронза, позлата, ковање
Пречник 3,4 цм
На аверсу портрет кнеза Милана и натпис „МИЛАН 
М: ОБРЕНОВИЋ IV. КЊАЗ НЕЗАВИСНЕ СРБИЈЕ”. 
Испод сигнатура П. и Б. На реверсу орао који у 
кљуну држи траку на којој пише „НЕЗАВИСНОСТ”. 
Около девиза кнежевог дома „ВРЕМЕ И МОЈЕ ПРА-
ВО”.
НM_7004
Откуп 1974.

11. Медаља за ревносну службу 
1877–1878, Беч
Сребро, позлата, ковање
Пречник 3,4 цм

9. Минијатура медаље за ослобођење
1876–1877–1878.
1878, Беч
Бронза, позлата, ковање
Пречник 1,6 цм
НМ_2417
Откуп 1964.

10. Споменица проглашења независности
Србије 1878.
Anton Scharff

9

10

8

На аверсу крунисан кнежев монограм „МО IV.” ок-
ружен венцем од ловора и храста обавијен траком 
на којој су имена ослобођених или места на којима 
су вођене велике битке: Шуматовац, Ниш, АК-Па-
ланка, Пирот, Грделица, Врање, Св. Никола и Адлије. 
На реверсу је приказана персонификација Србије 
– жена у дугој хаљини која у десној руци држи ло-
воров венац а левом се ослања на штит са српским 
грбом и држи крст. Крај њених ногу положене тур-
ска застава, полумесец и топовска цев. По ободу ме-
даље исписана девиза „РАТ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И 
НЕ ЗАВИСНОСТ 1876-1877-1879”.
НМ_107
Откуп.
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НМ_1606
Откуп.

13. Медаља кнегиње Наталије за ревносну службу 
1878, Беч
Сребро, емајл, позлата
6,1 х 4 цм
У средишњем делу црвено емајлираног медаљона 
налази се латинични монограм „N” кнегиње Ната-
ли   је. Око медаљона плава емајлирана трака, при 
дну свезана у машну на чијем чвору је емајлиран 
кне жевски грб. Цео медаљон је уоквирен зеленим 
емај  лираним ловоровим венцем на чијем се врху 
на лази црвено емајлирана круна кнежевине Србије.
НМ_1613
Откуп 1961.

14. Знак српске Краљевске војне академије
А.А.
1880, Беч
Сребро, ковање
4,5 x 5,5 цм

На аверсу је грб Кнежевине Србије окружен лово-
ровим венцем и војним амблемима, мачевима, пу-
шкама и заставама. Около натпис „МИЛАН М: ОБ -
РЕНОВИЋ IV КЊАЗ СРПСКИ”. На реверу је при-
казана трака на којој је исписано „ЗА РЕВ НО СНУ 
СЛУЖБУ У РАТУ 1877–1878”.
НМ_101
Откуп. 

12. Орден Црвеног крста
1878. 
Сребро, емајл
4,3 x 4 цм
Орден у облику крста од црвеног емајла, на средини 
аверса грб Кнежевине, на реверсној страни година 
1876.

11
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16. Медаља поводом 30 година
Београдског певачког друштва
1882.
Калај, ковање
Пречник 3,8 цм
На аверсу је лира у венцу од палмине и ловорове 
гране, а испод година „1853” и натпис „ЗАШТИТОМ 
КРАЉЕВИЋА АЛЕКСАНДРА БЕОГРАД. ПЕВАЧКО 
ДРУШТВО”. Реверс: „У СПОМЕН ТРИДЕ СЕТО ГО-
ДИШЊИЦЕ О СВ. ТРОЈИЦИ 1882”.
НМ_697
Откуп.

17. Орден Црвеног крста
Медаљерска радионица K. F. Rote und Neffe
После 1882, Беч 

14

15

У венцу од храстовог и ловоровог лишћа налази се 
двоглави бели орао са круном изнад главе, штитом 
и оцилима на прсима. Около натпис „КРАЉЕВСКО 
СРПСКА ВОЈНА АКАДЕМИЈА 1850–1880”. При дну 
венца укрштена два топа.
НМ_2957
Откуп.

15. Минијатура звезде ордена Белог орла
првог реда
1882, Беч
Сребро, емајл, ковање
Пречник 2,4 цм
НМ_2418
Откуп 1964.

16

17
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„МО III” са круном. Монограм је обавијен плавом 
емајлираном траком са натписом „ЗА ВЕРУ КЊА-
ЗА И ОТЕЧЕСТВО”. Цео орден обавија зелено 
емајлирани венчић. Изнад круне је мала алка са 
крс том у средини. Изнад ње је велика алка са тро-
бој  ном траком. 
НМ_2738
Откуп 1971.

20. Орден таковског крста III степенa
После 1883, Беч 
Бронза, позлата, емајл
Висина 6,9 цм
Бело емајлирани малтешки крст укомпонован је у 
светоандрејски крст. У средини кнежев монограм 

Сребро, емајл
4 x 5,9 цм
Орден у облику крста од црвеног емајла, у надви-
ше њу краљевска круна. На средини аверса двоглави 
орао са бело емајлираним штитом и црвеним крс-
том на грудима. На реверсној страни година 1876.
НМ_609
Откуп 1957.

18. Медаља за војничке врлине
1883.
Бронза, позлата
Пречник 3,5 цм, висина 5,4 цм
НМ_2715
Откуп 1971.

19. Орден Таковског крста III степенa
После 1883, Беч
Бронза, позлата, емајл
Пречник 4,1 цм, (дужина крака малтешког крста 
2,7 цм, дужина крака светоандрејског крста 4,7 цм), 
круна и крст 2,1 цм
Бело емајлирани малтешки крст укомпонован је у 
светоандрејски крст. У средини кнежев монограм 

18
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22. Орден таковског крста IV степенa
После 1883, Беч
Бронза, позлата, емајл
Висина 6,2 цм
НМ_2961
Откуп. 

„МО III” са круном. Монограм је обавијен плавом 
емајлираном траком са натписом „ЗА ВЕРУ КЊА-
ЗА И ОТЕЧЕСТВО”. Цео орден обавија зелено емај-
лирани венчић. Изнад круне је мала алка са крстом 
у средини. Изнад ње је велика алка са црвеном 
траком. 
НМ_2960
Откуп. 

21. Орден Таковског крста IV степенa
После 1883, Беч
Бронза, емајл
5,3 цм x 3,6 цм
Бело емајлирани малтешки крст укомпонован је у 
светоандрејски крст. У средини кнежев монограм 
„МО IV” са круном. Монограм је обавијен плавом 
емај лираном траком са натписом „ЗА ВЕРУ КЊА ЗА 
И ОТЕЧЕСТВО”. Зелено емајлирани венчић обави-
ја средишњи део ордена. Носио се на тробојној тро-
угластој пантљици на левој страни груди.
НМ_2427
Откуп. 
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25. Минијатура ордена Таковског крста III степена
После 1883, Беч 
Сребро, емајл, ковање
Пречник 2,7 цм
НМ_2420
Откуп 1964.

26. Споменица Српско-бугарског рата
1885. године 
1886. 
Гвожђе, пресовање
4,2 x 4,2 цм
Споменица има облик крста. На аверсу у средини 
крста је медаљон са приказима две шестокраке зве-
зде са зрацима. На крацима су године 1885 и 1886. 
На реверсу у медаљону представљени су војни ам-
блеми – заставе, пушке, топови.
НМ_172
Откуп. 

27. Медаља Њеног Величанства краљице Наталије
Медаљерска радионица K. F. Rote und Neffe
1886, Беч 

23. Орден Таковског крста V степена,
каваљерски крст
G. А. Scheid
После 1883, Беч
Бронза, позлата
4,2 х 3,5 цм
Висина 4,2 цм
НМ_2973
Откуп. 

24. Минијатура ордена Таковског крста I степена
После 1883, Беч 
Сребро, емајл, ковање
Пречник 2,4 цм
НМ_2419
Откуп 1964.

23
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28. Орден Друштва Св. Саве
1886, Беч
Сребро, емајл 
6,5 x 4,5 цм
На аверсу је исписано старословенским цитатом 
„Знам дела твоја и рад твој – за име моје си радио”. 
На реверсу година оснивања и натпис „Брат је мио 
које вере био” и „Humanitati – Patriae”.
НМ_2959
Откуп.

29. Спомен медаља поводом пет стотина
година Косовске битке
Непозната радионица, према нацрту
Михаила Валтровића 
1889, Беч
Бронза, кована
Пречник 4 цм
На аверсу круна кнеза Лазара, мач, преломљен скип-
тар, излазеће Сунце. Натпис „ПОМЕНУ ВИДОВА 

Сребро, ковање
5,7 х 3,3 цм
У овалном медаљону са натписом „ЗА ПОМАГАЊЕ 
РАЊЕНИХ И БОЛНИХ ВОЈНИКА У РАТУ” нала зи 
се монограм чирилично „Н”. Око медаљона је ло-
воров венац на чијем горњем делу је круна, а до њем 
грб Краљевине Србије.
НМ_1614
Откуп 1961.
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НАСТИР ЖИЧА, ЗАДУЖБИНА КРАЉА СТЕВА -
НА ПРВОВЕНЧАНОГ САЗИДАН 1222.” У одсеч   ку 
ле во „М.А.М.”
НМ_93
Откуп 1955.

31. Споменица Певачког друштва „Обилић”,
освећење заставе Певачког друштва „Обилић”
1889. 
Легура цинка и калаја, ковање
Пречник 3,5 цм
На аверсу Милош Обилић у оклопу. Около натпис 
„ДРУШТВО „ОБИЛИЋ” ПОД ЗАШТИТОМ КРА-
ЉА АЛЕКСАНДРА I”. На реверсу штит на коме је 
приказано сунце, дрво, лира, у средини грб кра ље-
вине Србије и ловоров венац. Натпис „ОС ВЕШТА-
ЊЕ ЗАСТАВЕ О ПЕТСТОГОДИШЊЕМ СПО МЕ-
НУ БИТКЕ НА КОСОВУ 1889”.
НМ_409
Откуп 1956.

32. Медаља поводом проглашења устава 
1893, Беч
Бронза, ковање
Пречник 3,8 цм
На аверсу попрсје Александра I у свечаној унифор-
ми, натпис „АЛЕКСАНДАР I КРАЉ СРБИЈЕ” и си-

ДАНА”, у одсечку „1389.”. На реверсу двоглави орао, 
на прсима има штит са крстом и четири оцила, у 
десној канџи држи мач а у левој скиптар и гусле над 
манастиром Раваница. Полукружни натпис „ОБ-
НОВЉЕНА СРБИЈА”, а у одсечку „1889”. 
НМ_95 
Откуп 1955.

30. Медаља миропомазања Александра I у Жичи
Adolf Muller
1889, Беч
Месинг, ковање
Пречник 2,7 цм
На аверсу Александар Обреновић у униформи.
Около натпис „АЛЕКСАНДАР I КРАЉ СРБИЈЕ МИ-
РОПОМАЗАН У ЖИЧИ 20. ЈУНА 1889. ГОДИНЕ”. 
На реверсу представа манасти ра Жиче, Стефа на Пр -
вовенчаног и круне. Натпис „СЕДМОВРАТНИ МА-

29
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34. Спомен медаља поводом 40. годишњице 
Светоандрејске скупштине
1898.
Сребро, ковање
Пречник 3,1 цм
Осмоугаона медаља, на аверсу у венцу од ловорове 
и храстове гране звезда са зрацима и натпис „СЛА-
ВА ВЕЛИКОМ МИЛОШУ СЛАВА СВЕТО АНД РЕЈ-
ЦИМА”. На реверсу године „1858-1898”.
НМ_1309
Откуп.

35. Споменица шездестогодишњице
краљеве гарде
Тополивница 
1898, Крагујевац
Месинг, ковање
Пречник 4 цм
На аверсу лик краља и текст „СПОМЕНИЦА НА 
ПРОСЛАВУ 60. ГОДИШЊИЦЕ КРАЉ. ГАРДЕ”. На 
реверсу имена владара из династиије Обреновић 
између година 1838. и 1898.
НМ_2934
Откуп.

гнатура A. Scharff. На реверсу у ловоровом венцу 
натпис „1. април 1893. год” и „ОД ДАНАШЊЕГ ДА-
НА СТУПА УСТАВ У СВОЈУ ПОТПУНУ СИЛУ И 
ВАЖНОСТ”. 
НМ_2955
Откуп 1973.

33. Орден Милоша Великог, IV степена
1898, Беч
Злато, емајл
Висина без алке 5,7 цм, ширина 2,8 цм
Орден се састоји из медаљона у чијој се средини 
налази портрет кнеза Милоша. Испод портрета је 
двоглави орао раширених крила са српским грбом 
на грудима и белом емајл траком на којој пише 
„ЦВЕТИ 1815”. Портрет је уоквирен прстеном који 
обавија храстов венац. У средишњем делу на ре-
вер сној страни представљена је застава са крстом 
испод које је „А”, почетно слово имена оснивача ор-
дена и година „1898”. Изнад заставе налази се натпис 
„МИЛОШ ВЕЛИКИ”. 
НМ_2739
Откуп 1971.
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Значка овалног облика у чијој је средини представа 
јахача на коњу у униформи са одликовањима, на 
глави има калпак са перјаницом, о појасу сабљу. У 
позадини је приказана тврђава над којом се вије 
застава. У доњој половини значке венац од храс то-
вих и ловорових грана.
НМ_2958
Откуп 1965.

38. Медаља поводом веридбе краља
Александра Обреновића
А. Benedikt
1900.
Сребро
Пречник 3,5 цм
На аверсу краљ Александар у свечаној униформи 
сто ји поред веренице. Краљица Драга обучена је у 
стилизовану српску народну ношњу. Натпис „УС-
ПО МЕНА НА ВЕРЕЊЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА И 
КРА ЉИЦЕ ДРАГЕ”. На реверсу алегоријска пред-
става Србије и натпис „ПРЕЧА МИ ЈЕ СРБИЈА НО 
СВЕГА 16 ЈУЛА 1900 ГОД У БЕОГРАДУ”.
НМ_2951 
Откуп 1965.

36. Значка Дунавско коло јахача кнеза Михaила
Крај XIX века
Бронза, позлата, емајл
Пречник 3 цм
Значка кружна у чијем средишту је леви профил кне -
за Михаила , око њега венац од ловоровог лишћа и 
натпис „ДУНАВСКО КОЛО ЈАХАЧА „КНЕЗА МИ -
ХАИЛА” и потковица.
НМ_2415
Откуп 1964. 

37. Значка Дунавског кола јахача
Abel
Крај XIX века, Беч
Бронза, ковање
5,2 х 4,2 цм
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На аверсу су представљена попрсја краља и краљи-
це. Натпис „АЛЕКСАНДАР I КРАЉ СРБИЈЕ – КРА-
ЉИЦА ДРАГА РОЂЕНА ОД ПЛЕМЕНА ВОЈ  ВОДЕ 
ЛУЊЕВИЦЕ” и сигнатура A. Scharff. На ре версу Але-
горијска представа Србије – жена огрну та плаштом 
има круну на глави, у рукама држи отво  рену књигу. 
Лево и десно од ње људи обучени у на родне ношње. 
У позадини грб краљевине, укрш тени скиптар и са-
б ља, венац. У одсечку „ВЕРЕНИ 8. ВЕНЧАНИ 23. 
ЈУ ЛА 1900”. 
НМ_407
Откуп.

41. Медаља за грађанске заслуге
G. A. Scheid 
1902, Беч

39. Медаља поводом венчања
краља А. Обреновића и Драге
Anton Scharff 
1900, Беч
Бронза, ковање
Пречник 3,8 цм
На аверсу краљ Александар и краљица Драга, и 
нат пис „УСПОМЕНА НА ДАН ВЕНЧАЊА КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА И КРАЉИЦЕ ДРАГЕ”. На реверсу 
алегорија Србије и натпис „23ћег ЈУЛА 1900 ГОД У 
БЕОГРАДУ”.
НМ_2952
Откуп 1965.

40. Медаља поводом венчања краља
А. Обреновића и Драге
Anton Scharff
1900, Беч
Бронза, ковање
Пречник 5,4 цм
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црквенословенским писмом. На реверсној страни 
у медаљону представљен је крунисан златни кра-
љевски монограм „М I” око којег је плави прстен са 
ловоровим венцем.
НМ_1604 
Откуп 1961. 

43. Орден Белог орла петог степена
Пре 1904, Беч
Емајл, сребро, позлата
Димензије 6,2 x 3,1 цм
Орден се састоји од двоглавог орла, изнад којег је 
спојена тамноплава емајлирана извијена трака на 
којој пише „ЗА ОТЕЧЕСТВО 1882”. Изнад траке је 
краљевска круна и лента за ношење ордена. У сре-
дишњем делу црвено емајлирани медаљон са белим 
крстом и четири оцила. На реверсној страни налази 
се крунисан монограм владара М I.
НМ_2737
Откуп 1971.

Позлата, сребро
Пречник 3,4 цм
На аверсу је исписано „ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ”, 
а на реверсу је грб краљевине Србије.
НМ_2366
Откуп.

42. Орден Св. Саве III реда 
G.A. Scheid
1902–1903, Беч
Сребро, емајл, позлата
8,3 х 5,1 цм
Орден има облик малтешког крста од сребра који 
је пресвучен белим емајлом са плавим емајлираним 
ивицама, на чијем се горњем делу налази крин ко-
ји повезује орден са краљевском круном на врху 
ор дена. Између кракова крста налазе се двоглави 
орлови српског грба. У бело емајлираном медаљону 
налази се на аверсној страни портрет Светог Саве. 
Око портрета у плавом емајлираном прстену испи-
сана је девиза „Све се постиже сопственим тру дом” 

42
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46. Пет (5) пара Михаила Обреновића III
Friderich Leisek 
Царско-краљевска ковница 
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 25 мм, тежина 5 гр
НМ_9000
Поклон 1988. 

47. Десет (10) пара Михаила Обреновића III
A. Scharff 
Царско-краљевска ковница
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 30 мм, тежина 10 гр
НМ_8212

Новац Обреновића

44. Једна (1) пара Михаила Обреновића III
A. Scharff
Царско-краљевска ковница
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 15 мм, тежина 1 гр
НМ_218

45. Једна (1) пара Михаила Обреновића III
A. Scharff
Царско-краљевска ковница
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 15 мм, тежина 1 гр
НМ_9388
Откуп 1991.
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50. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
A. Scharff
Царско-краљевска ковница
1875, Беч
Сребро (легура сребра и бакра) ковање
Пречник 27 мм, тежина 10 гр
НМ_9392
Откуп 1991.

51. Један (1) динар Милана М. Обреновића IV
L. Dumont
1876, Париз
Папир, штампа
10 x 6,2 цм
ЛЂН_1
Поклон Ђорђа Новаковића.

48. Педесет (50) пара Милана М. Обреновића IV
A. Scharff 
Царско-краљевска ковница
1875, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник 18 мм, тежина 2,5 гр
НМ_9394
Откуп 1991.

49. Један (1) динар Милана М. Обреновића IV
Friderich Leisek
Царско-краљевска ковница 
1875, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник 23 мм, тежина 5 гр
НМ_9393
Откуп 1991.
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54. Педесет (50) динара Милана М. Обреновића IV
L. Dumont
1876, Париз
Папир, штампа, колофонијум

52. Пет (5) динара Милана М. Обреновића IV
L. Dumont
1876, Париз
Папир, штампа, колофонијум
12 x 8 цм
ЛЂН_2
Поклон Ђорђа Новаковића.

53. Десет (10) динара Милана М. Обреновића IV 
L. Dumont
1876. Париз
Папир, штампа, колофонијум
13,1 x 9,6 цм
ЛЂН_3
Поклон Ђорђа Новаковића.
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18,8 x 12,6 цм
ЛЂН_4
Поклон Ђорђа Новаковића.

55. Сто (100) динара Милана М. Обреновића IV
L. Dumont
1876, Париз
Папир, штампа, колофонијум
18,8 x 12,8 цм
ЛЂН_5
Поклон Ђорђа Новаковића.

56.Пет (5) пара Милана М. Обреновића IV
Ernest Paulin Tasset
1879, Бирмингем
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 25 мм, тежина 5 гр
НМ_9391

57. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
Ernest Paulin Tasset
1879, Бирмингем
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 30 мм, тежина 10 гр
НМ_9390
Откуп 1991.
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60. Два (2) динара Милана М. Обреновића IV
Ernest Paulin Tasset
Царско краљевска главна ковница
1879, Беч 
Сребро, ковање
Пречник 27 мм, тежина 10 гр
НМ_9395
Откуп 1991.

61. Пет (5) динара Милана М. Обреновића IV
Ernest Paulin Tasset
Царско краљевска главна ковница
1879, Беч 
Сребро, ковање
Пречник 37 мм, тежина 25 гр
НМ_6

62. Двадесет (20) динара Милана
М. Обреновића IV
Ernest Paulin Tasset

58. Педесет (50) пара Милана М. Обреновића IV
Ernest Paulin Tasset
Царско краљевска главна ковница
1879, Беч 
Сребро, ковање
Пречник 18 мм, тежина 2,5 гр
НМ_8990
Поклон. 

59. Један (1) динар Милана М. Обреновића IV
Ernest Paulin Tasset
Царско краљевска главна ковница
1879, Беч 
Сребро, ковање
Пречник 23 мм, тежина 5 гр
НМ_9396
Откуп 1991.
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1882, Беч
Злато, ковање
Пречник 21 мм, тежина 6,48 гр
НМ_1282
Откуп 1960.

65. Пет (5) пара краља Милана I Обреновића
Царско-краљевска ковница
1883,Беч
Никл, ковање
Пречник 17 мм, тежина 3 гр
НМ_215

66. Двадесет (20) пара краља
Милана I Обреновића 
Царско-краљевска ковница
1883, Беч
Никл, ковање
Пречник 22 мм, тежина 6 гр
НМ_2158
Откуп. 

Француска државна ковница
1879, Париз
Злато, ливење, ковање
Пречник 21 мм, тежина 6,40 гр
НМ_1186
Откуп 1960.

63. Десет (10) динара краља
Милана I Обреновића
A. Scharff
Царско-краљевска ковница
1882, Беч
Злато, ковање
Пречник 19 мм, тежина 3,21 гр
НМ_1156
Откуп 1960.

64. Двадесет (20) динара краља
Милана I Обреновића
A. Scharff
Царско-краљевска ковница
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69. Десет (10) динара у сребру,
краља Милана I Обреновића (друго издање)
Цртеж Daniel Dupius, Georges Duval и Е. Mouchon 
Banque de France
1887, Париз
Папир 
9,5 x 13,8 цм 
НМ_162
Откуп, 1955.

70. Десет (10) динара у сребру,
краља Милана I Обреновића (треће издање) 
Цртеж Daniel Dupius, Georges Duval и Е. Mouchon 
Banque de France
1893, Париз
Папир

67. Пет (5) пара краља Милана I Обреновића
Ralph Heaton and Sons Limited
1884, Бирмингем
Никл, ковање
Пречник 17 мм, тежина 3 гр
НМ_201

68. Десет (10) пара краља Милана I Обреновића
Ralph Heaton and Sons Limited
1884, Бирмингем
Никл, ковање
Пречник 17 мм, тежина 3 гр
НМ_7282
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Царско-краљевска ковница
1897, Беч 
Сребро, ковање
НМ_ 9399
Откуп. 

72. Два (2) динара краља Александра I Обреновића
A. Scharff
Царско-краљевска ковница
1897, Беч
Себро, ковање
Пречник 27 мм, тежина 10 гр
НМ_9398
Откуп. 

73. Калуп за фалсификовање 1 динара
Александра I Обреновића
Олово, алуминијум
Тежина 526,15 гр
НМ_6836
Откуп 1968.

8,4 x 13,9 цм 
ЛЂН_7
Поклон Ђорђа Новаковића.

71. Један (1) динар краља
Александра I Обреновића
A. Scharff
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Чланови династије Обреновић у књигама,
на фотографијама и као аутори рукописа које чува 

Библиотека града Београда

Mр Љубица Ћоровић, библиотекар саветник



Библиотека града Београда

Чином свечаног освећења Општинске библио-
теке и Музеја, 11. јануара 1931. године, Београд до-
бија модерну градску библиотеку која баштини 
тра диције прве позајмне Библиотеке вароши бео-
град ске коју је у својој књиговезници/књижари за-
сно вао Глигорије Возаровић, као и тековине Друш-
тва београдске читаонице, које је деловало од 1845. 
године до балканских ратова.

Суд Општине града, поставља др Марију Илић 
за библиотекара 1929. године, и она, угледајући се 
на принципе рада савремених европских и америч-
ких библиотека, књижну грађу сређује према де-
ци   малној класификацији. Исте године, у оквиру 
Би    б лио теке града је отворена и прва јавна дечја би-
б ли о те ка у Краљевини Југославији.

 Фонд књига о Београду (који садржи савреме-
на али и „стара дела”) има активну улогу, најпре 
као грађа за „Илустровану историју Београда” Ма-
рије Илић Агапове, потом и у низу текстова које 
је објављивала у „Београдским општинским нови -
нама”. У готово свим објављеним стручним радо-
вима, Агапова наглашава значај књига о Београ ду 

као базе оснивачке концепције београдске јавне би-
блиотеке. Посебно је наглашен пример европских 
библиотека и значај науке о градовима – носио  ци-
ма културног развитка и просвећености европ ских 
народа. 

Временом, књижна и некњижна грађа посвеће-
на Београду расте. Установа настала као Библиоте-
ка и Музеј општине града Београда, током Другог 
светског рата и непосредно после њега, изнедриће 
посебне установе: Библиотеку, Музеј и Историјски 
архив Београда. Настале из истог језгра, ове устано-
ве, сходно својој природи, преузимају из исте куће 
себи примерене фондове. Већи део некњижне грађе 
преузима Музеј, већи део архивске грађе преузима 
Историјски архив. 

Данас је Библиотека града Београда највећа 
по зајмна библиотека у земљи. У њеном саставу се 
на лази и тринаест општинских библиотека са те ри-
торије града Београда. Располаже фондом од бли-
зу 2.000.000 јединица смештених у седамдесетосам 
објеката укупне површине 13.000 м2.

Фонд књига о Београду – Завичајно одељење 
Библиотеке града Београда, које се, поред књижне, 
стара и о некњижној грађи посвећеној Београду, 
налази се у Змај Јовиној улици број 1.
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У првом петогодишњем извештају Библиоте-
ке и Музеја Општине града Београда (1929–1934), 
исцрпно се образлаже оснивачка концепција бео-
градске јавне библиотеке као средишта образовања 
и самообразовања путем књиге – у којој ће „посе-
бан значај имати документи који се односе на про-
шлост Београда али и на савремени друштвени и 
комунални живот престонице”.

Из појединих одељења и одсека Београдске оп  -
штине прикупљају се књиге посвећене разноврс  -
ним београдским темама, историјским, урбани с  ти-
чким, друштвеним, питањима културе и уме    т        но  сти, 
спорта, инду стри јали зације и модерниза  ци   је глав-
ног града. 

Међу књигама, али и међу фотографијама и ру-
кописима који су се стекли у Библиотеци града Бео-
града у последњих осам и по деценија, истакнуто 
ме сто имају и наслови који се односе на чланове ди-
настије Обреновић. 

Издвајање репрезентативних библиотечких је-
диница за овај зборник указало је на шире могућ -
ности научних истраживања која би могла бити 
пре ду зета на основу грађе која се чува у Одељењу 
ста ре и ретке књиге и књиге о Београду – Завичајном 
оде ље  њу Библиотеке града Београда. Одабрана је 31 
мо  нографска публикација издата у XIX веку, 44 фо-
то  гра  фије и пет рукописа, који представљају са мо 
де лић богате оставштине Обреновића у Београду.

Чланови династије Обреновић у књигама,
на фотографијама и као аутори рукописа које чува 

Библиотека града Београда
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2. Жизнь и подвиги князя Милоша Обреновича, 
верховнаго вождя и предводителя народа серб-
скаго 
Вук Стефановић Караџић
Въ ТипографIи Н. Греча
1825, Санктпетербург
Папир, штампа, 21 цм, [V], XXII, 118 стр. 
Предлист са гравиром: „КNIЯЗЬ МИЛОШЪ ОБРЕ-
NОВИЧЬ.”, сигн. грав. С. Владимировъ
БГБ ЗО РИ-II-1879. Инв. бр. 187312

3. Милош Обреновић, кнѧзь СербIи или Грађа за 
Српску Историју нашега времена 
Вук Стефановић Караџић
Штампарија краљ. универс. Пештанскога
1828, Будим 
Папир, штампа, 20 цм, [10], 203, [25] стр.
БГБ ЗО Б-II-768. Инв. бр. 50830

4. Милошева или Устанакъ Милоша Обреновића 
на Сулейман пашу Скопљака у год. 1815. или Ос-
лобођенĕ Србие по четири сто- и двадесетъ шесто 

Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Милошъ Обреновићъ првый князъ србскій у 
сагласIю са Совěтомъ, По указаной потреби нашли 
смо за нуждно Управителство вароши Београда у 
больи редъ довести, и по томе опредěлили смо и 
опредěлюємо слěдуюће Устроєніє Управителства 
вароши Београда.
1860, Београд
Папир, штампа, 32 цм, 8 стр.
БГБ ЗО ИБ-III- 86 Инв. бр. 51036

1
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6. Полазак Књаза српског Милоша Обреновића I 
у Цариград. Од Г. Јовановића
Гаврило Јовановић 
Штампарија Николе Стефановића
1866, Београд
Папир, штампа, 16 цм, 128 стр., VIII 
БГБ ЗО ИБ-II-362 Инв. бр. 50701

7. Милош Обреновић војвода руднички или Стра-
дање Срба у Србији од 1813–1815 год. Историјска 
драма у пет раздела.
Миленко Р. Максимовић 
Државна штампарија 
1868, Београд
Папир, штампа, 20 цм, 142 стр.
БГБ ЗО Б-II-753 Инв. бр. 50619

8. Карактеристика кнеза Милоша Обреновића у 
приповеткама из његовог живота, као још неке 
приче из 1848–1849. године / Скупио и уредио 
Све тозар Стојадиновић.
Светозар Стојадиновић 
Издање и штампа А. Пајевића 
1884, Нови Сад 
Папир, штампа, 19 цм, 102 стр. 
БГБ ЗО Б-II-6719 Инв. бр. 168366

Љубица Обреновић

9. Галерија знаменитих жена србских. Од М/ихаи-
ла/ Розена. /Део 1/: /Књегиња Љубица Обреновић-
ка/. 
Михаило Розен 
Књижара Вел. Валожића 
1866, Београд 
Папир, штампа, 19 цм, [4], 15 стр. 
БГБ ЗО ИБ-II-1938 Инв. бр. 83024

годишньой патньи и сужаньству, изъ Српства 
Іоксима Новића Оточанина
Јоксим Новић-Оточанин
Трошкомъ Ігнята Фукса, кньиговезца
и кньигопродавца
1858, Нови Сад 
Папир, штампа, 20 цм, [4], 76 стр. 
БГБ ЗО Б-II-3447 Инв. бр. 11801

5. ОписанІє живота нĕгове светлости владаюћегъ 
княза србскогъ Милоша Т. Обреновића првогъ. 
По собственомъ нĕговомь казиваню списао и у 
пе сму саставіо Ђорђе Гроздановићъ. Свезка І 
Ђорђе Гроздановић
Правителственомъ кньигопечатньомъ 
1859, Београд 
Папир, штампа,18,5 цм, 135 стр., [1] 
Предлист са гравиром: „МИЛОШ' ОБРЕНОВИЋ' I. 
ВладаюћIй Княз' СрбскIй”, сигн. К. С. Каменорез. у 
Београду 1895 лит. М. Ђорђевић 
БГБ ЗО ИБ-II-134 Инв. бр. 50804

5
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Михаило Обреновић

11. Милош Обреновић или Поглед на исторію 
СрбIє од 1813 до 1839, као одговор Г. СипрIяну Ро-
берту од Кнеза Михаила М. Обреновића. Превео с 
французског єзика Ч.
Михаило М. Обреновић
Народна кньигопечатня Медаковића
1850, Земун 
Папир, штампа, 20 цм, 127 стр. 
БГБ ЗО Б-II-755. Инв. бр. 50711

Милан II Обреновић

10. Кнез Милан М. Обреновић II, фоторепродук-
ција сликаног портрета, уља на платну Јоханa Бе-
са из 1859.
Милан Јовановић 
Око 1900, Београд
Позитив, смеђ
16 х 11 цм
БГБ ЗО Ф-I-40 Инв. бр. 62
Откуп 1960.
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ства књаза Михаила М. Обреновића III у четвр-
так 20 јунија 1868. 
Државна штампарија
1868, Београд
Папир, штампа, 23 цм, 36 стр. 
БГБ ЗО Б-II-4197 Инв. бр. 165237

15. Сузе майке Србие на гробу любимца свог, кня-
за србског Михаила М. Обреновића III. Од М. Д. 
Рашића.
Милан Давид Рашић
Писмени Државне кньигопечатнě
1868, Београд 
Папир, штампа, 24 цм, 29 стр. 
БГБ ЗО ИБ-II-68 Инв. бр. 168587

12. Српске народне пјесме. Скупио их и на свијет 
издао Вук Стеф. Караџић. Књига четврта: у којој 
су пјесме јуначке новијих времена о војевању за 
слободу. 
Вук Стефановић Караџић 
Штампарија јерменскога манастира
1862, Беч 
Папир, штампа, 24 цм, [16], 545 стр. 
Предлист са гравиром Михаила Обреновића.
БГБ ЗО РИ-II-76 Инв. бр. 50770

13. Педесето-годишня светковина одъ устанка 
Княза Милоша Обреновића I. Коя e славлĕна у 
Топчидеру о Св. Троицама. Кньига перiодична 
изъ новина препечатао Eремiя Обрад. Караџићъ 
тро шкомъ своимъ. 
Кньигопечатньи Николе Стефановића
1865, Београд
Папир, штампа, 17 цм, 40 стр. 
БГБ ЗО ИБ-II-2890 Инв. бр. 168577

14. Протоколи Велике народне скупштине, која је 
држана у Топчидеру после мучко-крвничког убиј-

12
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Штампарија Драгољуба Миросављевића
1898, Београд 
Папир, штампа, 15 цм, 13 стр. 
БГБ ЗО Б-I-730 Инв. бр. 300636

18. Кнез Михаило у свечаној одори
Dr Hermann Heid 
Око 1860, Беч
Позитив, смеђ 
10,3 х 6,2 цм
БГБ ЗО Р 162 а
Откуп 1949.

16. Посмртна слава кнеза Мијаила М. Обреновића 
III. погинувшег у Топчидеру 29. маја 1868. Слика 
из народног живота.
Ђорђе Малетић
Правит. књигопечатња
1869, Београд 
Папир, штампа,18 цм, V, 77 стр. 
БГБ ЗО Б-II-1490 Инв. бр. 59856

17. Жалосни спев на смрт Михаила M. Обреновић 
књаза српског грозно погинувшег у Кошутњаку 
топчидерском 29. маја 1868. год. Спевао Милош 
Милисављевић.
Милош Милисављевић 

16
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20. Кнез Михаило, портрет
Joh. Rechnzzer. Neus...
Око 1865.
Позитив, смеђ, вињетиран
10,8 x 6,7 цм
БГБ ЗО Р 162 в
Откуп 1949.

19. Кнез Михаило у униформи
А. Н. Стояновић (Анастас Н. Стојановић)
Око 1865, Београд
Позитив, смеђ, вињетиран
10,3 х 6,2 цм
БГБ ЗО Р 162 б
Откупљено 1949.
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22. Кнез Михаил Обреновић и княгиня ЮлIa (кнез 
Михаило и кнегиња Јулија Обреновић у народној 
ношњи)
Фоторепродукција литографије
10,3 x 6,3 цм (7 х 6,2 цм)
БГБ ЗО Р 164 / 49
Преинвентарисано 1949.

21. Кнез Михаило у атељеу
А. Н. Стояновић (Анастас Н. Стојановић)
Око 1865, Београд
Позитив, смеђ
10,4 x 6,4 цм
БГБ ЗО Р 162 г
Откуп 1949.
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Милан Обреновић

24. Акт којим се разрешава дужности око вође-
ња имања Радивој Милојковић, министар унут-
рашњих дела и државни саветник. 
15. август 1872, Београд 
2 исписане стране на 1 пресавијеном листу
са монограмом
26 х 20 цм
Писмо носи меморандум Милана Обреновића и 
печат од црвеног воска, а написао га је „по запове-
сти кнежевској” М. П. Богићевић, секретар заступ-
ништва. 
Инв. бр. БГБ Р 497 Откуп 1970. 

25. Господину министру унутрашњих дела
Ради воју Милојковићу
14. V 1872, Београд
1 лист папира за писма, 15 х 20 цм,
пресавијен коверат 8,2 х 10,5 цм 

Јулија Обреновић

23. Procès de la Princesse Julie Obrenovitch contre 
les Héritiers dé feu le prince de Serbie Michel Milos 
Obrenovitch. Imprimé pour manuscrit. Cour D’ Ap-
pel de Bukarest. 
Imprimerie de Leopold Sommer & Co.
1871, Vienne
Папир, штампа, 24 цм, 336 стр. 
БГБ ЗО РИ-II-1713 Инв. бр. 175818

22
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1868, Београд
Папир, штампа, 23 цм, 6 стр. 
БГБ ЗО ИБ-II-412 Инв. бр. 50767

27. Milan: Leben und Wirken des ersten Serben königs: 
Enthüllungen aus dem Belgrader Konak / von S. Verić.
Mihály S. Veriс 
Sigm. Robicsek
1889, Budapest 
Папир, штампа, 19 цм, 96 стр,
[2 листа са портретима] 
БГБ ЗО Б-II-631 Инв. бр. 66294

28. Иван-дански атентат или Милан Обреновић. 
Један поглед на друштвени положај, са неколико 
мисли о партизанству и његовим последицама. 
(Посвећено племену српском) / од Симе Станоје-
вића.
Сима Станојевић
Штампарија Б. Хиршенхаузера
1899, Нови Сад
Папир, штампа, 24 цм, 23, [1] стр. 
БГБ ЗО РИ-II-1611 Инв. бр. 169149

Писмо са ковертом на коме је краљевски грб, упу-
ћено господину /Радивоју Милојковићу/ у вези са 
пра вом удружења. 
Инв. бр. БГБ Р 495 Откуп 1970.

26. Беседе коє є говорIo архiепископъ београд-
скiй и митрополитъ србскiй Михаилъ при ми  ро-
помазанiю Княза србскогъ Милана М. Обре    нови-
ћа IV. 23. юния 1868 год. у Саборной бео   град   ской 
цркви.
Михаило Јовановић, архиепископ београдски
и митрополит Србије. 

25
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29. Кнез Милан Обреновић, прва посета Шапцу 
1869. године
Moritz Klempfner (Мориц Клемпфнер) 
1869, Шабац
Позитив, смеђ
10,4 x 6,4 цм
БГБ ЗО Р 163 / 49 а
Поклон Косте Главинића 1939.

30. Кнез Милан Обреновић у униформи
Nikolaus Stockmann (Никола Штокман)
1872, Београд
Позитив, смеђ
10 x 6 цм (9,3 х 5,3 цм)
БГБ ЗО Р 162 / 49 д
Поклон госпође Авакумовић, 1949.
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33. Његово Величанство Краљ Милан = S. M. le roi 
Milan
/према фотографији Лазара Лецтера, око 1878/
Издање Књижаре Рајковића и Ћуковића 
Дописна карта, црно-бела 
14 х 9 цм
БГБ ЗО Ф-I-25 Инв. бр. 32
Откуп 1960.

31. Кнез Милан Обреновић
Nikolaus Stockmann (Никола Штокман) 
Око 1872, Београд 
Позитив, смеђ
16 х 11 цм
БГБ ЗО Ф-I-43 Инв. бр. 64
Откуп 1960.

32. Краљ Милан Обреновић у Ишлу
K. Neumann 
Беч
Црно-бела фотографија
21 х 11 цм
БГБ ЗО Ф-II-227 Инв. бр. 981
Откуп 1962.

31
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34. Краљ Милан Обреновић
S. Adler 
Беч
Позитив, смеђ
16 х 11 цм
БГБ ЗО Ф-I-43 Инв. бр. 65
Откуп 1960.

35. Краљ Милан Обреновић у аустријској
уни форми 
Josef Löwy 
1900, Беч
Позитив, смеђ, вињетиран
16,5 х 10,5 цм
БГБ ЗО Ф-I-164 Инв. бр. 982
Откуп 1962.

33 34
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38. Унос краља Милана у Св. храм Манастира Кру-
шедола 3. (16.) фебр. 1901. = Das letzte Geleite Ko-
nig Milan im Klosterhofe zur Gruft 16. Feber 1901.
Издавач Ј. Сингер
1901, Нови Сад
Дописна карта, штампа, црно-бела 
9 х 14 цм
БГБ ЗО Ф-I-27 Инв. бр. 26
Откуп 1960.

39. Унос краља Милана у Св. храм Манастира Кру-
шедола 3. (16) фебр. 1901. = Das letzte Geleite Konig 
Milan im Klosterhofe zur Gruft 16. Feber 1901.

36. Његово Величанство Краљ Милан = S. M. Ko-
nig Milan. Поздрав из Србије 
Издавач Јакоб Валд
Београд
Дописна карта, штампа, црно-бела, путовала 1902. 
14 х 9 цм
БГБ ЗО Ф-I-25 Инв. бр. 31
Откуп 1960.

37. Краљ Милан Обреновић у Цариграду
1889. године
Издање Књижаре Рајковића и Ћуковића
Београд
Дописна карта, штампа, црно-бела 
9 х 14 цм
БГБ ЗО Ф-I-118 Инв. бр. 887
Откуп 1962.
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41. Изглед Манастира Крушедола где краљ Милан 
почива = Ansicht Kloster Kruschedol Konig Milans 
Ruhestatte
Издавач Ј. Сингер
1901, Нови Сад
Дописна карта, штампа, црно-бела
9 х 14 цм 
БГБ ЗО Ф-I-29 Инв. бр. 30
Откуп 1960.

Издавач Ј. Сингер
1901, Нови Сад
Дописна карта, штампа, црно-бела 
14 х 9 цм 
БГБ ЗО Ф-I-27 Инв. бр. 27
Откуп 1960.

40. Гроб краља Милана у Крушедолу = Grabstatte 
Konig Milans Kloster Kruschedol
Издавач Ј. Сингер
1901, Нови Сад
Дописна карта, штампа, црно-бела
9 х 14 цм
БГБ ЗО Ф-I-28 Инв. бр. 28
Откуп 1960.

39

40

41



204

Папир, штампа, 20 цм, 31 стр. 
БГБ ЗО ИБ-II-1095 Инв. бр. 59853

Наталија Обреновић

42. Из младости краљице Наталије.
Превод с немачог. 
Парна штампарија Народне радикалне странке
1890, Београд
Папир, штампа, 17 цм, 20 стр. 
БГБ ЗО ИБ-I-52 Инв. бр. 59875

43. Мати и син. Две приповетке српске краљице 
Наталије I. 
Наталија Обреновић
Издавачка књижарница и штампарија А. Пајевића
1892, Нови Сад 
Папир, штампа, 23 цм, 35 стр. 
БГБ ЗО РИ-II-365 Инв. бр. 79668

44. Афоризми краљице Наталије
Наталија Обреновић
Штампарија код Просвете
1897, Београд 
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47. Краљица Наталија Обреновић
у народној ношњи
Васа Даниловић
Београд
Фотографија, сепија
19,5 х 10 цм 
У доњем делу аверса потпис: Наталија
БГБ ЗО Ф-II-495 Инв. бр. 1421
Откуп 1964.

45. Поздрав из Србије = Gruss aus Serbien.
Краљица Наталија.
Издавач Драгутин Франкл
Земун
Дописна карта, штампа, црно-бела
14 х 9 цм
БГБ ЗО Ф-I-32 Инв. бр. 41
Откуп 1960.

46. Поздрав из Србије. Краљица Наталија.
Издавач Вилхелм Герка
Београд
Дописна карта, колотипија, ручно колорисана
и лакирана
14 х 9 цм 
БГБ ЗО Ф-I-32 Инв. бр. 42
Откуп 1960.
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Александар Обреновић

49. Царић. Мали календар са сликама за 1882 год. 
Која има 365 дана Уређује уредник „Орла”
А. Пајевић
1881, Нови Сад
Папир, штампа, 15 цм, 56 стр. 
РИ-I-223 Инв. бр. 188865

50. Мала споменица са петстогодишње славе ви-
довданске у Крушевцу и миропомазања Краља 
Алек сандра у Жичи. Написао А. Пајевић. 
Пајевић, Арса
Издање и штампа А. Пајевића
1889, Нови Сад
Папир, штампа, 18 цм, [8], 168 стр,
[1] лист с таблом. 
БГБ ЗО РИ-II-551 Инв. бр. 91026

51. Престолонаследник Александар Обреновић
André Adolphe Eugène Disdéri (Андре Диздери)
Париз
Позитив, смеђ 

48. Краљица Наталија, Александар Обреновић, 
Дра га Машин и други пред вилом у Бијарицу
А. Guesquin
Бијариц
Позитив, смеђ
27 x 18 цм
На фотографији: Миша Милићевић, секретар кр. 
Александра; седе: дворска дама Драга Машин, њена 
сестра Војка; краљица Наталија; књегиња Гика – 
сестра кр. Наталије и њена два сина – деца, пуковник 
Рашић; краљ Александар Обреновић; кнез Гика, 
пуковник Симоновић, коморник кр. Наталије.
БГБ ЗО Ф-III-9 Инв. бр. 56
Откуп 1960.
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21,5 х 12 цм 
БГБ ЗО Ф-II-229 Инв. бр. 1420
Откуп 1964.

52. Престолонаследник Александар Обреновић
Rudolf Krziwanck 
Беч
Позитив, смеђ
20 х 10 цм 
БГБ ЗО Ф-II-229 Инв. бр. 983
Откуп 1962.
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55. Престолонаследник Александар Обреновић
Милан Јовановић 
1883, Београд
 Фотографија, црно-бела 
16 х 10 цм 
БГБ ЗО Ф-I-41 Инв. бр. 60
Откуп 1960.

56. Престолонаследник Александар Обреновић
Adele K. u K. Atelier /Adele Perlmutter-Heilperin
Око 1890, Беч
Позитив, смеђ
22 х 13,5 цм
БГБ ЗО Ф-II-715 Инв. бр. 1418
Откуп 1964.

53. Њ. В. Кр. Александар Обреновић,
2. августа 1883, кад је „ступио у војску”
В. Даниловић
Београд
Позитив, смеђ
10,5 x 6,4 цм 
БГБ ЗО Р 161
Откуп 1939.

54. Њ. В. Кр. Александар Обреновић, 2. августа 
1883, кад је ступио у војску = S. M. Le roi Alesandre 
le 2. Aout 1883. entrant au service militaire.
Књижара Рајковића и Ћуковића
Београд
Дописна карта, штампа, црно-бела 
14 х 9 цм 
БГБ ЗО Ф-I-37 Инв. бр. 51
Откуп 1960.
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57. Престолонаследник Александар Обреновић
Eng. Piron
Париз
Позитив, смеђ
19 х 14 цм 
БГБ ЗО Ф-II-715 Инв. бр. 1419
Откуп 1964.

58. Поздрав из Србије = Souvenir de Serbie. Његово 
Величанство Краљ Србије Александар I = Alexan-
dre I, Roi de Serbie. 
Издавач Драгутин Франкл
Земун
Дописна карта, колотипија, ручно колорисана
и лакирана. 
14 х 9 цм 
БГБ ЗО Ф-I-36 Инв. бр. 43
Откуп 1960.
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59. Краљ Александар Обреновић и Драга Машин, 
венчана фотографија
Милан Јовановић 
1900, Београд
Позитив, црно-бели
21 х 15 цм
БГБ ЗО Ф-II-78 Инв. бр. 55
Откуп 1960.

60. Краљ Александар Обреновић и Драга Машин, 
венчање 
Свечана поворка код Саборне цркве.
Милан Јовановић 
1900, Београд
Контакт-копија, црно-бела
9 х 12 цм
БГБ ЗО Ф-I-47 Инв. бр. 311
Откуп 1960.
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63. Поздрав из Србије: Њено Величанство Краљи-
ца Србије Драга. Његово Величанство Краљ Ср-
бије Александар I
1900, Београд
Аутотипија
9 х 14 цм
БГБ ЗО Ф-I-35 Инв. бр. 44
Откуп 1962.

64. Долазак Њ. В. Краља и Краљице у Карловце 
29. I 1903. = Ankunft Ihrer Majestaten des Konigs 
und der Konigin in Carlovatz 

61. Краљ Александар Обреновић и Драга Машин, 
венчање 
Свадбени фијакер пред Саборном црквом.
Милан Јовановић 
1900, Београд
Контакт-копија, црно-бела
9 х 12 цм
БГБ ЗО Ф-I-47 Инв. бр. 310
Откуп 1960.

62. Поздрав из Србије = Souvenir de Serbie. Са 
венчаних свечаности Њихових Величанстава = 
Les fetes de Sa Majeste de Roi de Serbie, 23/7 – 5/8 
1900. Свечана поворка код Саборне цркве. 
Милан Јовановић 
1900, Београд
Издавач Драгутин Франкл, Земун
Дописна карта, колотипија, ручно колорисана и 
лакирана
9 х 14 цм
БГБ ЗО Ф-I-33 Инв. бр. 47
Откуп 1960.
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Београд
Фотографија
18 х 13 цм
Натпис на споменику: „Овде почивају у миру божјем 
његово величанство краљ Србије Александар I Об-
реновић и њено величанство краљица Драга Обре-
новић који погинуше од зликовачке руке 29. маја 
1903. Вечан им покој. Октобар 1917.” 
БГБ ЗО Ф-II-401 Инв. бр. 1252 
Откуп 1963.

66. Гробнице краља Александра и краљице Драге 
Обреновић у Цркви св. Марка (старој)
Војин М. Ђорђевић
Београд
Фотографија, црно-бела
18 х 13 цм
Унутрашњост Цркве Св. Марка (старе), без крова. 
Десно се види гробница краљице Драге и краља 
Алек сандра, лево гроб Ане Обреновић.
БГБ ЗО Ф-II-401 Инв. бр. 1253
Откуп 1963.

Издавач Моша Коен
1903, Београд
Колотипија
9 х 14 цм 
БГБ ЗО Ф-I-30 Инв. бр. 36
Откуп 1960.

65. Гробница краља Александра и краљице Драге 
Обреновић у Цркви Св. Марка (старој)
Војин М. Ђорђевић

64
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68. Писмо Драгиној сестри /Христини Петровић/
Драга и Александар Обреновић
8. VII 1902, Београд
12 исписаних страна 17.5 х 11 на 3 пресавијена листа 
са монограмом DO, 17,5 х 22 цм
Инв. бр. БГБ Р 168
Oткуп 1942.

Драга Обреновић

67. Писмо Катарини Павловић 
Драга Обреновић као удовица Машин 
8. VII 1893, Париз
4 исписане стране на 2 пресавијена листа
са монограмом
20,5 х 13,2 цм
Инв. бр. БГБ Р 429
Oткуп 1960.

67

67



214

69. Драга Обреновић, рођена Луњевица,
са породицом
15. мај 1869, Београд
Позитив, смеђ
11 х 9 цм
На полеђини посвета: „Господину мајору Стојку 
Павловићу од Панте Луњевице начелника у Шапцу. 
У Београду, 15. маја 1869. год.” 
Породица Пантелије Луњевице – Драга као дете, са 
родитељима и сестрама.
БГБ ЗО Ф-I-48 Инв. бр. 308
Откуп 1960.
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72. Краљица Драга Обреновић 
Милан Јовановић 
Београд
Позитив, смеђ, вињетиран
16 х 10 цм
БГБ ЗО Ф-I-45 Инв. бр. 54 
Откуп 1960.

73. Поздрав из Србије = Souvenir de Serbie. Њено 
Величанство краљица Драга = Draga, Reine de la 
Serbie.
Издање књижаре Ђоке Атанасијевића
Литографија: Наирод 
1900, Београд
Хромолитографија
14 х 9 цм 
БГБ ЗО Ф-I-34 Инв. бр. 39 
Откуп 1960.

70. Драга Обреновић, рођена Луњевица,
као девојчица
Михаило М. Ханџарлија
Београд
Позитив, смеђ
12 х 8 цм
БГБ ЗО Ф-I-50 Инв. бр. 309
Откуп 1960.

71. Драга Обреновић као удовица Машин
Лазар Лецтер 
Београд
Позитив, смеђ, вињетиран
10 х 6 цм
БГБ ЗО Ф-26 Инв. бр. 932
Откуп 1962.
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Руски цар Николај II Романов послао је златну ко-
левку у Београд на вест о краљичиној трудноћи.
БГБ ЗО Ф-II-79 Инв. бр. 303 
Откуп 1960.

Здања и објекти

74. Унутрашњост двора Обреновића (трпезарија)
Милан Јовановић 
Позитив, смеђ
21 х 28 цм
БГБ ЗО Ф-III-3 Инв. бр. 302 
Откуп 1960.

75. Унутрашњост двора краља Александра Обре-
новића. Краљевска колевка. 
Милан Јовановић 
1901, Београд
Позитив, смеђ
21 х 15 цм
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78. Посмрчад Јоксима Новића Оточанина: пјесме 
још не издате: Вучићевке и Обреновићке.
Јоксим Новић-Оточанин
Издање и штампа "Народног гласника"
1880, Темишвар 
Папир, штампа, 22 цм, [4], 252 стр. 
БГБ ЗО РИ-II-2205 Инв. бр. 289503

79. Светле стазе владаоца из династије Обрено-
вића које су оставили за собом изван Србије код 
Словака, Чеха и Срба / написао Јос. Подградски.
Јосиф Подградски 
Краљевско-српска државна штампарија
1898, Београд
Папир, штампа, 18 цм, 35 стр. 
БГБ ЗО ИБ-II-3151 Инв. бр. 199533

Култура сећања

76. Химна народа србског у славу пресветле дина-
стије Обреновића и њене владе. Од М. Д. Рашића. 
Милан Давид Рашић
Државна штампарија 
1869, Београд 
Папир, штампа, 24 цм, [12] стр. 
БГБ ЗО ИБ-II-2101 Инв. бр. 75915

77. Грађа за историју уметности у Србији у трећој 
четвртини XIX века. /Део/ III: Пројекти за споме-
ник почившем Књазу Михаила Обреновића III. 
Од Михаила Валтровића.
Михаило Валтровић
Н. Стефановић и дружина
1874, Београд
Папир, штампа, 23 цм, 33 стр. 
БГБ ЗО ИБ-II-1531 Инв. бр. 75471
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Папир, штампа, 19 цм, 35 стр. 
ИБ-II-1872 Инв. бр. 76291

80. Немањићи и Обреновићи или упоређење два 
светла периода из наше прошлости. Од Ђ. Вр бав-
ца. Пето прерађено издање са сликама Њихо вих 
Величанстава и владалаца из дома Немањића и 
Обреновића.
Ђуро Врбавац 
Штампарија код „Просвете”
1901, Београд 
Папир, штампа, 20,5 цм, 32 стр. 
БГБ ЗО ИБ-II-2490 Инв. бр. 110149

81. Carmina / composuit Fr. Elezović gymnasii pro-
fessor. – Belgradi : Sumptibus auctoris, 1897. /Песме 
испеване у славу Милоша, Михаила и Милана Об-
реновића на латинском језику
Фрањо Елезовић
1897, Београд
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Обреновићи у збиркама Музеја Крајине у Неготину

Никола Плавшић, виши кустос
Весна Стаменковић, кустос

Слађана Милошевић, виши књижничар



Историјат Музеја Крајине

У развоју музејских установа у Србији XX ве-
ка, Неготин је заузимао значајно место. Први му-
зеји комплексног типа у Србији, без Војводине и 
Београда, основани су у Нишу и Неготину. 

Музеј Крајине основан је 1934. године. Идеја 
о оснивању зачета је давне 1933. године, када је у 
Не готину прослављена стогодишњица ослобођења 
Ти мочке Крајине од Турака. Том приликом, 21. сеп-
тембра 1933. године, приређена je велика изложба, 
под називом Старине Крајине. Иницијативу за ос-
ни  вање музеја и музејског друштва преузели су: 
Ми  лан Ј. Радојевић, школски надзорник у пензији, 
Све тислав Стефановић, банкарски чиновник и Сто-
јан Младеновић, професор Учитељске школе. Они 
су саставили Правила музејског друштва у Него -
тину, која су оснивачи затим потписали, па су она 
достављена бану Моравске бановине на одобре ње 
и потврду. Бан Моравске бановине у Нишу, поз-
нати књижевник Јеремија Живановић (1874–1940), 
ак  том II бр. 3322 од 16. фебруара 1934. потврдио 
је Пра вила музејског друштва у Неготину, као и 
оснивање музеја под називом Градски музеј Хајдук 
Вељ ко у Неготину – Крајина.  

Од тог времена, сада већ Музеј Крајине, почи-
ње континуирану организовану бригу о спомени-

цима културе у Неготинској Крајини. Своју основ-
ну делатност заштите покретних културних добара 
остварује кроз рад својих одељења: археолошког, 
етнолошког, историје уметности, историјског, као 
и одељења за документацију, водичку службу и 
библиотеку. Музејски фонд се постепено увећавао, 
тако да данас, поседује преко 15.000 предмета. Му-
зеј Крајине је музеј комплексног типа у чији састав 
улазе: централна зграда (са археолошком, етнолош-
ком, историјском и уметничком поставком), Родна 
кућа Стевана Стојановића Мокрањца и Музеј Хај -
дук Вељка. Осим поменутих објеката у граду, Му-
зеј Крајине стара се и о Родној кући Момчила Ран -
ко вића у Рајцу и археолошком налазишту Врело 
–Шаркамен.

Посетиоцима Музеја Крајине омогућено је да 
пу тем експоната прате историјски развитак на шег 
гра да са економске и културно-просветне тачке гле -
дишта. При формирању сталне поставке тежило се 
смисленом избору експоната, као и приказати што 
комплетнији историјски развитак Неготина од гео-
лошко-палеонтолошке прошлости до краја XX века. 
Оно чиме се Музеј данас поноси је добра кон цепци-
ја поставке, што доказује и велики број посе   тилаца. 
Многи експонати из нашег музеја су екс  по  на  ти трај-
не вредности и надамо се да ће их генера    ци  је које 
долазе предавати једна другој у наслеђе.1

1 Стаменковић, С. Радосављевић, „Историјат музеја”, у Музеј Крајине 
1934–2014, Неготин, 2014, 7–13.
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Кнез Милош у Неготину и Крајини
Сведочанства – документа и предмети
о кнезу Милошу и његовој владавини 

Родоначелник династије Обреновић, кнез Ми-
лош Обреновић, владао је Србијом 26 година (1815–
1839 и 1858–1860).

По резултатима своје владавине и оствареним 
циљевима у области друштвених, привредних, по-
литичких и културних промена, није га претекао ни 
један каснији владар наведене династије. У то време 
Србија је само аутономна Кнежевина у оквиру све 
слабијег Турског Царства. Добијену аутономију Ср-
бије, Хатишерифом 1830, кнез Милош је упорно и 
успешно проширивао све до краја своје владавине. 
Знатно је проширио и границе Србије на још неп-
рипојене српске области из суседних пашалука. План 
за ослобођење шест нахија одвијао се у тајно сти 
преко главне личности – Милете Радојковића. Он 
је добио задатак да организује мрежу поверљивих 
и спремних старешина за покретање народа на ус-
танак у пролеће 1833. године.

Тајни ослободилачки план заснивао се на идеји 
политике свршеног чина. То је требало да изгледа 
тако да се народ тобоже спонтано побунио и почео 
да ратује против локалних турских власти које су 
чиниле велике злоупотребе и терор над народом. 
Устанак је почео у априлу 1833. Брзо се проширио 
на све планиране нахије. Борба устаника била је 
успешна јер је добро организована и успешно вођена 
под командом људи кнеза Милоша. Највећи број 
устаника окупио се испод Дели Јована, у крајинском 
селу Сиколу било је око 4000 устаника, предвођених 
свештеником Марком Михајловићем и Милошем 
Стан ковићем. Тако бројни устаници су кренули на 

Не готин, где им се са још устаника придружио баш-
кнез Илија Марковић. Уз мало пушкарања, неготин-
ски муселим Абдул-ага напустио је Неготин и оти -
шао на Ада-кале.

Тајни план кнеза Милоша о ослобођењу источ-
не Србије одвијао се по успешном сценарију. Он је 
послао својих 350 војника под командом поречког 
капетана Стеванa Стевановићa – Тенкe, који улази у 
ослобођен Неготин. Требало је да то буде приказа-
но, као да кнез Милош смирује народ и да се даља 
борба прекине, јер је постављен циљ ослобођења 
шест нахија остварен. Кнез Милош о свим догађа-
јима извештава султана Махмуда II – да је устанак 
угушен, да устанак није био против Султана. Тако 
потврђује своју лојалност турској врховној власти. 
Уз богати новчани поклон Султану, припаја нахије 
Србији, тј. Београдском пашалуку, посебним доку-
ментом признатим од стране турске власти.

То је био и последњи чин Милошевог плана – 
политике свршеног чина у ослобађању источних де-
лова Србије. Циљ је остварен уз знатан пораст Ми-
лошевог угледа као поузданог и оданог поданика 
турској врховној власти.

Припајање шест нахија био је велики успех 
спрет не ослободилачке политике кнеза Милоша, 
као и Хатишериф о аутономији Кнежевине Србије. 
На крају, Србији су припојене следеће нахије: кра-
јин   ска, црноречка, параћинска, крушевачка, ста ро-
в лашка и подринска. На тај начин Србија повећава 
укупан број нахија са 12 на 18. Величина 12 нахија 
Србије износила је 24.440 км2, док је величина при-
појених нахија износила 13.300 км2. Тако је ве личина 
Кнежевине Србије повећана за више од 50% укупне 
површине.

Обреновићи у збиркама Музеја Крајине у Неготину
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ници сеобе све јачи, бројнији и богатији, решили 
су да изграде нову цркву у центру града, што је и 
учињено, тако да је идеја о сеоби Неготина коначно 
и дефинитивно покопана.

Ктиторска делатност Обреновића у Неготину

Тимочка епархија није била самостална црк-
вена јединица, већ је припадала разним црквеним 
областима и стајала је под јурисдикцијом разних 
помесних црквених аутокефалија, све до свог осло-
бођења и присаједињења Србији. За време Првог 
српског устанка, који је 1807. године захватио Ти-
мочку Крајину, управљао је београдски митро по-
лит, али од 1813. до 1833. Тимочка крајина је опет 
потпала под управу видинског митрополита.2 

Кнез Милош је након остварене политичке по-
луаутономије, као последице добијања Хатишери фа 
1830. године, схватио да је као нужни предуслов за 
потпуну државну самосталност потребна и цркве -
на самосталност. Од цариградског патријарха до -
био је дозволу да након присаједињења Тимочке 
Крајине остатку Србије 1834. године, оснује Тимоч-
ку епископију.3 

Новембра 1833. године султан је издао акт о 
присаједињењу, који је српском народу прочитан 
на скупштини у Крагујевцу, 1. фебруара 1834. годи-
не. Том приликом устоличен је први епископ ти-
мочки Доситеј Новаковић, родом из Јужне Србије. 
Седиште епископа тимочког било је у Неготину до 
1886. када се епископски двор сели у Зајечар, где је и 

Већ у јулу 1833. кнез Милош обилази ослобође-
не нахије и организује локалну власт, али је био 
врло незадовољан локацијом Неготина и његовим 
изгледом. Као „велики еколог’’ у једном документу 
захтева да се Неготин због неповољне и нездраве 
локације пресели на обалу Дунава.

„Када сам летос у Неготину био, видео сам да 
је положеније истог места врло незгодно и барама, 
блатом и ритовима сасвим окружено и врло нез-
драво. А сваког правитеља народног дужност је, 
старати се о том да главне вароши и на лепом и на 
здравом месту буду постављене. Зато сам за нужно 
нашао да се варош Неготин са оног места, где је 
сада, премести у друго и здравије, на ком би се по 
времену (постепено) и велика трговачка варош мо-
г ла подићи. А најзгодније место за преселеније Не-
готина нашао сам да ће бити на Праову, тамо и ре-
шим да се пресели.”

То је место близу Прахова, на обали Дунава по-
знато као Кусјак, и баш ту изграђена је хидро елек-
трана Ђердап 2.

Неготинци су више пута молили кнеза Мило-
ша да сеобу Неготина одложи за неко касније вре-
ме. Отпор сеоби највише су организовали богати 
трговци и занатлије јер су имали и велика имања, 
њиве, винограде, шуме. Милошева идеја о сеоби 
Неготина није остварена.

Касније, 1868/1869. године, идеја о сеоби Него-
тина је била близу реализације. Тада је окружни на-
челник Крајинског округа (пензионисани гене рал) 
Ранко Алимпић успео да у Министарству гра ђе-
ви на добије детаљан план нове вароши на Ду на ву. 
План нове вароши урадио је архитекта Дра гу тин 
Милутиновић, професор Велике школе у Београду. 
Варош је планирана на месту Кусјак, како је и кнез 
Милош био одредио. Већ су почеле и парцеле за 
кућу и друге објекти да буду на продају. Против-

2   Споменица тимочке Епархије 1834–1934, Сремски Карловци, 1934, 
III-IV.
3   И. Борозан, Репрезентативна култура и политичка пропагандa : 
споменик кнезу Милошу у Неготину, Београд, 2006, 128.
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Назив села настао је у част Михаила, сина кне-
за Милоша, што је било усклађено са актуелном 
владарско-пропагандном праксом да се називи на-
сеља добијају или мењају у част представника вла-
дарског дома. На тај начин назив места је трајно 
меморисао одређеног владара. Кнез Милош је пос-
тао ктитор цркве у новоформираном Михајловцу. 
Његову идеју и пропагандни карактер његове де-
латности показује текст натписа који је требало да 
буде постављен изнад улаза у михајловачку цркву. 
У тексту се јасно истиче да се црква подиже у спо-
мен посете кнеза Милоша и припајања Крајине и 
других отргнутих предела Србији. Тако је црква 
у Михајловцу постала је један од бројних сак рал-
них објеката који су били у служби владарске про-
паганде кнеза Милоша и меморија његових др жа в-
ничких успеха.8 

Зидове средишњег травеја заузимају фигуре 
светих српских владара. На ред српских светитеља 
надовезују се представе кнеза Милоша и Михаила 
Обреновића, смештене на бочним зидовима запад-
ног травеја. На јужном зиду је медаљон са попрс-
јем кнеза Милоша, док је на северу кнез Михаило. 
Уврштавање првих Обреновића у сликани програм 
првенствено је имало повод у историји настанка 
самог насеља и његове цркве. Кнез Милош Обре-
новић, заједно са сином Михаилом, имао је у томе 
главну покровитељску улогу, што је и меморисано 
њиховим представама на зидовима храма.9 

Међу богослужбеним предметима цркве у Ми-
хајловцу налази се неколико драгоцених. Миха и ло 
Обреновић даровао је цркви 1836. године, сребрни 

данашњи центар епархије.4 Тако се и назив епархије 
мењао према седишту епископа, тако да се прво 
звала Тимочка, до 1886. године Неготинска, а потом 
опет Тимочка.5 

Пролазећи кроз крајеве ослобођене Тимочке 
Крајине, кнез Милош увидео је потребу да се и тај 
крај у црквеном погледу организује. Зато је 29. ја-
нуара 1834. године препоручио митрополиту Пет-
ру да „изабере једног између српских архиманд-
рита, који би најспособнији био, бити тимочким 
епископом, да не би стадо тог нашег краја остало 
без пастира”. Према овом захтеву митрополит Пе-
тар је у договору са епископима предложио три 
архимандрита, а архијерејски сабор одабрао је До-
ситеја Новаковића, а друга двојица су одбијена јер 
су „одвећ стара, те не би тачно могла пастирске своје 
дужности вршити у истом народу, који је много 
запуштен у вјероисповедним поњатијама”. Тај избор 
кнез је потврдио 31. јануара 1834. године и Доситеј 
је већ сутрадан примио наречење епископског чина 
у крагујевачкој цркви.6 

Црква је била захвална кнезу Милошу на ве-
ликој ктиторској делатности широм кнежевине 
Ср бије. Велика ктиторска делатност кнеза Милоша 
нас тављена је и у Тимочкој Крајини. За време прве 
вла давине кнез Милош је на подручју Крајине по-
дигао пет цркава, а једна од њих је михајловачка. На 
тај начин постављен је темељ на коме је династија 
Обре но вића легитимисала своју власт у Тимочкој 
Крајини.7

4   Исто, 128.
5   Споменица..., IV.
6   Исто, 5.
7   Кнез Милош је поред михајловачке цркве подигао и: зајечарску 1834. 
године, књажевачку 1835. године, сокобањску 1836. године и алексинач-
ку 1836/7. године. И. Борозан, н.д., 128.

8   Н. Макуљевић, н.д., 18.
9   И. Ћировић, „Црква Светог арханђела Михаила у Михајловцу”, у Са-
к рална топографија Неготинске Крајине, прир. Н. Макуљевић, Него-
тин, 2012, 121.
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пре зентативније парохијске цркве започето је 1868. 
године. Према записима Феликса Каница, у ње  не 
темеље положена је повеља коју је потписао кнез 
Михаило Обреновић неколико дана пре убиства.13

Изградња пет цркава у Тимочкој Крајини, од -
мах након присаједињења Србији, од којих је ми-
хајловачка црква била више него друге симболич но 
везана за кнеза Милоша, утрле су пут поштовању 
родоначелника Обреновића у источној Србији.14

Споменик кнезу Милошу у Неготину

У Неготину се трг називао Пијачни трг, а на ње-
му су се, сем трговине, одвијале и све манифеста ци-
је државне моћи. Током XX века национални град-
ски трг добија нови изглед када су подигнута зда ња 
државних институција и споменика посвећених 
зна менитим људима и догађајима. Јавни спомени ци 
по својој намени и функцији имају улогу да славе 
успо мену на догађај или личност и да се формом и 
пору ком уклопе у друштвене, идеолошке, уметнич-
ке и мо ралне вредности простора који заузимају. 

Смена владајуће династије Карађорђевића ди-
на стијом Обреновића, одлукама Светоандрејске 
скуп штине, извршена је децембра 1858. године. 
Ску   п ш тина је донела одлуку да се, после двадесет 
го  ди на про ведених ван Србије, Милош Обрено-
вић вра  ти на кне жевски престо. Милош је пароб-
ро дом Се  чењ стигао у радујевачки ђумрук у недељу 
11. (23) јануара 1859. године. Чекајући сагласност 
Турске о ново на сталим променама на српском пре-
сто лу, кнез Милош борави у Неготину од 11. до 15. 

прибор за причест, односно путир, дискос са звез-
дицом, као и кашичицу за причешћивање. Ово 
при лагање је меморисано изгравираним текстом на 
стопи путира, док су остали приложени предмети 
обележени иницијалима М. О. као ознаком даро-
давца.10

Непосредно по прикључењу 1833. године, кнез 
Милош Обреновић даровао је стару неготинску 
црк ву звонима. О томе сведочи документ у коме 
Сте  фан Стефановић – Тенка 9. јуна 1833. године 
изве  штава кнеза Милоша: Пре него што сам ја овде 
од Ва ше Светлости сада приспео нашао сам, три 
зво  на код неготинске цркве у звонари обешена јер 
им је треће звоно у одсуству мојем... Милета (Радој-
ко вић) послао које су Неготинци укупно са она два 
од Ва ше Светлости послата у радости сва на своју 
црк ву упо  требила, ја сам се решио једно скину ти по 
запо вести за Кључ, и учинио сам наредбу да се зво-
нара код Кла душничке цркве начини и онде звоно 
обеси.11 Стара неготинска црква, посвећена Рођењу 
Пресвете Богородице, или Хајдук Вељкова црква, 
са грађена је 1803. године, уочи Првог српског устан-
ка. Пошто је подигнута у тешким временима, на њој 
се у неколико наврата интервенисало након припа-
јања области Кнежевини Србији.12

У Штубику је за време Првог српског устанка 
подигнута црква-брвнара. Место Штубик смеште-
но је осамнаест километара северозападно од Него-
тина. Посвећена Светој Тројици, служила је меш та -
нима све до подизања данашњег храма. Грађење ре-

10   Исто, 124-125.
11   М. Стефановић, Два века цркве Рождества Пресвете Богородице у 
Не готину 1803–2003, Неготин, 2003, 50.
12   И. Ћировић, „Стара црква Рођења Пресвете Богородице у Неготи-
ну”, у Сакрална топографија Неготинске Крајине, прир. Н. Макуљевић, 
Неготин, 2012, 137.

13   И. Ћировић, „Црква Свете Тројице”, у Сакрална топографија Него-
тинске Крајине, прир. Н. Макуљевић, Неготин, 2012, 288.
14   И. Борозан, н.д., 130.
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ковског устанка и ослобођења Крајине.18 На јужној 
страни постамента налазио се натпис са годином и 
даном када је споменик откривен, 27. мај 1901. год.19 
На западној страни био је натпис Кнезу Милошу, 
великом творцу Србије и ослободиоцу Крајине.20 

Сама фигурална представа приказује кнеза 
Ми лоша у тренутку док изговара чувене речи које 
се налазе на чеоној страни постамента. Кнез Милош 
при казан је у стојећем ставу, левом руком држи 
калпак са перјаницом, док му је десна спуштена, са 
отвореним дланом. Одевен је у китњасту доламу, 
опшивену флоралном декорацијом, звану атила, 
која пада до испод колена. Преко груди му се пружа-
ју гајтани и лента, а на прсима има пет ордена, од 
којих се истиче централни, са ликом Мухамеда II, 
који је добио приликом проглашења за наследног 
кнеза, за време свог боравка у Цариграду 1835. го-
дине. О кнежевом левом боку виси сабља у кори-
цама, турског к’лча типа.21 

Приликом откривања споменика, у Неготин 
је дошао велики број гостију, међу којима су се на-
ла зили: изасланик краља Александра, изасланик 
кра љевске Владе, министар Народне привреде и 
други угледни гости из Београда и унутрашњости, 
приврженици династије Обреновић.22 Откривање 
спо меника кнезу Милошу представља једну од нај-
ве ћих државних свечаности у Неготину, која је за-
бе лежена фотографском камером Сотира Михај-
ловића.23

јануа ра 1859. године, по старом календару. На мес ту 
искрцавања Милоша Обреновића у Раду јевцу, Не-
готин ци су планирали да подигну споменик, ме    ђу-
тим, план о подизању споменика промењен је при -
ликом обележавања четрдесет година друге влада-
ви не Милоша Обреновића. У време свечаности, 11. 
јануара 1899. донета је одлука да споменик кне  зу 
Милошу буде подигнут у Неготину. Убрзо је прику-
пљено преко тридесет хиљада динара. По слови на 
изради постамента и изливању бронзане скулптуре 
завршени су до маја 1901. године. Велика свечаност 
откривања споменика, постављеног преко пута 
Саборне цркве, одржала се 27. маја 1901. године.15

Израда споменика поверена је вајару Ђорђу Јо-
вановићу. Споменик кнезу Милошу у Неготину ви-
сок је 7,9 метара, од тога је постоље високо 4,7 мета-
ра, док је сама фигура висока 3,2 метра. Спо меник 
је ограђен малом гвозденом оградом, на чијим уг-
ловима су се налазиле декоративне светиљке. Пос-
та  мент, који је почивао на двостепеној плат форми, 
био је истесан, од мање квалитетног гранита, који 
се добијао са простора између Плавне, Танде и Цр-
нај ке у Тимочкој Крајини. Постамент је био са све 
че тири стране украшен исклесаним натписима, док 
се са предње стране налазио и грб Краљевине Ср-
бије.16

Источна, фронтална страна постоља садржа-
вала је грб Краљевине Србије, а испод се налазио 
натпис са чувеним речима кнеза Милоша Ево међу 
вама, драга децо моја, опет вашег старог господара 
Милоша.17 На северној страни постамента налазиле 
су се године 1815–1833, које указују на почетак Та-

15   Н. Плавшић, Неготин са старих фотографија, Неготин, 1987, виде-
ти кат. бр. 48.
16   И. Борозан, н.д., 237–239.
17   Исто, 240.

18   Исто, 241.
19   Исто, 242.
20   Н. Плавшић, н.д., видети кат. бр. 48.
21   И. Борозан, н.д., 242–245.
22   Т. Станојевић, Неготин и Крајина од 1859. до 1940. године. Књ. II, Не -
готин, 1980, 165–166.
23   Н. Плавшић, н.д., видети кат. бр. 48.
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село Неготину – Милошево, тачније то је село Ко-
роглаш – Округлаш, које се налази у турском де-
фтеру, пописној књизи из XVI века. Округлица – 
Округлаш по попису из 1530. године има 15 кућа, 
а 1586. године 12 кућа. Крајем XIX века назив села 
је промењен у Милошево у спомен на кнеза Ми-
лоша. Село припада групи влашких села, али је ста-
новништво у великом проценту косовског порек-
ла. Старији људи су знали тачно место на Косову 
одакле су дошли преци.

Неготин и Милошево скоро су спојени. Село 
у првом попису становништва 1834. године има 48 
кућа и 270 становника, по последњем попису 2002. 
године има 517 житеља од тога 405 су се изјаснили 
као Срби, а 14 као Власи.

Мокрање (Миланово)

Мокрање припада групи најстаријих насеља за-
бележених у турским пописним књигама у XVI веку. 
По попису 1536. године село има 34 куће, по попису 
1586. године има 23 куће. По првом попису 1834. 
године има 143 куће и 811 житеља. По последњем 
попису 2002. године Мокрање има 710 становника 
од тога Срба 664 и Влаха 15.25

Крајем XIX века локална власт у Неготину про-
обреновићевски оријентисана, доноси одлуку да 
Мо крање преименује у село Миланово и то од 1898. 
и тако остаје до 1902. године. На тај начин краљ 
Ми лан остаје без ваљаног топонима у Неготинској 
Крајини.

Овај споменик красио је Неготин све до 1916. 
године, када га је бугарска војска порушила и одне-
ла у Бугарску, а остаци темеља уклоњени су после 
Другог светског рата.24 

Насеља са именима чланова
династије Обреновића

Михајловац

Село се формирало у доњем току реке Замне, 
и близу обале Дунава. Збијеног је типа и новијег 
је датума, тачније основано је у првој половини 
XIX века, уз залагање и помоћ кнеза Милоша. По-
рекло становништва потиче са дунавске аде Вели-
ког острва (Острово Маре), протезало се од Михај-
ловца до Прахова. Острво није припадало ни Ср-
бији ни Румунији. Румуни су почели да опорезују 
житеље Великог Острва, тешким порезима, тако 
да становништво бежи на десну обалу Дунава у 
Србији. Кнез Милош помаже породице које пре-
лазе у Србију, дозвољава да путем крчевине себи 
обезбеђују обрадиву земљу. Село се повећава а кнез 
Милош гради цркву и насељу даје назив Михај ло-
вац. Црква Светог Архангела Михаила саграђена је 
1834. године. Село се увећава тако да је 1846. имало 
184 куће, по првом попису 1834. има 191 кућу и 957 
житеља, по последњим пописима 718 становника, 
од тога Срба 583, Југословена 19 и Влаха 77.

Милошево

Општина Неготин има 38 сеоских насеља, а 
само једно носи име неког владара. То је најближе 

24   Т. Станојевић, н.д., Књ. II, 165-166.

25   Село Мокрање је познато по композитору Стевану Стојановићу Мо-
крањцу, који није рођен у Мокрању већ у Неготину, али је његов отац 
Стева био Мокрањац, а мати Сикољанка. Композитор је рано почео 
да свом презимену додаје и „Мокрањац”. Зато се често дешава да када 
га неко спомиње то чини изостављањем презимена – Стојановић, већ 
именују само Мокрањац.
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Пореч (Доњи Милановац)

Крајински округ са центром у Неготину обу-
хватао је територије општина Неготин, Кладово – 
Кључ и Поречка Крајина.

Пореч је био насеље неповољне локације и то 
на речном острву. Због тога су настајале многе теш-
коће и невоље за становнике. То се највидљивије 
испољавало приликом високих водостаја Дунава 
када су настајале поплаве које су угрожавале пољо-
привреду, куће и имања. Зато су Поречани тражили 
од кнеза Милоша да се варош пресели на обалу 
Дунава и тако омогући бољи и здравији живот, али 
и бољи привредни напредак.

Кнез Милош прихвата идеју о сеоби Пореча 
и даје велики допринос њеној реализацији 1832. 
године. Пореч на обали Дунава је нова варош, која 
и добија и нови назив – Доњи Милановац у знак 
сећања на Милошевог сина Милана.

Улице у Неготину посвећене члановима 
династије Обреновића

Најстарији део града Неготина – градско језгро, 
имао је улице са именима неких чланова династије 
Обреновића. Позната је чињеница да су се владари 
– кнежеви и краљеви у Србији смењивали као и 
владајуће политичке партије и њихове вође. То је 
увек био довољан разлог да се приликом смене вла-
сти, убрзо, мењају и многи називи улица. Тако је би-
ло, а и сада је тако.

Кнез Михаилова улица

Улица кнез Михаилова у Неготину глав на је 
улица у старом градском језгру. У време изме ђу два 
светска рата, то је била трговачко занатска улица. 

Она је и данас задржала приоритет у односу на све 
остале улице. Поред занатских и трговачких радњи 
у њој се налази биоскоп „Крајина”, већ одавно једи-
ни биоскоп у граду.

Улица краља Милана

Улица краља Милана (Аце Патлиџановића) би-
ла је улица коју су Неготинци називали Трговачка 

Неготин – стара чаршија, Кнез Михаилова улица
око 1920. (разгледница, МКН – СГ инв. бр. 82)

Неготин – некада Улица краља Милана, данас Улица 
Ђорђа Станојевића (фотографија, МКН – СГ инв. бр. 84)
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ра. У случају Улице кнеза Милоша то се није де-
сило. Она се налази у другом кругу улица од круга 
градског језгра. Ипак, Неготинци су успели да ос-
тваре свој план захвалности кнезу Милошу и поди-
зањем његовог споменика у центру града 1901. го-
дине. Нажалост, трајао је само 15 година, јер су га 
бугарске окупаторске снаге скинуле и однеле 1916. 
године.

Историјска збирка Музеја Крајине

Историјска збирка Музеја Крајине формира се 
1934. године, када је установа и основана. Од та да 
почиње прикупљање, чување и систематизовање 
предмета који ће чинити основу ове збирке. Данас 
збирка Историјског одељења има око 5500 предме-
та подељених у неколико збирки: збирка оружја и 
прибора XIX и ХХ века, збирка ордења, медаља и 
споменица, збирка повеља и диплома, збирка зас та-
ва, збирка фотографија, збирка разгледница, збир-
ка фотографског прибора XIX века, збирка Сте вана 
Мокрањца, збирка новца, збирка честитки и збирка 
значака.26

Династија Обреновић, у Историјској збирци 
Му  зеја Крајине, заступљена је са 51 артефактом, 
вео  ма разноврсним, који припадају збирци ордења, 
ме  даља и одликовања, збирци повеља и диплома и 
збир ци фотографија и разгледница.

Осам ордена, медаља и одликовања, насталих 
у доба династије Обреновић, путем поклона је при-
стигло у Музеј Крајине. „Медаља за ослобођење и 
независност 1876 – 1877 – 1878” (кат. бр. 47) искована 
је поводом ратовања са Турском. „Сребрна колајна 

чаршија. Са црквене стране од Улице Ћосине на углу 
је била двоспратна зграда Димитрија Лазареви ћа – 
Гагића, лимара и трговца. На средини улице била је, 
и сада је, кафана „Обилић” из друге половине XIX 
века. Била, а и сада је део најлепшег ентеријера и 
укупног амбијента. Са друге стране улица је по чи-
њала апотеком Петра Бана из 1907. године. После 
1945. улица добија нови назив, као и изглед. 

Улица краљице Наталије

Улица краљице Наталије (Војводе Мишића) 
при   пада улицама најужег градског језгра. То је ули-
ца којом се иде до Мокрањчеве куће, Музеја Кра-
јине, ту је још увек и зграда некадашњег најо тме ни-
јег Гранд хотела. 

Улица кнеза Милоша

Била је уобичајена пракса да улице у централ-
ном делу града добијају називе са именима влада-

26   И. Трајковић, С. Радосављевић, „Историја”, у Музеј Крајине 1934–
2014, Неготин, 2014, 85–101.

Улица краљице Наталије у Неготину,
данас Улица Војводе Мишића

(фотографија из 1923. године, МКН – СГ инв. бр. 80)
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старства правде Таковским крстом на прсима за за-
слуге које је књазу и отаџбини учинио за време рата 
са Турцима 1876. године. Око текста је изведена 
декорација са флоралним мотивима и оружјем. У 
средини, изнад, грб Србије. Овој групи припада и 
„Уверење о одликовању сребрном медаљом за рат 
1878. године,” (кат. бр. 45) од 26. јуна 1878. године, 
којим Милан М. Обреновић IV, одликује Јова на 
Ра дојевића, свештеника Крајинске бригаде сре бр-
ном медаљом за ревносну службу у рату за на родно 
осло бођење и независност 1878. године. „Уве рење о 
одликовању Споменицом на рат 1876, 1877. и 1878. 
године,” (кат. бр. 46) од 1. септембара 1878. године је 
заправо указ Милана М. Обреновића IV, на предлог 
министра војног Саве Грујића, о одликовању Јована 
Радојевића свештеника Крајин ске бригаде II класе 
Споменицом на рат 1876, 1877. и 1878. године. До-
кумент је потписао министар војни, пуковник С. 
Грујић. Под кат. бр. 48 је „Уверење о праву на ноше-
ње Споменице за рат 1885. и 1886. године,” од 15. 
марта 1886. године. Овим документом министар 
вој ни у име Његовог Величанства Милана I уверава 
да Димитрије Сечански има право на ношење Спо-
мени це за рат 1885. и 1886. године, на основу члана 
2. уредбе од 19. фебруара 1886. године. У потпису 
министар војни, ађутант Његовог Величанства, пу-
ковник Драгутин Франасковић. Аутор споменице је 
Ђорђе Мунц.

Међу повељама удружења грађана нашла се 
по веља Кола јахача „Кнез Михаило” (кат. бр. 55) од 
1889. године, којом Крајински окружни одбор Кола 
јаха ча Кнез Михаило прима Стојана Х. Станковића, 
трговца из Неготина за свога члана утемељивача, а 
све под покровитељством Њ. В. краља Александра I. 

„Повеља (указ) о постављењу за писара друге 
класе,” (кат. бр. 31) од 20. новембра 1894, је заправо 
указ краља Александра I, а на предлог Министарс-

за храброст” (кат. бр. 44), установљена је 1876. го-
дине, и додељивана онима који су се храброшћу ис -
такли у рату.27 Међу одликовањима своје место на-
шла је и „Споменица Српско-бугарског рата” (кат. 
бр. 49), установљена 18. фебруара 1886. године за 
учеснике рата против Бугарске.28 У ратна одли кова-
ња и споменице установљене законом спада и „Спо-
меница Шездесетогодишњице Краљеве гарде” (кат. 
бр. 53).29 

„Медаља ступања на престо Милана Обре но-
ви ћа” (кат. бр. 42) припада групи споменица догађа-
ја политичке историје.30 У ову групу споменица 
спада и „Миропомазање Александра I Обреновића 
у Жичи 1889. године” (кат. бр. 51).31 Медаља кова на 
1889. го дине, поводом обележавања Петстогодиш-
њице Ко совске битке (кат. бр. 50) такође припада 
овој гру пи споменица.32 

„Медаља пожаревачке занатске пољопривред-
не изложбе” (кат. бр. 52) припада групи споменица 
друштвених догађаја, друштава и установа. Иско-
вана је 1895. године.33 

У збирци повеља и диплома налази се осам до -
кумената који се делом односе на колекцију од ли-
ковања династије Обреновић, а једним делом пред-
стављају службену документацију о постављењи  ма 
и путним исправама тога времена. Најста рији, ме-
ђу повељама и одликовањима, је „Указ о одлико-
вању Таковским крстом на прсима” (кат. бр. 43) од 
12. новембра 1876. године, којим кнез Милан Об-
реновић IV одликује Јована Босића, писара Мини-

27   Н. Тодоровић, Југословенске и иностране медаље, Београд, 1964, 48.
28   Исто, 49.
29   Исто, 50.
30   Исто, 53.
31   Исто, 54.
32   Исто, 54. 
33   Исто, 60. 
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да су вероватно настале преснимавањем, односно 
умножавањем и служиле су у комерцијалне сврхе. 
Најбројније су фотографије кнеза Михаила, краља 
Милана и краљице Наталије. Део фотографија и 
разгледница на којима је представљен Неготин са 
улицама које су носиле имена чланова владарске 
династије Обреновић, носи потпис Сотира Михај-
ловића који је имао атеље у Неготину крајем XIX 
и почетком ХХ века. Међу каталошки представље-
ним фотографијама налази се и фотографија првог 
српског пароброда Делиграда. Кнежевина Ср бија је 
1862. године купила први пароброд Делиград и осам 
шлепова. Овим паробродом, у пролеће 1865. године, 
кнез Михаило и кнегиња Јулија путују до Шапца на 
чувене коњичке трке.34 

У стручној библиотеци Музеја Крајине нала зи 
се већи број публикација које се односе на динас-
тију Обреновић. Поред својеврсне аутобиографи је 
кнеза Милоша, коју је приредио М. Ђ. Милиће вић, 
под насловом Кнез Милош прича о себи у издању 
Српске краљевске академије 1893. године, у библио-
теци се налази и Протокол Магистрата нахије по-
речке: (1828–1832) у издању Историјског архива у 
Неготину 2012. године.35 Он обухвата период од пет 
година у којем Кнежевина Србија добија широку 

ког са    вета, министра унутрашњих дела, о постав-
ље њу Ми  лентија Владисављевића, бившег полициј-
ског пи   сара, за писара друге класе начелства округа 
Кра јин     ског, да врши дужност писара среза Кључког 
и при ма пла ту из плате овога. У потпису председ-
ник Ми   ни стар ског савета, министар унутрашњих 
дела Ни ко ла Христић. 

Колекцији повеља о одликовањима припада 
и „Повеља о одликовању Светог Саве петог реда,” 
(кат. бр. 54) од 15. јуна 1900, којом краљ Александар 
I Обреновић, на предлог министра унутрашњих де-
ла, одликује Јована Радојевића, свештеника из Гло-
говице, краљевским Орденом Светог Саве петог ре-
да. Повељу је потписао канцелар краљевских ор де-
на, почасни ађутант Њ. В. Краља, генерал Ми ло ван 
С. Павловић. 

Интересантна је и једна путна исправа од 13. 
јуна 1861. године (кат. бр. 8). Пасош има четири 
стране и важио је пола године. Овим документом 
кнез Михаило Обреновић одобрава Ђорђу Н. Жив-
ко  ви ћу, учитељу нормалне школе Неготинске, пре -
лаз преко Радујевца у Турску до Видина и Лом – Па -
лан ке. Моле се власти Отоманског царства да омо-
гуће Ђ. Живковићу слободан пролаз до назна че них 
места и повратак у отаџбину. У потпису Кне жевс ки 
пред ставник, министар иностраних дела Фи лип 
Христић. 

У збирци фотографија и разгледница, налазе се 
фотографије чланова династије, од кнеза Мило ша 
до краља Александра и краљице Драге. Међу њима 
су литографисане фотографије кнеза Милоша и 
кнегиње Љубице, фотографије настале у фото граф-
ским атељеима у Бечу, као и фотографском атељеу 
Анастаса Н. Стојановића, фотографа српског кне-
за, чији се атеље налазио преко пута Читалишта у 
Београду. Један број фотографија не садржи подат-
ке о фотографу или атељеу у коме су начињене, тако 

34   http://elementarium.cpn.rs/elementi/parobrod-deligrad
„Делиграду” је 1867. године била поверена веома значјна историјска 
мисија. Као резултат споразума између турског султана и кнеза Михаи-
ла о предаји градова у српске руке, 24. марта 1867. године, пароброд 
„Делиград” је на три шлепа утоварио 2.000 Турака, главни део посада из 
тврђава Београд, Смедерево и Кладово, и одвезао их у Рушчук. Месец 
дана касније, „Делиград” је покупио и последње чете Турака и одвезао 
их низ Дунав.
35   Протокол Магистрата нахије поречке: (1828–1832) се налазио у 
Исто ријској збирци Музеја Крајине све до 26. марта 2012. године, када 
је одлучено да се најстарији и најзначајнији писани документ северо-
источ не Србије поклони Историјском архиву у Неготину поводом 60 
година од оснивања.
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Та  да је и уметничка збирка, у оквиру музеолошке 
де  ла тности, поставила свој темељ. 

Експонати су доспевали у Музеј на различите 
начине. Поред редовних откупа, за развој збирке 
од великог значаја су и поклони племенитих даро-
даваца, у које спадају и сами аутори, грађани, као 
и Народни одбор општине и среза. Неки од пот-
пи сника оснивачких правила Музеја и сами су са-
купљали археолошке и уметничке раритете из кул-
турних или неких других побуда, те су и тако обо-
гаћивали музејске збирке. Међу њима се истичу 
Стојан Младеновић и Петар Типа. Тако је фор ми-
ран и профил збирке коју чине тематски разно-
врсне слике – од религиозних, историјских и жанр 
сцена до портрета, пејзажа и мртве природе. Слике 
су настале у другој половини XIX, током XX, као и 
почетком XXI века, у најразноврснијим техникама: 
уље на платну, акварел, темперe, пастел, комби но-
ване технике... Збирка је знатно обогаћена након 
Другог светског рата. Иако малобројна, заузима 
бит но место међу осталим збиркама.

Посебно место у уметничкој збирци Музеја 
Кра јине заузимају уметници XIX века, Павле Чор-
тановић и Милисав Марковић. 

Павле Чортановић рођен је у Новом Саду 1830. 
године, где основна сликарска знања стиче од свог 
оца, академическог молера Петра, родом из села 
Чортановца, испод Фрушке горе. Уметничку ака-
демију започео је у Бечу 1845. године. По завршетку 
студија слика иконе и црквене иконо стасе по Сре-
му и Славонији. Радио је литогра фије и портрете 
са темама из српске историје.37 У Неготин долази 

аутономију (1830) и почиње убрзани привредни, 
по литички и културни развој. Део публикација са-
држи посвете члановима династије Обреновић, ко-
ји су на разне начине задужили ауторе и помагали 
штам пање. Публикације су углавном путем поклона 
и размене доспеле у Музеј Крајине.

Уметничка збирка Музеја Крајине

Иницијативни одбор за оснивање Музеја у Не-
готину, у контексту обележавања стогодишњице 
ослобођења Тимочке крајине 1933. године, у Пра-
вилима Градског музеја, у члану 3. између осталог 
предвиђа и прикупљање карактеристичних слика 
и снимака у вези са значајним личностима из Кра-
јине, као и слике и снимке крајинских предела.36 

Делиград – први српски пароброд
(фотографија, МКН – СГ инв. бр. 81)

36   У члану 3. се наводи да ће Музеј имати археолошко, етнографско, 
јестаственичко и одељење за књижевност о Крајини са колекцијом сли-
ка и снимака људи и предела у Крајини, објашњавајући под а, б, в, г, де-
таље о одељењима. АМК, Правила градског музеја у Неготину – Краји не 
из 1933. године, акт без бр. и дат.

37   Павле Чортановић је умро 1903. године у Београду. Р. Требјешанин, 
„Павле Чортановић живописац и учитељ вештина у Неготинској гим-
на зији 1883–1897. год.”, Развитак: часопис за друштвена питања, кул-
туру и уметност, год. XIV, мај–јун, бр. 3, Зајечар, 1974, 91, 96. 
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Музеј Крајине у уметничкој збирци има ви-
ше радова Павла Чортановића, а међу њима је и 
„Портрет Милоша Обреновића.” Портрет је доби-
јен на поклон од професора Стојана Младенови-
ћа.42 Порт  рет је урађен лазурно, изузетак чине само 
оне партије на којима је представљен златовез, где 
је из раженији нанос боје. Портрет кнеза Милоша 
пред  стављен је у благом полупрофилу, док је глава 
у анфасу постављена према посматрачу. Портрет је 
на сли кан на равномерно обојеној сиво-зеленкастој 
основи. Седа коса кнеза Милоша је у благим тоно-
вима сиве боје, лице у ружичастим тоновима са 
прелазима ка сиво-зеленкастим сенкама. Кнез је 
приказан у одећи црвене боје са богатим златове-
зом и кићанкама. На кнежевим грудима насликана 
су одликовања, на левој страни једна, на десној две 
звезде, од којих једна до пола заклоњена лентом, а 
на средини груди једно елипсасто турско одликова-
ње са минијатурним портретом турског вла дара 
окачено на декоративни ланац који се спуш та од 
високог оковратника. Преко груди се од дес ног ра-
мена дијагонално спушта плава лента, са црвеним 
ивицама.

1883. године када почиње да ради у Неготинској 
гимназији, где је примљен са разумевањем и пош-
товањем. Међутим, он је наставничку службу смат-
рао споредном и мало плаћеном, те је више пок-
лањао времена и снаге свом приватном послу.38 Ка-
да је дошао у Неготин, већ је имао ауторитет позна-
тог сликара. Павле Чортановић, први школовани 
сли кар који је живео и радио у Неготину, оставио 
је бројна дела.39 Поред слика које се чувају у фонду 
Му зеја Крајине, Чортановић је у Неготину обновио 
и сликао иконе за иконостас у Старој цркви, изводе-
ћи и зидно сликарство. Сачуване су и Чортанови-
ћеве целивајуће иконе за Цркву Свете Тројице, Ма-
настир Буково40 и цркву у Штубику.41 

38   Од тог тренутка, па до 1892. године, Чортановић непрестално под-
носи молбе за унапређење, чак и онда када за то није имао законско 
право. Исто, 91–92. 
39   Године 1948. приређена је изложба његових портрета, композиција 
и икона које је радио у Неготину. Изложба је привукла велику пажњу 
посетилаца. Такође, поводом изложбе одржано је и предавање на На-
родном универзитету у Неготину о уметности. Летопис, 43.
40   Доласком Прокопија Бујишића за старешину манастира Буково 
1886. године и Чортановић је дошао у Неготин као учитељ цртања. Из 
насталог пријатељства према Бујишићу, Чортановић се прихватио сли-
кања 24 целивајућих икона за манастир Буково, о чему говори и запис 
на икони Христовог рођења, а који гласи: „При настојатељу Архиман-
дрита Прокопија Бујишића живописане су 24 целивајуће иконе при 
манастиру Буково 1887–87. и 88. године”. Поред икона у цркви мана-
стира Буково, Павле Чортановић је радио и иконе за иконостас у 
Старој неготинској цркви. Иконостас је старијег датума, јер на царским 
дверима стоји текст: „Обновио П. Чортановић, учитељ цртања 1884.” 
Израдио је и низ других икона, често и репродукујући их, које се да-
нас налазе у неготинским црквама, било као целивајуће, или на зиду 
постављене. У неготинској цркви Свете Тројице налази се на зиду 
ико на Свети Сава проповеда, са сигнатуром у доњем десном углу: „П. 
Чор тановић, академски новосадски 1885.” Занимљиво је да се опробао 
у Неготину и као фреско–сликар. У калоти апсиде Старе неготинске 
цркве приказана су три јерарха. Д. Димиресковић – Папалуцић, Павле 
Чортановић, сликар у Неготину, Неготин, 2003, 11–12.
41   Н. Макуљевић, „Визуелна култура и уобличавање сакралне топо-
графије Неготинске Крајине”, у Сакрална топографија Неготинске 
Кра јине, прир. Н. Макуљевић, Неготин, 2012, 24.

42   Стојан Младеновић рођен 1890. године, син неготинског кујунџије 
Јована. Као борац ђачке чете, а затим официр српске војске, учествовао 
је у многим борбама, прешао Албанију и тешко рањен на Солунском 
фронту. На београдском Филозофском факултету дипломирао 
је у јануару 1914. године српску књижевност са југословенском 
књижевношћу, упоредну књижевност са теоријом књижевности, српски 
и француски језик. Постављен је за суплемента Неготинске гимназије 
31. марта 1919. године. Цео радни век провео је у Неготинској гимназији 
и Учитељској школи, а од априла 1936. године до априла 1941. био је 
директор Државне потпуне мешовите гимназије у Неготину. Поред 
рада у школи дао је значајан допринос развоју просветног и културног 
живота у Крајини. Иницијатор је организованог рада на сакупљању 
грађе значајне за историју овог краја и оснивач Музеја Крајине, 
управник и директор установе до одласка у пензију 1961. године. Н. 
Плавшић и др, Неготинска гимназија 1839–1989, Неготин, 1989,
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1933. године, акт без бр. и дат.
http://elementarium.cpn.rs/elementi/parobrod-deligrad

Сликар Милисав Марковић рођен је у Кња-
жев цу 1863. године. Сликарство је учио код Николе 
Марковића, академског живописца. Милисав Мар-
ковић, уз Стеву и делимично Полексију Тодоровић, 
један је од најплоднијих иконописаца у српском 
сликарству крајем XIX века. Највећи број својих 
дела оставио је у црквама Тимочке Крајине. Такође, 
радио је и у другим епархијама, као и ван Србије, 
у Бугарској и Словенији. Милисав Марковић пока-
зивао је интересовање и за друге сликарске теме и 
тражио је себе изван црквеног сликарства. 

„Портрет Михаила Обреновића,” рад Милисава 
Марковића, Музеј Крајине добио је на поклон од 
општине Неготин. Кнез Михаило приказан је у це-
лој фигури, у седећем положају и у војничкој уни-
форми. Сабља му је спуштена и наслоњена на ногу, 
док му је капа одложена и налази се на постаменту, 
десно од њега. Ово дело је настало највероватније 
по фотографском предлошку.
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2. Кнез Милош прича о себи
За штампу приредио М. Ђ. Милићевић
Државна штампарија Краљевине Србије
1893, Београд
Штампа, 31 цм, VII, 42 стр. 
Споменик/ Српска краљевска академија; 21
МКН-КГ инв. бр. 2977

3. Милош Велики у служби своје отаџбине,
по оригиналним документима
Уредио Јован М. Поповић
Државна штампарија Краљевине Србије
1900, Београд
Штампа, 21 цм, 116 стр. 
[Посвета:] Узвишеном потомку Милоша Великог; До-
стојном носиоцу поносне Таковске Заставе; Светлој 
узданици српских националних идеала; Витешком 
владару Српскога Пијемонта: Његовом Величанству 

Попис каталошких јединица

Кнез Милош Обреновић

1. Пастирска поученıя православнимѣ
христıя ни ма на све неделѣ и празднике
преко године
У Кньигопечатньи Княжества Србскогъ
1860, Београд
Штампа, 21,5 цм, 547 стр.
[Посвета:] НѢГОВОЙ СВѢТЛОСТИ КНЯЗУ СРБС-
КОМЪ ГОСПОДАРУ МИЛОШУ ОБРЕНОВИЋУ I. 
по свећено
МКН-КГ инв. бр. 2999

1

2
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краљу Србије Александру првом, дело ово посвећује у 
најдубљој оданости Јован М. Поповић, учитељ.
МКН – КГ инв. бр. 168

4. Кнез Милош Обреновић
Позитив, смеђ, литографија
9,5 х 5,7 цм
МКН-СГ инв. бр. 68
Поклон.

5. Портрет Милоша Обреновића 
Павле Чортановић
1890.
Уље на платну
55 х 68 цм 
МКН-Л инв. бр. 3
Поклон проф. Стојана Младеновића.

3

4

5
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Кнез Михаило Обреновић 

8. Пасош
No 1567
13. јун 1861, Неготин
Папир, штампа, рукопис, мастило
46 х 29,5 цм
Пасош има четири стране и важио је пола године. 
Овим документом кнез Михаило Обреновић одоб-
рава Ђорђу Н. Живковићу, учитељу нормалне шко-
ле Неготинске, прелаз преко Радујевца у Турску до 
Видина и Лом – Паланке. Моле се власти Отоман-
ског царства да омогуће Ђ. Живковићу слободан 
пролаз до назначених места и повратак у отаџбину. 
У потпису Кнежевски представник, министар ино-
страних дела Филип Христић.
МКН-ИАГ инв. бр. 23
Поклон.

Кнегиња Љубица

6. Кнегиња Љубица Обреновић
Литографија, позитив, смеђ, преснимљен
9,5 х 5,7 цм
МКН-СГ инв. бр. 67
Поклон.

Кнез Милан Обреновић II

7. Кнез Милан Обреновић II
у парадној униформи
Анастас Н. Сојановић
Литографија, сив тон
9,5 х 5,7 цм
МКН-СГ инв. бр. 70
Поклон.

7

6
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9. Протоколи редовне Народне скупштине
држане о Миолюдне 1867. године у Крагујевцу
У Државной штампарıи
1868, Београд

8

9

Штампа, 23 цм, 302 стр.
МКН-КГ инв. бр. 2889

10. Кнез Михаило Обреновић у свечаној одори
Анастас Н. Стојановић
Око 1860.
Позитив, смеђ
9,5 х 5,7 цм
МКН-СГ инв. бр. 75
Поклон.

11. Кнез Михаило Обреновић
Анастас Н. Стојановић
Око 1865.
Позитив, смеђ
9,5 х 5,7 цм
МКН-СГ инв. бр. 73
Поклон.

10
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14. Књаз Михаило у Цариграду
1867. 
Позитив, смеђ, преснимљен
5,0 х 9,4 цм
МКН-СГ инв. бр. 59 
Поклон.

15. Портрет Михаила Обреновића
Милисав Марковић 
Друга половина XIX века
Уље на платну
108 х 86 цм
МКН-Л инв. бр. 14
Поклон општине Неготин.

12. Кнез Михаило Обреновић у униформи
пешадијског пуковника
Анастас Н. Стојановић
Око 1865.
Позитив, смеђ
9,5 х 5,7 цм
МКН-СГ инв. бр. 74
Поклон.

13. Кнез Михаило Обреновић крај бисте
Кнеза Милоша
Око 1865.
Позитив, смеђ, преснимљен
9,5 х 5,7 цм
МКН-СГ инв. бр. 72
Поклон.

11 12
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16. Сусрет кнеза Михаила са крвницима
Марићем, Рогићем и Костом Радовановићем
у Кошутњаку
Литографија, папир, картон, смеђ
18 х 20 цм
МКН-СГ инв. бр. 86
Поклон.

14

13

17. Посмртница кнезу Михаилу Обреновићу
1868, Београд
Анастас Н. Стојановић
Штампа, картон
34 х 27,5 цм

16

17
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20. Кнез Милан Обреновић у униформи
Позитив, смеђ, преснимљено
9,5 х 5,7 цм
МКН–СГ инв. бр. 71
Поклон.

21. Краљ Милан Обреновић у униформи
Позитив, смеђ, преснимљено
9 х 5,5 цм
Ову фотографију је краљ Милан поклонио Данилу 
Стефановићу. 
МКН-СГ инв. бр. 61

Натпис: „МИХАИЛ М. ОБРЕНОВИЋ III. КЊАЗ СРБ-
СКИ. РОДИ СЕ У КРАГУЈЕВЦУ 4. СЕПТЕМБРА 1823. 
ГОДИНЕ. БИ КРВНИЧКИ УБИЈЕН У ТОПЧИДЕР. 
КОШУТЊАКУ 29. МАЈА1868. ГОД.’’
МКН-СГ инв. бр. 85
Поклон.

Милан Обреновић IV

18. Милан Обреновић као дечак
Позитив, смеђ, преснимљен
9,5 х 5,7 цм
МКН-СГ инв. бр. 69
Поклон.

19. Милан Обреновић у кадетској униформи
Анастас Н. Стојановић
Позитив, смеђ
10,2 х 6 цм
МКН-СГ инв. бр. 62

19

18
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20

21

22. Краљ Милан у Цариграду
Дописна карта, двобојна штампа
6,8 х 13,6 цм
МКН-СГ инв. бр. 58
Поклон.

23. Кнез Милан и кнегиња Наталија
са сином Александром

22

23
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28. Краљица Наталија Обреновић
Анастас Н. Стојановић
Позитив, смеђ
9,5 х 5,7 цм
МКН-СГ инв. бр. 64
Поклон.

29. Краљица Наталија Обреновић
J. Lowy
1889, Беч
Позитив, смеђ
16 х 11 цм
МКН-СГ инв. бр. 78
Поклон.

Око 1880, Беч
Прештампано, картон, папир, црно-бела
14,4 х 10,3 цм
МКН-СГ инв. бр. 77
Поклон.

Наталија Обреновић

24. Споменица Њ. В. краљице Наталије: изворна 
грађа за историју краљевскога брачног спора
„Смиљево” – Штампарија Пере Тодоровића
1891, Београд
Штампа, 23 цм, 114 стр.
МКН-КГ инв. бр. 287

25. Наталија Петровна Кешко, вереница
кнеза Милана
Око 1875, Београд
Позитив, смеђ, преснимљено
9,5 х 5,7 цм
МКН-СГ инв. бр. 66

26. Кнегиња Наталија Обреновић
Анастас Н. Стојановић
Око 1875.
Позитив, смеђ
9,5 х 5,7 цм
МКН-СГ инв. бр. 63
Поклон.

27. Кнегиња Наталија Обреновић
Око 1880.
Позитив, смеђ, преснимљен
9,5 х 5,7 цм
МКН-СГ инв. бр. 65
Поклон.

29
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30. Краљица мати – Наталија
Литографија, папир, штампа
44 х 33,5 цм
МКН-СГ инв. бр. 89
Поклон.

Александар Обреновић

31. Указ о постављењу за писара друге класе
Краљевска српска државна штампарија у Београду
20. новембар 1894, Београд
No 17178
Папир, штампа, мастило, рукопис
46 х 33 цм

30

Изнад текста вињета са флоралним мотивом и два 
анђела држе круну. У средини грб Краљевине Србије. 
Текст уоквирен геометријском орнаментиком. У до-
њем делу утиснут суви печат.
МКН-ИАГ инв. бр. 22
Поклон.

32. Александар Обреновић као дечак
В. Даниловић
1883, Београд
Позитив, смеђ
13,5 х 6 цм
МКН-СГ инв. бр. 60
Поклон.

33. Портрет краља Александра – Aleksandre,
Roi de La Serbie. König von Serbien / King of Servia
Немачка
Папир, штампа
51,5 х 39,5 цм
МКН-СГ инв. бр. 88
Поклон.

31
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34. Посета краља Александра Обреновића
Неготину – код споменика Хајдук Вељка
Л. Ђорђевић и С. Михајловић, Неготин-Зајечар
1897.
Позитив, смеђ, вињетиран
17 х 23,2 цм
МКН-СГ инв. бр. 57

35. Српски краљ Александар и краљица Драга
(M.S. Regele Alexandru si Regina Draga a Serbia)
Око 1900, Румунија
Дописна карта у боји, вињетирана
8,8 х 3,8 цм
МКН-СГ инв. бр. 76
Поклон.

34

35

32

33
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36. Значајна вечера у двору
1. априла 1893. године
Издање Наума Димитријевића
1893, Београд
Папир, штампа
44 х 54,5 цм
Текст испод ликовног приказа – Краљ Александар: 
„Господо! Устав је у последње време тако јако угро-
жен, грађанска права Мојих драгих Срба доведе-
на су у таку опасност, уставни положај Народнога 
Представништва тако је јако понижен, да Ја не могу 
оклевати да пустим да ово несрећно стање и даље 
траје. Од данашњега дана Ја узимам Краљевску 
власт у своје руке. Од данашњега дана ступа Устав у 
сво ју потпуну силу и важност”.
МКН-СГ инв. бр. 90
Поклон.

Култура сећања

37. Кнез Милош Обреновић, споменик, гипс
Око 1900.
Фотографија, картон, папир, тон смеђ
34 х 22 цм

36

Аутор споменика је Ђорђе Јовановић.
МКН-СГ инв. бр. 87
Поклон Илије Коларевића вајара из Београда.

38. Свечано откриће споменика кнезу
Милошу Великом у Неготину
Сотир Михајловић
27. мај 1901.
Позитив, картон, сив, около вињете са флоралним 
мотивима у плавом тону.
23,5 х 29,5 цм
МКН-СГ инв. бр. 45
Поклон.

37
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40. Пијачни трг у Неготину са спомеником
кнеза Милоша
Око 1910.
Разгледница, црно- бела
8,8 х 13,7 цм 
МКН-СГ инв. бр. 83
Поклон.

41. Споменик кнезу Милошу на пијаци порушен
и однешен од стране Бугара 1914. године
Око 1910.

39. Неготин – неготинска Гимназија
– Споменик Великом Млошу
Издање Димитрија А. Машића
Око 1909, Неготин
Дописна карта, литографисана у плавом тону
9,5 х 14 цм
МКН-СГ инв. бр. 18
Поклон.

40

41

38

39
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Позитив, смеђ, преснимљен
12,9 х 16,8 цм
МКН-СГ инв. бр. 79
Поклон.

Одликовања 

42. Ступање на престо Милана Обреновића
1872.
Медаља с ушицом, бакар, кована
Пречник 3,7 цм
Аверс: глава кнеза Милана окренута улево, oколо 
го ре: „МИЛАН ОБРЕНОВИЋ IV. КЊАЗ СРБСКИ”. 
Ре верс: у пољу натпис „У СПОМЕН СТУПАЊА НА 
ПРЕСТОЛ СРБСКИ 10ог АВГУСТА 1872. Унаоколо: 
СРБСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ”. 
МКН-ИО инв.бр. 240
Поклон.

43. Указ о одликовању Таковским крстом
на прсима
Државна каменорезница у Београду
12. новембар 1876, Београд
No 13605
Папир, штампа, мастило, рукопис
35 х 50 цм
МКН-ИАГ инв.бр. 17
Поклон.

44. Сребрна колајна за храброст
1876.
Сребро, ковано, с ушицом
Прњечник 2,6 цм
На аверсној страни натпис: „МИЛАН М. ОБРЕ-
НОВИЋ IV КЊАЗ СРПСКИ”, на реверсној страни: 
у венцу од ловорове и храстове гране натпис: „ЗА 

ХРАБРОСТ 1876”.
МКН-ИО инв.бр. 137
Поклон.

45. Уверење о одликовању сребрном медаљом
за рат 1878. године
26. јун 1878, Ниш
No 2568
Папир, штампа, мастило, рукопис
32,5 х 21 цм
МКН-ИАГ инв.бр. 24
Поклон.

46. Уверење о одликовању Споменицом
на рат 1876, 1877. и 1878. године
L. Dumont
1. септембар 1878, Београд
No 3736
Папир, штампа, рукопис, мастило
29 х 22 цм

46
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Милана IV Обреновића, около венац од ловоровог 
и храстовог лишћа обавијен траком на којој пише: 
„Шуматовац, Ниш, Ак Паланка, Пирот, Адлије, Св. 
Никола, Врања, Грделица”. Изнад монограма круна.
МКН-ИО инв. бр. 80
Поклон.

48. Уверење о праву на ношење Споменице
за рат 1885. и 1886. године
Ф. No 03842
15. март 1886, Београд
Папир, штампа, рукопис, мастило
43 х 30 цм 
У доњем левом углу краљев монограм MI а изнад 
на постољу жена у дугој хаљини, у левој руци држи 
венац од ловоровог лишћа а десном је ослоњена на 

У доњем делу на средини је кнежев монограм МО 
са круном, окружен венцем од ловоровог и храс то-
вог лишћа, који је обавијен траком на којој су ис-
писана имена великих битака и ослобођених мес та: 
„Шуматовац, Св. Никола, Ак Паланка, Кула и Пи-
рот” (на левој страни), „Ниш, Грделица, Врања, Кур-
шумлија и Подујево” (на десној страни). Изнад тек-
ста је приказана персонификација Србије, жена у 
дугој хаљини. У десној руци држи венац од ловоро-
вог лишћа, док се левом ослања на штит са српским 
грбом и држи крст. Испод монограма кнеза Милана 
потпис: L. Dumont Dcl.Sc.
МКН-ИАГ инв. бр. 18
Поклон.

47. Медаља за ослобођење и независност
1876 – 1877 – 1878.
Медаља с ушицом, месинг, бронза, ковано
Пречник 3,3 цм

На аверсној страни: у средини жена у дугој хaљи-
ни, персонификација Србије, у десној руци држи 
венац од ловоровог лишћа, а у левој мач и штит са 
грбом Србије. Полукружно нaтпис: „РАТ ЗА ОСЛО-
БОЂЕЊЕ И НЕЗАВИСНОСТ 1876–1877–1878 ГОД”. 
На реверсној страни: у средини монограм краља 

48

47
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штит са српским грбом, изнад ње круна. Испод мо-
нограма краља Милана пише: Фото – Литограф ска 
Радионица Главног Ђенералштаба.
МКН-ИАГ 19
Поклон.

49. Споменица Српско-бугарског рата
Гвожђе црно патинирано, ковање
Пречник 4,1 цм

49

Установљена 18. II 1886. споменица је облика црног 
крста чији се краци при средини сужавају. На авер-
су: у средини круг у коме две шестокраке једна пре-
ко друге образују дванаест кракова. На крацима 
крс та лево „1885.” десно „1886.” На реверсу: у кругу 
две заставе, две укрштене топовске цеви и две пу-
шке с бајонетима. Пантљика црна са уским црвеним 
ивицама, уздужна.
МКН-ИО инв. бр. 241
Поклон.

50. Петстогодишњица Косовске битке
1889.
Медаља, цинк, месинг, с ушицом, ковање
Пречник 3,8 цм 
На аверсној страни: попрсје кнеза Лазара огрнуто 
плаштом, на глави круна. На прстену около горе 
пише: „КНЕЗ ЛАЗАР”, доле: „1837”. Реверс: Манастир 
Раваница. На прстену горе пише: „ВИДОВДАНСКА 
500 ГОДИШЊИЦА”, доле: „1889”.
МКН-ИО инв. бр. 32
Поклон.

51. Миропомазање Александра I Обреновића
у Жичи
1889.
Медаља, месинг, ковање
Пречник 3,6 цм
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53. Споменица Шездесетогодишњице
Краљеве гарде
Месинг, ковање
Пречник 3,4 цм
На аверсној страни: глава налево Александра I Об-
реновића. Около горе натпис: „СПОМЕНИЦА НА 
ПРОСЛАВУ 60. ГОДИШЊИЦЕ КРАЉЕВЕ ГАРДЕ”. 
На реверсној страни: У пољу натпис: „1838 – КНЕЗ 
МИЛОШ – КНЕЗ МИЛАН – КНЕЗ МИХАИЛО – 
КНЕЗ МИЛАН – КРАЉ МИЛАН I. – КРАЉ АЛЕК-
САНДАР I. – 1898”.
МКН-ИО инв. бр. 28
Поклон.

54. Повеља о одликовању Светог Саве петог реда
15. јуна 1900, Београд
No 429
Папир, штампа, мастило, рукопис
42,7 х 28 цм
Горе у центру грб Краљевине Србије, лево вињета 
са орденом на коме је натпис на старословенском. 
Испод текста, у доњем делу суви печат пречника 
5,3 цм. У средини орденски знак, изнад круна, а 
око знака кружно ћирилицом пише: „КРАЉЕВСКО 
СРП СКИ ОРДЕН ТАКОВСКОГ КРСТА. ЗА ВЕРУ У 
КНЕ ЗА И ОТАЧЕСТВО.”
МКН-ИАГ инв. бр. 21
Поклон.

На аверсу медаље: Попрсје Александра I Обренови-
ћа у свечаној униформи. У прстену кружно натпис: 
„АЛЕКСАНДАР ПРВИ, КРАЉ СРБИЈЕ, МИРОПО-
МАЗАН У ЖИЧИ 20. ЈУНА 1889. ГОДИНЕ”. Реверс: 
Манастир Жича, лево горе лик Стефана Прво вен-
чаног. У прстену кружно натпис: „СЕДМОВРАТНИ 
МАНАСТИР ЖИЧА, ЗАДУЖБИНА КРАЉА СТЕ-
ВАНА ПРВОВЕН ЧАНОГ, САЗИДАН 1222”.
МКН-ИО инв. бр. 30
Поклон.

52. Медаља пожаревачке занатске
пољопривредне изложбе
1895.
Ковани месинг, посребрено
Пречник с ушицом 4 цм
На аверсној страни: у средини попрсје краља Алек-
сандра I, у прстену полукружно натпис: „Краљ Ср-
бије Александар I покровитељ пожаревачке занат-
ске пољопривредне изложбе”. На реверсној страни: 
У средини капија и ограда изложбе а испод година 
1895. У прстену кружно натпис: „Пожаревачка за-
нат ска и пољопривредна изложба занатлиског удру-
жења”.
МКН-ИО инв. бр. 39
Поклон.

53

52



251

Повеље и дипломе

55. Повеља Кола јахача „Кнез Михаило”
1889.
Папир, вишебојна штампа, мастило, рукопис
70 х 60 цм
У горњем делу повеље грб Краљевине Србије, у до-
њем десном углу текст испод кога је одштампан пе-
чат Крајинског одбора Тимочког Кола јахача Кнез 
Михаило, Неготин. Илустрација девојке у дугачкој 
хаљини на црном коњу, са штитом и црвеном за-
ставом на којој пише Александар I, изнад круна. У 
другом делу кнез Михаило са мачем у руци изнад 
кога се надвио анђео.
МКН-ИАГ инв. бр. 25
Поклон.
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Обреновићи у приватној колекцији Јевђевић

Јевђа А. Јевђевић



Колекционар Јевђа А. Јевђевић

Јевђа А. Јевђевић, потомак крагујевачких по-
родица Јевђевић и Милошевић, рођен је 1974. го-
дине у Крагујевцу. По занимању је правник. Бави 
се публицистичким и хуманитарним радом. Поред 
колекционарства, његово посебно интересовање је 
национална, црквена и историја спорта.



255

није подбан Вардарске бановине у Скопљу и најзад 
Бан Моравске бановине у Нишу.3

Најстарији син Живка Ђорђевића, Милан, као 
коњаник Народне војске задесио се у Топчидеру 29. 
маја 1868. када је извршен атантат на кнеза Михаи-
ла Обреновића. Милан је био онај „гласоноша који 
је у највећем трку дојурио у Београд и први јавио 
жалосну вест о кнежевој погибији”. Оваква хитна 
дојава помогла је властима да се организују и да 
спрече даље немире, а завереници су били похва-
тани исте вечери.4 Живков млађи син, др Ђорђе Ж. 
Ђорђевић, био је декан Правног факултета, кра-
љев посланик и секретар Народне скупштине. Био 
је ожењен Полексијом Машин, сестром Светозара 
Ма  шина, првог мужа краљице Драге. 

Игумани значајног обреновићевског Манас ти-
ра Враћевшнице била су два члана ове породи це: 
Вићентије Красојевић (1824–1882, архимандрит од 
1870, владика Ужички (Жички) 1873–1882) и унук 
његове рођене сестре Анице, Михаило Урошевић 
(1868–1933, епископ Шабачки 1922–1933).

Вићентије Красојевић је по повратку Обрено-
вића на трон Србије постављен за настојатеља ма-
настира. Као игуман сазидао је велики конак. Из-
град ња је започета за владе кнеза Михаила, а завр-
шена за владе кнеза Милана. Вићентије је одржавао 
присне односе са династијом Обреновића, која је 
манастир обилно помагала. Кнежеви Милош, Ми-
хаило и Ми лан сматрали су игумана Вићентија за 
пријатеља а он им је био искрено одан. Тестаментом 

Приватна колекција Јевђе А. Јевђевића наста-
ла је обједињавањем приватних колекција и архи-
ва крагујевачких породица Јевђевић и Милошевић, 
тј. обједињавањем колекција породица оца и мајке 
оснивача...

И једна и друга фамилија имају бројне везе, са 
српским династијама, Карађорђевић, Обреновић и 
Пе тровић Његош. Овде ћемо се ограничити на везе 
са Обреновићима и на део збирке који је везан за 
ди на стију Обреновић.

Баба оснивача Збирке, очева мајка Љубица Јев-
ђевић, рођена Красојевић, пореклом је из Горње Цр-
нуће, прве српске нововековне престонице. Њен чу-
кундеда стриц био је Дворни (дворски) кнез Ђорђе 
Јовичић, а брат њеног деде Вићентије Красојевић, 
епископ Ужички.

Вићентије је био велики пријатељ породице 
Обреновић и за ту блискост је одликован и Крстом 
Светоандрејске скупштине који је прво и једно од 
најређих српских одликовања. У повељи о одли ко -
вању између осталог пише: „Одликујем га овим зна-
ком мога књажевског благовољења с тим да га веч-
но његов старешина господин Вићентије а по смрти 
овог његови заступници носе”.1 

Фамилија Ђорђевић – Красојевић дала је до 
1941. године пет народних посланика: Живка А. 
Ђор ђевића, Вићентија Красојевића, Ђорђа Ж. Ђор-
ђевића, Ивана Ј. Ђорђевића и Илију М. Красоје ви-
ћа.2 Јанићије Красојевић био је велики жупан а кас-

Обреновићи у приватној колекцији Јевђевић

1   Ј. А. Јевђевић, Вићентије Красојевић, епископ жички и његова задуж-
бина, Горњи Милановац, 2003.
2   Ј. А. Јевђевић, Кнез Милош и Црнућа, Крагујевац, 2015, 34-37

3   Исто, 36
4   С. С. Михаиловић, Мемоари, 274



256

вама рата с Турцима”. Предање каже да је помену-
ти Маринковић био трећи муж Баба Вишње, али о 
томе нема опипљивих историјских доказа.

Прадеда Љубице Јевђевић, Јован Маринковић, 
помогао је кнегињи Љубици да, после убиства кнез 
Милошеве љубавнице Петрије, побегне из Црнуће 
и отпратио је у Луњевицу код њеног девера Николе 
Милићевића.6 А брат њеног деде Михаила Марин-
ковића, Милован Маринковић, на аукцији 1843. го-
дине у Крагујевцу откупио је део предмета из двора 
кнеза Милоша.7

Породица Милошевић, раније се презивала Гој-
тић, потиче од кнеза Гојге који је у време владавине 
кнеза Милоша Обре но вића био врховни кнез у Ста-
ром Влаху.8 Крагује ва ч ки Милошевићи су, по жен-
ској страни, потом ци Пе ровића из Цуца и Тодорови-
ћа (Живковића). То до ровићи (Живковићи) су једна 
од најстаријих кра  гу јевачких породица која је била 
присутна и на дво ру кнеза Милоша током његове 
прве владавине и ку мовали су им жена и деца Пет-
ра Топаловића, кнеза Гружанског.9

Приватна колекција Јевђевић садржи бројна 
до  кумента и фотографије из XIX и ХХ века. Посеб-
но се издвајају делови збирке:

• Српски владари и њихове породице: фото-
графије владара и владарских породица Србије, 
Црне Горе и Југославије. Писма, документа и пове-
ље о одликовањима, дописне карте и разгледнице. 
Књи ге о нашим династијама и владарима.

је своју имо вину оставио за школовање своје фа ми-
лије и деце и његовог родног села Горње Цр ну ће. Из 
ове за дужбине школовао се читав низ заслу жних 
ин телек туалаца, махом његових сродника.

Посебно треба истаћи Вићентијев рад на саку-
пљању, сређивању и преписивању народних стари-
на. Био је један од првих колекционара у Србији а 
свакако први у Шумадији. Он је у Манастиру Вра-
ћевшници устројио једну од најстаријих библиоте-
ка, галерија и архива у тадашњој Србији. Помагао 
је народну просвету, уметност и просвећивање на-
рода у области пољске привреде. Био је мецена по-
знатом песнику и сликару Ђури Јакшићу који је код 
њега у манастиру проводио летње распусте док је 
био професор у крагујевачкој гимназији. За мана-
стирску галерију Ђура Јакшић је насликао галерију 
портрета српских владара.

Као старешина Манастира Враћевшнице, Ми-
хаило Урошевић је иницирао подизање споменика 
кнез Милошевој мајци „Баба Вишњи”, који је и по-
дигао уз саму Цркву 1901. На освештавање споме-
ника је дошао и краљ Александар са краљицом Дра-
гом, а били су присутни и чланови Владе са доста 
народа тог краја.

После Мајског преврата и свргнућа династије 
Обреновић 1903. године, Михаило Урошевић одлази 
у Београд и из краљевог двора откупљује скупоцен 
дворски салон, иконе, слике и фотографије, а узима 
и крваве завесе и тепихе у које су била завијена уна-
кажена тела краља Александра и краљице Драге. 

Љубица Јевђевић, рођена Красојевић, потомак 
је и Маринковића који је кнезу Милошу пружио 
уточиште после пропасти Првог српског устанка.5 
У његовом дворишту кнез Милош је развио војвод-
ски барјак и рекао знамените речи „Ево мене а ето 

5   Ј. А. Јевђевић, Кнез Милош и Црнућа, Крагујевац, 2015.

6   Р. Љушић, Љубави српских владара и политичара, Ниш, 2000, 62, 63
7   Списак продатих ствари из Двора кнеза Милоша у Крагујевцу, 2. де-
кем бра 1843. у Крагујевцу
8   Ј. Поповић, Из наше прошлости, Крагујевац, 2012, 60. Вероватно је 
био само угледан кнез у том крају, тешко да је постојала титула Врховног 
кнеза за Стари Влах, (примедба Ј. А. Јевђевића).
9   Матичне књиге венчаних и крштених Цркве Силаска Светог Духа 
у Крагујевцу.
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Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Тапија кнеза Милоша
19. август 1859, Крагујевац
Папир, мастило, писано руком. 
36,7 х 25 цм
У доњем десном углу печат и потпис „Милош Обре-
новић Књаз Српски”, а на средини документа печат 
у воску кнеза Михаила.
МРТК, инв. бр. КЈ-1
Поклон од Милије Павићевића – Браце из Крагу-
јевца.

• Политичари: фотографије председника вла-
да Србије и Краљевине СХС и Југославије, као и 
знаменитих министара, посланика и политичара. 
Документа са потписима државника и политичара 
њихових породица као и њихове визит карте. 

• Официри: у овом делу колекције издвајају се 
фотографије генерала, официра и војника. Посеб ну 
целину чине портрети југословенских офици ра из 
Немачке и Италије настали током Другог свет ског 
рата рађени у разним техникама, као и фотогра фије 
из официрских логора.

• Породична документа и фотографије, орде ње, 
медаље и повеље о одликовањима, јатагани и сабље 
као и делови униформи предака власника збирке.

• Соколски покрет: фотографије знаменитих 
со колаца и соколских такмичења и слетова, дипло-
ме и повеље. Фотографије и разгледнице са моти-
вима Соколских домова, слетова и соколаца. Разна 
документа, соколска литература и књиге. Соколске 
значке.

• Црква: са посебним целинама: српска црква 
у Кнежевини и Краљевини Србији, српска црква у 
Војводини, писма и документа патријарха Георгија 
Бранковића, документа и фотографије српских па-
тријарха, митрополита и епископа, писма, визит 
карте.

• Историјске личности из Србије и света: пис-
ци, јавне личности, страни владари, дипломате: до-
кумента, писма, фотографије, визит карте...

1
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за српску историју нашега времена”, штампане 1828. 
у Будиму. Са оригиналне плоче поводом прославе 
„Два века Вука”, 1987. године урађено је 100 отисака. 
Овај отисак носи број 53/100 у левом углу, а у дес-
ном је уписана година 1987 преко које је суви жиг 
Народног музеја у Београду.
МРТК, инв. бр. КЈ-3

4. Кнез Милош Обреновић Велики
Око 1900.
Фоторепродукција литографије
30,5 х 23,2 цм
Из књиге Знаменити Срби XIX века.
МРТК, инв. бр. КЈ-4

2. Писмо кнеза Милоша кнезу Михаилу
у коме га обавештава о путовању
Август 1859, Крагујевац
Папир, мастило, писано руком
14,3 х 22,4 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-2

3. Кнез Милош Обреновић
Павел Ђурковић и Семјуел Ленхард 
1987. (отисак)
Папир, мастило, бакрорез
33,6 х 28,2 цм
Бакрорез рађен за књигу Вука Стефановића Кара-
џића: „Милош Обреновић књаз Сербии или грађа 

2
3
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Михаило Обреновић III

5. „Михаило и Јулија” 
Д-р Драг. Страњаковић
Штампарија „Орао”
Новембар 1940, Београд
22,2 цм, 139 стр.
Библиотека: Српски пантеон, Књ. II. Уређује одбор, 
Књижарско предузеће Геца Кон а.д. у Београду.
МРТК, инв. бр. КЈ-5

6. Кнез Михаило у униформи
пешадијског пуковника
Око 1865.
Позитив
5,7 х 9,8 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-6
Откуп.

4

6

5
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Јулија Обреновић

9. Портрет кнегиње Јулије
Фото-папир, картон, позитив смеђ

7. Кнез Михаило Обреновић
Др Хајд
Око 1865, Беч
Позитив
6,5 х 10 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-7

8. Кнез Михаило у Цариграду са делегацијом
1866. г. 
Око 1900.
Дописна карта 
14 х 9 цм
Упућена господину Илији М. Машићу, председнику 
суда у пензији, Ниш.
МРТК, инв. бр. КЈ-8
Откуп.

7

8

9
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12. Љубавни живот краља Милана 
Мирко Срећковић
Издање „Време” 
1937, Београд, 19,7 цм, 183 стр.
МРТК, инв. бр. КЈ-11

9,5 х 6,4 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-9

10. Портрет кнегиње Јулије (?)
Фото-папир, картон, позитив
10 х 6,5 цм 
МРТК, инв. бр. КЈ-10
Откуп.

Милан Обреновић

11. Просветни гласник, службени лист
Министарства просвете и црквених послова
Год. XXII, Број 2.
Фебруар, 1901. 
Број посвећен смрти краља Милана. На насловној 
страни слика краља Милана и његова биографија 
на две стране.
МРТК, инв. бр. КЈ-12

10

12

11
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15. Кнез Милан Обреновић IV. и његова невеста /
Furst Milan Obrenowitsch IV. und seine braut.
Литографија на картону
55 x 39,5 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-15

13. Краљ Милан са престолонаследником
Александром
Фото папир, црни картон, позитив
10,2 х 6,5 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-13

14. Краљ Милан на одру
Фото папир, позитив
20 x 14 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-14

13

14

15
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18. Краљ Милан и краљица Наталија
Папир, штампа
23,4 х 14,7 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-18
Откупљено 2014.

16. Кнез Милан
Око 1870. 
Папир, штампана литографија
38 x 28 цм
Испод немачком готицом одштампано: „Кнез Ми-
лан од Србије”.
МРТК, инв. бр. КЈ-16

17. Краљ Милан
Око 1900.
Папир, штампа
37 x 28 цм
Краљ приказан у генералској униформи као коман-
дант војске. Из књиге Знаменити Срби XIX века.
МРТК, инв. бр. КЈ-17

16

17

18
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Краљ Александар Обреновић

21. Указ краља Александра Првог
22. март 1903.
Папир, мастило
42 х 27,5 цм
Указ о постављењу Др Војислава В. Рашића за ца-
риника треће класе царинарнице београдске од 22. 
марта 1903. године. Потписао министар финансија 
Милован Маринковић.
МРТК, инв. бр. КЈ-21

Наталија Обреновић

19. Кнегиња Наталија Обреновић
Фото папир, картон, позитив смеђ
10,5 х 6,5 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-19

20. Краљица Наталија Обреновић
Фото папир, картон, позитив
10,5 х 6,5 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-20

19

20
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23. Краљ Александар Обреновић
Хромолитографија на хартији, каширана на платно 
(олеографија)
89 х 64 цм
Сигнатура д.д. Влахо Буковац Смедерево
МРТК, инв. бр. КЈ-23
Поклон Љубише Прокића, директора школе у пен-
зији из Крагујевца. Припадало породици Про кић 
из Забојнице.

24. Значајна вечера у двору 1. априла 1893. год.
Издање Наума Димитријевића 
1893, Београд
Папир, штампа
52,5 х 42,3 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-24

22. Краљ Александар са официрима
Фото папир, каширано на картон, позитив
12,6 х 9,8 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-22

21

22

23
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26. Њ.В. Краљ и Краљица Србије
Дописна карта 
7,7 х 8,9 цм 
МРТК, инв. бр. КЈ-26
Откуп 2015.

Краљица Драга Обреновић

27. Краљица Драга Обреновић
Хромолитографија на хартији, каширана на платно 
(олеографија)
89 х 64 цм
Сигнатура д.д. Влахо Буковац Смедерево
МРТК, инв. бр. КЈ-27
Поклон Љубише Прокића, директора школе у пен-
зији из Крагујевца. Припадало породици Про кић 
из Забојнице.

25. Цариградски снимак Њ.В. Краља Александра 
I са свитом 
Дописна карта 
12 x 9,2 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-25
Откуп 2015.

24

25

26



267

28. Краљица Драга
Дописна карта
13,8 х 9 цм
 МРТК, инв. бр. КЈ-28
Откуп.

Породица

29. Милош Бајић 
L. Angerer K K Hof 
Беч
Фото папир, картон, позитив
10,1 х 6,2 цм
На полеђини фотографије назив атељеа: L. Angerer 
K K Hof Photograph in Wien.
МРТК, инв. бр. КЈ-29

27

28 29
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30. Катарина Константиновић
(вереничка фотографија)
Фото папир, картон, позитив
10,2 х 6,2 цм
На фотографији носи медаљон са ликом кнеза Ми-
хаила који јој је он дао на дан веридбе.
МРТК, инв. бр. КЈ-30

31. Катарина Константиновић
Фото папир, картон, позитив смеђ
13,2 х 13,2 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-31
Откуп.

30

31

32
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34. Милева Константиновић
Fritz Luckhardt
1890, Беч
16,2 х 11,4 цм
На фотографији у десном углу потпис: Mileva Con-
stantinovich 1890. На полеђини фотографије: „Миле ва 
Константновић рођ. Опујић жена Александра Кон-
стантиновића кузена краља Милана Обреновића”.
МРТК, инв. бр. КЈ-34
Откуп.

35. Велимиријанум задужбина
Велимира Михаила Теодоровића
Издање Државног савета
Државна штампарија Краљевине Србије
1909, Београд
Папир, штампа
23,8 цм, 64 стр.
МРТК, инв. бр. КЈ-35
Откуп.

32. Катарина Константиновић
Н. Лекић 
Београд
Фото папир, картон, позитив.
16 х 11 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-32
Поклон Дејана Лекића из Крагујевца 2015.

33. Миливоје Блазнавац
Фото папир, картон, позитив
10,6 х 6,1 цм
На полеђини фотографије латиницом писано: Blaz-
navac; испод у левом углу ћирилицом потпис: Блаз-
навац.
МРТК, инв. бр. КЈ-33
Откуп.

33

34
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13,9 x 9 цм 
Jugoslavenski umјetnici/ Art Yougoslave 
МРТК, инв. бр. КЈ-40 
Откуп 2015.

Повеље и дипломе

41. Део повеље Кола јахача „Кнез Михаило”
30-е године ХХ века 
39,5 х 21 цм
Додељена Милану К. Милошевићу, трговцу из Кра-
гујевца, члану Управе Кола Јахача.
МРТК, инв. бр. КЈ-41

42. Диплома Крагујевачког раденичког
певачког друштва Шумадија 
1902. 
66 x 48 цм
Папир, штампа
Додељена Ђоки Тодоровићу практиканту окружног 
начелства у Крагујевцу.
У доњем делу дипломе на средини вињета Таковски 
устанак
МРТК, инв. бр. КЈ-42

3536. Одговор господину А. Милосављевићу
на његову „Тодоровићеву задужбину” 
Драг. К. Протић, адвокат 
Штампарија „Доситеј Обрадовић” 
1904, Београд 
64 стр.
У горњем десном углу написано руком мастилом: г. 
Dr Војиславу Рашићу секретару Мин. Финансија.
МРТК, инв. бр. КЈ-36

Култура сећања

37. Споменик књаза Михаила
Издање Руса и Калмића
Београд 
Дописна карта
13,6 х 8,7 цм
МРТК, инв. бр. КЈ-37

38. П. Јовановић – Устанак на Такову /
Ustanak na Takovu 
Дописна карта 
14 х 9 цм 
МРТК, инв. бр. КЈ-38

39. П. Јовановић / P. Jovanović – Таковски устанак / 
Takovski ustanak / Soulevement de Takovo 
Дописна карта 
13,9 x 8,9 цм 
Jugoslavenski umjetnici/ Art Yougoslave 
МРТК, инв. бр. КЈ-39
Откуп 2015.

40. П. Јовановић – Устанак на Такову / Ustanak na 
Takovu / La revolte de Takovo 
Дописна карта 
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Истраживања доступних фондова јавних збир-
ки Француске резултирала су идентификовањем 
раз новрсне грађе и једног броја уметничких дела, ве-
заних за српску династију Обреновић. Најобимни-
ји су штампани извори, следе фотографије и графи-
ке, углавном портрети Обреновића из различитих 
животних доба и статуса. У Француској срећемо и 
неколико писама и један телеграм Обреновића из 
XVIII и с почетка XX века, архивску грађу везану за 
краљицу Наталију, рукопис о кнезу Милошу, један 
цртеж са посветом краљу Милану док су посебно 
интересантна два портрета кнеза Милоша, рађена 
уљем на платну, као и крстионица цркве у Бидару. 

Идентификовани материјали везани за Обре-
новиће који се налазе у јавним збиркама Француске 
а презентовани су у овом раду, највећим делом се 
чувају у Паризу, односно Националној библиотеци 
Француске. Друге збирке, како оне у Паризу тако и 
у другим местима, садрже од једног до четири пред-
мета везана за ову српску династију. 

Представљени материјали и уметничка дела ве-
зани за Обреновиће који се чувају у јавним збирка ма 
Француске већином се налазе у установама од на-
ционалног значаја, што потврђује да је препозната 
њихова културно-историјска вредност. Поред тога 
што нам пружају непосредне информације, они су 
и својеврсна сведочанства о везама Обреновића и 
Француске, као и о интересовању француског јавног 
мњења и стручне јавности како за ову династију, 
тако и за друштвено-политичка збивања у Србији. 

Даља истраживања ће, по свему судећи, дове-
сти и до других извора везаних за Обреновиће у 
Француској, како у јавним тако и у приватним збир-
кама, што ће и проширити листу збирки које их са-
држе. Пре свега, могу се очекивати извори веза ни за 

краљицу Наталију, која је у Француској дуго жи  ве ла, 
поседовала имовину, била активна у јавном живо ту, 
ту је умрла и ту и почива.1 Да је сећање на ову вла-
дарку у Француској и даље живо сведоче нам, поред 
осталог, и једна авенија у Бијарицу која носи њено 
име, као и књига издата у овом граду почетком 
новог миленијума, која осветљава краљичин лик 
и судбину.2 Некадашња вила Сашино је, иако под 
другим именом и у власништву друге породице, и 
данас понос Бидара и Бијарица.3 

Национална библиотека Француске
(Bibliothèque nationale de France)

Национална библиотека Француске чува благо 
сакупљано током пет векова и то књигe, часописе, 
рукописe, графикe, фотографије, карте и планове, 
нотне записе, ковани новац, медаље, старине, зву-
ч не, видео и мултимедијалне документе, декоре и 
костиме. Једна је од најзначајнијих библиотека у 
све ту а настала је из средњевековних краљевских 
библиотека, формираних од краја средњег века. 
Зна тно се обогатила након увођења обавезе краља 
Фран соа I из 1537. године, да сви издавачи и књи-
жари приложе сваку штампану књигу која се про-
давала у краљевству. Од 1666. године библиотеку 
је интензивно развијао Колбер, тежећи да и на тај 

Обреновићи у јавним збиркама Француске

1   Музеји и архиви надлежни за Бијариц, као и архиви римокатолич -   
ке цркве би могли садржати релевантну грађу.
2    A. de La Cerda, Nathalie de Serbie, la reine errante, Biarritz, 2000.
3   Вила „Сашино” је почетком 20. века у Француској више пута реп-
родукована на различитим разгледницама. Историјату овог здања је 
посвећена књига: La Belle Histoire du Pavillon royal Biarritz – Bidart, изда-
та у Бијарицу 2005. године.



274

зичке и позоришне уметности, Карте и планове, 
Новац, Медаље и Старине. 

Национална библиотека, односно њена збирка 
Штампаних докумената, смештена у комплексу 
„Франсоа Митеран”, садржи најобимније изворе о 
Обреновићима у Француској, а следе, потом, збир-
ке Графике и фотографије и Рукописа, смештене у 
комплексу „Ришеље.”

Штампани документи,
комплекс „Франсоа Митеран” 

Међу штампаним изворима о Обреновићима 
преовлађују француске новине и часописи из вре-
мена династије, али и из каснијег периода, следе по-
том стручне публикације на француском, немачком 
и српском језику, кoje датирају од XIX века па до 
данас. Ретки каталози аукција из Париза и Лондона 
сведоче о судбини једног дела наслеђа ове династи-
је, након њиховог свргавања с трона.4 

Француска штампа различитог профила се ос-
вртала на Обреновиће, помињући историјат динас-
тије као и савремене чланове, извештавајући из Бе-
ограда и Француске о актуелним догађајима како из 
њиховог јавног, тако и приватног живота. Текстови 
су неретко илустровани индивидуалним или пак 
породичним портретима, понекад објављиваним и 
на насловним странама. Помињало се, рецимо, шко-
ловање краља Милана 1867. у колеџу Луј ле Гран, 
повратак у Београд након атентата у Кошутњаку, 
венчање и брак са краљицом Наталијом, развод, 
финансијски проблеми, страст ка лову у ком је про-

начин допринесе слави Луја XIV. Библиотека је та-
да толико развијена, да је за неколико деценија по-
стала најзначајнија у Европи. Током Француске 
ре   волуције, краљевска библиотека је национализо-
ва на и обогаћена конфискованом имовином све-
ш тен ства, библиотекама емиграната и приватним 
колек   ци јама племства, између осталог и приватним 
би б лио текама Луја XVI и Марије Антоанете. Обо-
гаћи  вање фондова је резултирало и недостатком 
про сто ра за њихов смештај, те се у XIX веку присту-
пило про  ширењима. Из потребе за даљим развојем 
и мо  дер низацијом, у XX веку је, у капиталном по-
духвату, подигнут комплекс „Франсоа Митеран”, 
отво рен 1996. године. 

Колекције Националне библиотеке Францус-
ке распоређене су у седам комплекса, од којих су 
„Франсоа Митеран” и „Ришеље” најзначајнији. По-
ред њих, ту су и Библиотека „Арсенал”, Библиотека-
музеј „Опера”, Кућа Жана Вилара у Авињону и два 
комплекса за конзервацију, у Биси Сан Жоржу 
(Bussy-Saint-Georges) и у Сабле сир Сарту (Sablé-sur-
Sarthe). Комплекс „Франсоа Митеран” је смештен у 
новом кварту 13. париског арондисмана на левој 
обали Сене, званом и „нови латински кварт”, због 
бројних установа из области високог образовања и 
културе које се ту налазе. Овај комплекс обухвата 
колекције Штампаних и Аудиовизуелних докумена-
та а подигнут је у духу минималистичке архитек-
туре. Углове комплекса наглашавају четири висо-
ке куле које симболично представљају отворене 
књиге. У приземљу је библиотека за истраживања, 
на спрату је читаоница, док централни простор за-
узима „дивља” башта. Комплекс „Ришеље” је смеш-
тен у историјском здању у центру Париза, у другом 
арондисману, и обухвата збирке: Рукописа, и то од 
најстаријих трагова људске писмености до рукопи-
са савремених аутора, Графике и фотографије, Му-

4   Поједини каталози су доступни само на микрофилму, и чувају се у 
комплексу „Ришеље.”
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том радо пореди са Косовком девојком.10 Млада 
На  тали ја се прихватила задатка да се у потуности 
посве ти домовини. Свакога дана посећује болнице 
и амбу ланте, често хода Београдом без обезбеђења, 
само са дворском дамом, при чему јој деца љубе 
хаљине а жене руке, са нежношћу и поштовањем. 
Говори се о краљичином образовању и лепоти, коју 
је тешко речима описати. Истиче се како је беспре-
корна мајка, лично подучава сина јединца од кога се 
рет ко одваја. Одлично влада француским језиком, 
нај више чита поезију и дела из историје а у њеној 
библиотеци су, поред старих француских класи-
ка и дела Копеа (Coppée), Сили-Придома (Sully-
Prud homme), Тена (Taine), Амбера де Сан Амандеа 
(Imbert de Saint-Amandet), Алфонса Додеа (Alphonse 
Daudet) и других. Помиње се да се на српском двору 
дипломате увек примају са изузетним уважавањем 
и сдрачношћу. Из једне професионалне ревије саз-
најемо и о сорти руже, названој по краљици Ната-
лији, у чијем опису се каже да је нежног розе инкар-
ната на крем основи, са жутим акцентима.11 

Из француске штампе сазнајемо доста детаља и 
о животу Наталије Обреновић у Бијарицу. Писало 
се о вили Сашино, пријемима12, посетама Алексан-
дра I, краљичиним изласцима у град, друштвеним 
и добротворним активностима... У тексту од 1895. 
године се наводи како Наталија готово свакоднев-
но одлази у град, у друштву једне дворске даме, и 
то најчешће лаким колима у које је упрегнут пони, 
а којима сама управља.13 Није избегавала званичне 

водио сате у шумама Рамбујеа.5 Бројни осврти о 
кра љици Наталији су се односили како на њене ак-
тивности у Београду, тако и у Француској. Писало 
се и о вези Александра I и Драге Машин, њиховом 
венчању и деликатности читаве ситуације.6 Уби-
ство краљевског пара је изазвало знатну пажњу 
француских медија који су о овом догађају извеш-
тавали, између осталог, и са обимним текстовима 
на насловним странама, илустрованим портретима 
Александра I и Драге.7 

У двомесечној међународној ревији „Дипло-
ма тија”8 наилазимо на вести о Обреновићима, кра-
љев  ским посетама Француској и Биjарицу, инаугу-
ра ци ји новог министра Француске у Србији, гала 
вече ра ма приређиваним на српском двору, Ната-
ли јиним одласцима у Париз, где је одседала код 
сестре Ги ке... Приликом једне такве посете Паризу 
Наталија је, у друштву Пјера Лотија, присуствовала 
приступа њу г. Анотоа (Hanotaux) Француској Ака-
демији, док ју је претходно вече Лоти повео на опер-
ску премијеру.9 

Један од текстова из 1886. године у суперлати-
вима говори о краљици Наталији, „великој утеши-
тељки” свог народа који је након разочарања ра-

5   Le Voleur ilustré, No 995, 29 Juillet 1876, 465, 466. Доноси биографске и 
политичке скице о кнезу Милану Обреновићу, претходно објављене у 
Фигароу. Такође и: Le Voleur ilustré, No1483, 3. Décembre 1885, 769. 
6   Le Correspondant, Paris, 1900, 574-578. У француској стручној штампи 
се са медицинског аспекта анализирала лажна трудноћа краљице Дра-
ге, видети: Dr H. Lemesle, Fausses grossesses et grossesses nerveuses (le cas de 
la reine Draga), Paris, 1901, A. Lacassagne, Précis de médecine légale, Paris, 
1906.  
7   Le Petit Parisien, Nо. 9723, 12. 06. 1903, Paris, 1903.
8   La Diplomatie: revue bi-mensuelle internationale, Paris, 1897-1898.
9   La Diplomatie: revue bi-mensuelle internationale, 27. 3. 1898, Paris, 1898. 
Интересантно је поменути да је врло близак пријатељ и извесно време 
лични секретар Пјера Лотија био Божидар Карађорђевић, познати и 
ви шеструко талентовани уметник, потомак Карађорђа. Видети: С. К. 
Пав ловић, Божид’арт, Београд, 2012, 100-108. 

10   Etincelle, „La reine Nathalie de Serbie”, у Le voleur ilustré, No 1488, 7. 
Jan vier 1886, 1, 2. 
11   „Les plus belles roses au debut du 20. siècle”, Société nationale d’horticul-
ture de France, Paris 1929, 85.
12   Dorlisheim, „Souvenirs de Sachino (1895) : La reine Nathalie, Mme Draga 
Maschin”, у Le Correspondant, Paris, 10. août 1900, 581-587.  
13   J. Legrand, „Villégiature royale”, у Le Magasin pittoresque, Paris, 1895, 
89-91. 
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Међу штампаним изворима о Обреновићима 
из Националне библиотеке Француске поменимо 
и Мемоаре краљице Наталије, штампане у Пари зу 
1891, Пареговићево дело о кнезу Милошу Обрено-
вићу, штампано у Паризу 1900, Поему њихо вим ви-
сочанствима краљу и краљици Србије, издату 1902. 
године у Паризу...16 

Након свргавања династије Обреновић с влас-
ти, један део њихове заоставштине се нудио на про-
дају, на аукцијама у Паризу и Лондону. Прва је од-
ржана аукција у Лондону, 8. 12. 1904. године, која је, 
између осталог, нудила и накит и костиме покој не 
српске краљице Драге.17 Потом је одржана аукци ја у 
Паризу, 16. и 17. фебруара 1906. године, која је обу-
хватала слике, аквареле, пастеле, графике, цр теже, 
порцелан, сребрнину, текстил, намештај, покућс тво 
и друго из заоставштине српских краљева Милана и 
Александра I Обреновића.18 Најављена је у жур налу 
„La Cronique des arts et de la curiosité : supplément 
à la Gazette des beaux-arts.”19 Ова обимна аукција 
са преко 300 предмета, претежно уметничких дела 
фран цуских и других страних аутора, обухватила је 
и дела великих мајстора а њен каталог је значајан 
и као својеврсни инвентар краљевске збирке, јер 
детаљно сведочи о заступљеним делима. У пример-

догађаје, више пута је била на челу добротворних 
забава а положила је и камен темељац за здање тер-
малне бање, недавно подигнуте у Бијарицу. Обо-
жавају је, занима се за обичне људе око себе и брине 
се да болесни добију медицинску помоћ. Приликом 
недавне посете Бијарицу њеног сина Александра I, 
општина је организовала мали пријем са говором, 
музиком и корпама цвећа. Александар I је током бо-
равка посетио и Бајон. 

Теолошка ревија лионске дијацезе „Semaine 
religieuse du Diocèse de Lyon” детаљно извештава 
о церемонији на којој је Наталија Обреновић пре-
шла у католичанство, у капели болнице Казан Пе-
рошо (Cazin-Perrochaud), у Берк сир Меру (Berck-
sur-Mer), где је живела претходних месеци.14 Током 
„дирљиве” церемоније, у суботу 12. априла у 4 сата, 
краљица Наталија се одрекла православља у ру-
кама опата Суланж Бодана (Soulange Bodin), жуп-
ника цркве Нотр-Дам де Плезанс (Notre-Dame de 
Plaisance) у Паризу, кога су специјално за ту при-
лику одредиле диоцезанске власти. Г. Бодан је оба-
вио и На талијино крштење, коме су присуствовали 
жупници из Берка, сав клер из околине, фрањевачке 
опатице са следбеницама, као и маркиз и маркиза де 
Кастријо (de Castrillo) са децом. Након церемонија и 
молитви, краљица Наталија и њени сведоци г. Бре-
бион, болнички свештеник, и маркиз де Кастријо 
потписали су акт о јавном одрицању. У недељу, 13. 
априла, Наталија се причестила у истој капели, то-
ком мисе коју је служио свештеник породице де 
Кастријо. Недуго након покрштења Наталија је от-
путовала у Рим, у посету поглавару римокатоличке 
цркве. У Ватикану је дочекана са почастима и спро-
ведена до сале Трона, где ју је дочекао папа, код кога 
се задржала преко 45 минута.15 

14   Semaine religieuse du Diocèse de Lyon, Lyon, 29. 11. 1901-23. 05. 1902, 592.
15   La semaine religieuse du diocèse de Rouen, tom XXXVI, Rouen 1902, 469.

16   L. Legoy, A leurs Majestés, le roi et la reine de Serbie, Paris, 1902. 
17   Catalogue of Jewels and Costumes of Her Majesty the Late Queen Draga 
of Servia: Also Jewels, the Property of Mrs. Harvey Lewis,... the Dowager 
Countess of Rosslyn, Mrs. Frieda Wertheimer,... and Others, London,1904. 
18   Catalogue de tableaux modernes..., aquarelles, pastels, dessins..., porce-
laines, argenterie, étoffes, objets variés, meubles provenant des successions 
des rois Milan et Alexandre de Serbie..., Paris, 1906. Аукција је одржана 
у Друоу, у сали бр. 6, са почетком у 14 часова сата а за њу су били за-
дужени г. Пол Шевалије (commissaire-priseur, 10, rue Grange-Batelière) 
и г. Жорж Пти (expert, 8, rue de Seize). Изложба предмета је одржана у 
четвртак, 15. фебруара од 13,30-17,30 часова. 
19   La Cronique des arts et de la curiosité : supplément à la Gazette des beaux-
arts, Nо 5, du 3. Février 1906, 2.  
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резбареног и делимично ажурираног дрвета, са ке-
рамичком плочом. Остали намештај је био у стилу 
Луја XV, и то комода заобљених форми са четири 
фиоке, декорисана амурима и орнаментима од по-
сребрене бронзе; две конзоле заобљених форми са 
мермерном плочом и декорисане лаком које су фор-
мирале жардињеру; мали канабе пресвучен плишем 
и брокатом; радни сто овалне форме декорисан 
лаком и украшен посребреном бронзом; витрина 
заобљене форме са једним вратима и декорисана 
фигуралним сценама; салонски сто са осликаним 
елементима и мотивима од посребрене бронзе; као и 
мањи дводелни лаковани параван. Поред намештаја, 
нудиле су се и завесе од плиша и свиле, као и дру-
ги предмети. Кратак извештај са ове аукције је дат 
у часопису „Comoedia”22. Намештај покојног краља 
Србије се описује као „сасвим једноставан” и каже 
се да је сав продат заједно, за излицитирану суму 
од 20.910 франака. Сваки комад намештаја је имао 
званични сертификат који је гарантовао његово по-
рекло. 

Две париске аукције из 1906. и 1907. су посред-
но биле везане за Обреновиће. Прва је 9. јуна 1906. 
године нудила документа, новинске текстове, кари-
катуре, графике и портрете, који су се односили на 
догађаје у Србији од 11. до 30. јуна 1903. године, као 
и на устоличење краља Петра.23 Друга аукција је 29. 

ку каталога који се чува у Националној библотеци 
Француске је, уз поједине каталошке јединице, ру-
ком уписана сума у францима, вероватно излици-
тирана на аукцији. Између осталог, на аукцији су 
понуђене и слике Едуара Манеа, Валадон и других, 
акварели Сезана и Мухе, пастели Дега, Пола Гоге-
на, Клода Монеа, Реноара, Сислија и других.20 Међу 
цртежима су била и дела Гистава Дореа, Реноара, Ва-
ладон и других, док су међу графикама била и дела 
Дега. Поред уметничких дела, на овој аукцији су се 
нашли и вазе, посуђе, сервиси за ручавање и друго 
од декоративног порцелана, потом два свећњака од 
посребрене бронзе, лавор и бокал од сребра, рам од 
сребрног филиграна, конзола од позлаћеног дрвета, 
намештај са инкрустрацијама од седефа, два тепиха, 
комплет оријенталних тканина, прекривачи за кре-
вет, панои и друго. 

Део намештаја из заоставштине покојног кра   -
ља Александра I Обреновића продавао се на аукци -
ји у Паризу 1926. године.21 Понуђено је огледало у 
ла кованом раму, украшено мотивима од посребре-
ног метала, као и сто „у кинеском стилу” од дрво-

20   Слике: Едуар Мане: Портрет госпође Гијемен, скица, 90x71 цм, 2520 
фр; Валадон: Цвеће, 27x22 цм. Акварели: Сезан: Пејсаж, 37x60 цм, 1300 
фр, Зелене биљке, 30x26 цм, 360 фр; Брескве, 22x31 цм, 850 фр, Мртва 
природа, 13x19 цм, 400 фр; Муха: Четири годишња доба (четири гваша), 
102x53 цм, 370 фр, Алегорије (два акварела), 60x31 цм, Француско-руске 
забаве, 27x37цм; Пастели: Дега: Плесачица при тоалети, 46x31 цм, 
1650 фр; Пол Гоген: Глава Кинеза, 37x27 цм, Тахићанка, 49x34 цм, Жена 
из Бретање, 46x31 цм; Клод Моне: Пејсаж, 21x 32 цм, 430 фр; Реноар: 
Младе девојке, 56 x42 цм, 1000 фр; Сисли: Фарма, 27x38 цм, 350 фр. 
Цртежи: Гистав Доре: Вештице око ватре, скица, 77x56,5 цм; Реноар: 
Студија акта, 83x52 цм, 400 фр; Валадон: Одмор, вишебојни цртеж, 
49x27 цм. Графике: Дега: Тоалета, гравира и пастел, 21x17 цм, 275 фр, 
Жене, 20x26 цм, 215 фр.  
21   Catalogue de meubles ayant appartenu a S. M. feu roi Alexandre Ier Ob-
renovitch de Serbie: commode, consoles, bureau, table, paravent le tout L. XV. 
rideaux. Vente Hotel Drouot le 26 avril 1926, Paris, 1926. Аукција је одр жана 
у понедељак, 26. априла, у сали бр. 11 са почетком у 14 часова. Орга-

низована је у два дела, други део је био посвећен заоставштини Алек-
сандра I. Предмети су понуђени под бројевима 104-114. За аукци ју су 
били задужени г. Жорж Олар (commissaire-priseur, 64, Rue de la Chaus-
sée-d’Antin) и г. Жозеф Ложе (expert, 57, Rue Saint-Lazare). Излож ба 
понуђених предмета је одржана у недељу, 25. априла, од 14 до 18 ча сова.
22   Comoedia, 29. Avril 1926, Paris, 1926, 2 .  
23   Serbie. Vente du 9 juin 1906 (Hotel Drouot). Collection de documents, 
arti cles de journaux et revues, caricature, gravures et portraits relatifs aux 
évé  ne ments de Serbie du 11 au 30 juin 1903, et à l’avènement du roi Pierre, 
Pa ris, 1906.
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библиотеци Француске део су репрезентативног 
ал  бума овог фотографског атељеа, из одељка: Визит 
карте три позе.25 Албум је формиран накнадно, око 
1910, са тада израђеним фотографијама, а сни  мље-
ним између 1870. и 1910. године. Две фотогра  фије у 
медаљонима26 приказују попрсје кнеза Ми   лана, у по-
лупрофилу, одевеног у парадну уни фор  му, док трећа 
фотографија кнеза приказује у грађан ском оделу, 
фронтално, фигуре до колена, благо ослоњеног на 
постамент. Примерци једне од ових фо тографија у 
медаљону се налазе и у Музеју примењене уметно-
сти у Београду, као и у Народном музеју у Чачку.27 

У албуму поете Робера Монтескјуа, са докумен-
тацијом о добротворној забави из 1903, су и три пор -
трета Обреновића: краљице Наталије, краља Алек-
сандра I и краљице Драге. Реч је о гравирама ма њих 
димензија, које вероватно потичу из фран цуске 
штампе. У оквиру збирке фотографија „Европски 
су  верени око 1870” чувају се и две фотографије срп-
ског владарског пара, кнеза Милана и кнегиње На-
талије.28 У колекцији „Графике и фотографије” ком -
плекса Ришеље је и црно-бела разгледница са ли  ком 
краљице Драге.29 

и 30. јануара 1907. године, између осталог, нудила 
и слике, цртеже, пастеле, аквареле и друго, поклоне 
краља Милана, који су потицали из заоставштине 
покојног генерала Петровића.24 

Графике и фотографије,
комплекс „Ришеље” 

У Националној библиотеци Француске чува се 
збирка од дванаест портрета српског краља Алек-
сан дра I, која обухвата фотографије и гравире, 
илу  страције из француске штампе међу којима је 
и једна карикатура, као и једна дописница. Краљ 
је при казан у различитим животним добима, од 
де  чачког до зрелог доба, најчешће у једно став ној 
или парадној униформи. На портрету доби десето-
го  ди шњег дечака, краљ је приказан у морнарском 
оделу, са сламнатим шеширом на глави, док га је дан 
од пор трета из зрелог доба приказује у грађанском 
оделу, тамном сакоу, белој кошуљи, са ешар пом 
веза ном у машну, и са наочарима. Фотографије су 
снимљене у Француској, Бечу и Србији. Међу њи-
ма је и једна фотографија из прве колекције „Пет-
сто славних савременика” Феликса Потана. Једна 
од фо тографија је уклопљена у осликани флорални 
оквир, док друга садржи посвету из Београда од 14. 
ма ја 1895, са краљевим аутографом на француском 
јези ку. У овој збирци је и један портрет објављен 
у француској штампи поводом краљевог боравка 
у Паризу. Карикатура је објављена у часопису „Ле 
Три буле” (Le Triboulet), 30. априла 1893. године. 

Три фотографије Милана Обреновића из па-
риског атељеа „Надар” које се чувају у Националној 

24   Catalogue des tableaux, dessins, pastels, aquarelles..., dons du roi Milan 
de Serbie, provenant de la succession de feu le général Pétrovitch..., tableaux 
modernes, aquarelles, pastels, dessins..., appartenant à divers..., Paris, 1907.  

25   Album de référence de l’Atelier Nadar. Vol. 5, 6. BNF, No tice n�: FRB-Vol. 5, 6. BNF, No tice n�: FRB-
NF44208012, FRBNF43796261, FRBNF43796 297.
26   Ове две фотографије су у библиотеци погрешно идентификоване 
као „М. Prince de Milan” (г. кнез Милана (града у Италији, прим. аут.)).  
27   Обреновићи у колекцијама Музеја примењене уметности, у Обре-
новићи у музејским и другим збиркама Србије II, Горњи Милановац, 
2014, кат. бр. 23, 191. Исто у: Владарски дом Обреновића у збиркама 
Народног музеја у Чачку, у Исто, кат. бр. 37, 225.
28   Фотографије су биле недоступне за преглед због поступка дигита-
лизације. У овој збирци су и фотографије краља Николе I Петровића 
Ње гоша и краљице Милене Вукотић.
29   Разгледница је била недоступна за преглед, вероватно због поступка 
дигитализације.
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су их видели код Гупила33, оцењују као „одличне, 
како по начину рада тако и по сличности”. У писму 
се дају ин струкције око преузимања портрета, као и 
поклањања пар копија. 

У фонду Жилјет Адам (Juliette Adam) се, међу 
писмима која су јој упућена, налазе и два писма На-
талије Обреновић, од 13. и 22. маја 1903. године, 
која се тичу приватних посета краљици.34 Датуми су 
исписани накнадно, другим рукописом, вероват но 
руком г. Адам. Уз писма је приложен и мањи ко мад 
хартије са тешко читљивом рукописном бе лешком, 
очигледно госпође Адам, где на почетку пише како 
ће сутра, 23. маја, посетити краљицу Наталију. Пр-
во, тешко читљиво писмо краљице Наталије на по-
четку помиње Лотија, образлаже разлог дугог не-
јав љања и изражава жељу за поновним сусретом. 
Друго писмо је упућено госпођи као позив за сут-
раш  њу посету. 

Превод на француски језик кореспонденције 
На талије Обреновић и генерала Саве Грујића, пред-
седника владе, од 11. до 13. новембра 1890. го дине се 
такође налази у фонду Жилјет Адам. Превод од 10. 
јануара 1891. године обухвата пет писама. Коренс-
понденција је вођена у Београду а тиче се тежњи 
кра љице Наталије да више времена проводи са си-
ном Сашом, те њене намере да се евентуално, ради 
пос тизања тог циља, обрати Народној скупштини. 
Генерал Грујић је краљицу саветовао и молио да се 
не обраћа Скупштини, а за узврат јој је нудио да 
пред краљем Миланом учини све што је у његовој 
моћи, да се уреде краљичини односи са сином. 

У поменутом албуму са документацијом пое-
те Робера Монтескјуа о добротворној забави од 28. 

Рукописи, комплекс „Ришеље”

У колекцији рукописа Националне библиоте ке 
Француске чува се неколико писама Обренови ћа, 
превод на француски језик кореспонденције кра-
љице Наталије и генерала Саве Грујића, као и ар-
хивска грађа о краљици Наталији која садржи руко-
писе принцезе Бибеско и писма која су јој упућена.

Кратко писмо Јулије Обреновић потиче из ко-
лекције рукописа коју је формирала Лис Ерпан (Lu-
ce Herpin), историчарка под псеудонимом Лисјен 
Пере (Lucien Pérey).30 Писмо на француском језику 
је писано марта 1864. године, са адресе Avenue du 
Bois 31. Тешко је читљиво а упућено је непознатом 
господину у вези хаљина које су Јулији послате из 
Париза у Београд. 

Писмо М. М. Обреновића је упућено чувеном 
париском фотографу Надару, 8. марта 1874. или 
1894. године, а аутор писма је, по свему судећи, Ми-
лан Обреновић.31 Писмо потиче из колекције руко-
писа коју су формирали Феликс и Пол Надар, отац и 
син, вла сници фотографског атељеа.32 Односи се на 
управо за вршени портрет поменутог Обреновића, 
Нада ров рад, као и на његове копије, које сви који 

30   У Националну библиотеку Француске је стигло 1971. године као по-
клон г. Монике Стирлинг.
31   По свему судећи, реч је о 1874. години и писму Милана Обреновића. 
Пот пис вероватно гласи: M(onsieur) M(ilan) Оbrènovitsch (г(осподин) 
М(илан) Обреновић (прим. аут)). Милан се 1873. фотографисао код 
На да ра, примерци ових фотографија се чувају и у Србији. Надар је 
1874. ура дио портрет Кнеза Милана Обреновића, уље на платну, који 
је да нас у Народном музеју у Београду. 
32   Атеље „Надар” је у Паризу 1855. формирао Феликс Надар (Париз, 
1820-1910, Париз) фотограф, новинар, карикатуриста и аеронаутичар, 
док је његов брат Адријан Турнашон, сликар, сарађивао у овом атељеу. 
Године 1895. атеље је преузео Феликсов син Пол, коме је отац асистирао 
пар година. Атеље се угасио Половом смрћу 1939. године. Видети: BNF, 
Notice n�: FRBNF16651123, FRBNF11917338.

33   Кућа Гупил је била специјализована за гравире. 
34   Писма су у Националну библиотеку Француске стигла 1982. године 
као поклон.
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Маргерит Ривјер (Margerite Riviere), председница 
дру штва „Амитие де Франс” (Amitiés de France). Го-
с по ђа Ривјер помиње неколико писама Марије Об-
реновић, Миланове мајке, која је стекла нешто ра-
није а која су везана за припрему венчања Милана 
и Наталије. Међутим, писма је посудила неодго вор-
ној особи, не зна да ли ће јој бити враћена, ни да ли 
ће моћи да их покаже принцези Бибеско. 

Принцеза Бибеско у преписци помиње како је 
са мајком боравила у вили Сашино, код тетке На-
талије Обреновић, када је имала седам година. „До-
сије Наталија”садржи и рукописне изводе из фран-
цуске штампе, где се помиње српска краљица, као и 
рукописни родослов породице Кешко, где су обух-
ва ћене само особе везане за Наталију. Садржана је 
и рукописна грађа на немачком језику.

 
Попис каталошких јединица37 

Јулија Обреновић

1. Писмо Јулије Обреновић
Март 1864, Avenue du Bois 31. 
Француски језик, хартија, мастило, вишебојни грб 
(златно-црвена круна постављена на иницијале зе-
лене боје
Из колекције рукописа историчарке Лис Ерпан, под 
псеудонимом Лисјен Пере (Luce Herpin, Lucien Pé-
rey). 
Кратка, тешко читљива порука упућена непознатом 
господину, у вези хаљина које су Јулији послате из 
Париза у Београд. 
Инв. бр: F. 121 • Obrenovitsch, Princesse Julie. Lettre(s)

маја 1903, налази се и кратко писмо Драге Машин, 
везано за дарове које краљица Наталија шаље за за-
баву. Међутим, како писмо потписује „Драга Ма-
шин дворска дама краљице Наталије”, оно је очи-
гледно писано пре ове забаве из 1903, када је Драга 
већ била краљица Србије а ускоро је и погубљена. 
Писмо се очигледно односи на неку ранију забаву 
приређену код Монтескјуа.35 

Међу грађом коју је принцеза Бибеско36 (рође на 
као Марта Лаховари, Букурешт, 1886 – Париз, 1973) 
прикупљала ради писања томова II, III и IV серије 
„Нинфа Европа”, садржан је и „Досије Натали ја”. 
Ова позната књижевница је последње годи не живо-
та посветила својеврсној историји Европе, замиш-
ље  ној у више томова, где је намеравала да предста ви 
и своје рођаке, међу њима и тетку Ната лију Обре -
новић. Нажалост, смрт принцезе Бибеско је пре ки-
нула замишљени пројекат и издата је једино „Ним-
фа Европа” 1960. године. „Досије Наталија”, изме ђу 
осталог, садржи и писма, одговоре принце зи Би-
беско на покушаје да сазна тачно место и вре ме 
Наталијине смрти, као и место почивања. У јед ном 
пи сму овог досијеа наводи се да је Наталија умрла 5. 
маја 1941. и да је сахрањена 7. маја у Иси ле Му линоу 
(Issy-les-Moulineaux), те да су потом њени остаци 
пре нети у Ларди (Lardy), где почивају у гроб ници на 
обо ду главне алеје. У време ове препис ке, почетком 
1970-их година, гроб је одржавала породица Виво 
(Vivaux).

 Једно од писама из овог досијеа је 13. септем-
бра 1971, као одговор принцези Бибеско, упутила 

35   Документацију г. Монтескјуа је класирао г. Пинар (Pinard), његов 
последњи секретар. 
36   Принцеза Бибеско је румунског порекла, била је део књижевног, 
аристократског и политичког врха Европе. Постигла је велику књижев-
ну славу, пре свега романом „Зелени папагај” (Le Perroquet vert) изда-
тим 1924. у Паризу. Добитница је награде Француске Академије и одли-
кована је орденом Легије части.

37   Напомена: због изузетно великог обима штампаних докумената, 
њихова каталошка обрада је изостављена.
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3. Кнез Милан Обреновић
Фотографија, позитив 
Из збирке: Европски суверени око 1870, фото бр. 30.
Инв. бр: Image 30. – IFN-8438638 : F. 13v. Prince de 
Serbie [Milan IV Obrenovi]
Фотографија није била доступна за преглед због по-
ступка дигитализације који је био у току. Наведени 
подаци су преузети из регистра. 

4. Кнез Милан од Србије 
Атеље Надар 
1910, Париз
Фотографија, позитив (са негатива на стаклу дим. 
9,3 x 6 цм)
Из демонстративног албума атељеа Надар, вол. бр. 
6, одељак: Портрети 19. века, серија: Визит карте 
три позе. [Album de référence de l'Atelier Nadar. Vol. 
6]. Албум је формиран око 1910. са фотографијама 
снимљеним 1870-1910. 
Доле, рукопис, на картону: Prince Milan de Serbie 1616. 
Кнез је приказан фронтално, у стојећем ставу, у 
гра ђанском оделу, тамном капуту и белој кошуљи. 
Лак том десне руке је благо ослоњен на постамент 
пре кривен тканином, док шаку држи под ревером. 
Леву руку савијену у лакту држи иза леђа. 
Инв. бр: FT 4-NA-236 (4) 
Фотографија је доступна у дигиталној форми, на 
ин тернет сајту Националне библиотеке Француске, 
на следећем линку: 
http://catalogue.bnf.fr/servlet/biblio?idNoeud=1&ID=
44208012&SN1=0&SN2=0&host=catalogue

5. Кнез Милан 
Атеље Надар 
1910, Париз 
Фотографија, позитив, овал (са негатива на стаклу 
дим. 9,3 x 6 цм)

Милан Обреновић IV

2. Писмо М. М. Обреновића париском
фотографу Надару 
8. март 1874. или 1894. (по свему судећи, реч је о 
1874. години)
Француски језик, монограм са круном, доступно на 
микрофилму. 
Потпис, доле десно: М. М. Оbrènovitsch
Из колекције рукописа Феликса и Пола Надара, по-
знатих париских фотографа. 
Писмо је у библиотеци заведено: Оbrènovitsch, Mi-
c hail Miloch, Prince (Обреновић, Михајло Милош, 
кнез). Мећутим, по свему судећи, реч је о писму Ми -
лана Обреновића и потпис вероватно гласи: M(on-
sieur) M(ilan) Оbrènovitsch (господин Милан Обре-
новић (прим. аут.). Надар је 1873. фотографисао 
Ми   лана Обреновића а идуће 1874. је урадио и његов 
пор  трет, уљем на платну, који је данас у Народном 
му зеју у Београду. 
М. М. Обреновић се обраћа г. Надару говорећи ка ко 
је од г. Грињана сазнао да су завршени његов порт-
рет и све копије, те да су сви који су видели Надаро-
во дело код Гупила, оценили да је одлично, како по 
начину рада тако и по сличности. Говори да његов 
лични секретар путује за Париз, те га задужује да 
преузме портрете и донесе му их. Истовремено, Об-
реновић моли г. Надара да одвоји две копије ових 
портрета и да једну преда његовој мајци која је 
тренутно у Паризу, а да другу поклони Надаровом 
шармантном пријатељу маркизу (нечитко: Du Lan 
? d’?lemans) кога обојица искрено цене. Обреновић 
такође осећа обавезу да г. Надару изрази захвалност 
за сав труд, који је уложио са циљем да му учини 
услугу, испоручујући му достојно дело. Изражава 
му и искрено дивљење и симпатије. 
Инв. бр : Obrénovitch, Michail Miloch, Prince. Lettre(s) 
F. 159 (foliotation).
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http://catalogue.bnf.fr/servlet/biblio?idNoeud=1&ID=
43796297&SN1=0&SN2=0&host=catalogue

Наталија Обреновић

7. Писмо Саве Грујића краљици Наталији
Београд, 11. новембар 1890. (превод на француски 
је зик: 10. јануар 1891)
Француски језик, хартија, мастило, рукопис
Из фонда Жилјет Адам. 
Г. Грујић наводи како је краљици у писму од 2. но-
вембра изнео своје скромно мишљење да би њено 
обраћање Скупштини само нанело штету како њој 
лично, тако и краљевској кући. Сада је понизно мо-
ли, како у интересу трона, тако и у интересу ње ног 
сина, да одустане од те намере. За узврат обећа ва да 
ће пред краљем учинити све што може како би се 
односи краљице и њеног сина што пре уредили. 
Инв. бр: NAF 28140 (Boîte 7) • N — Q. - cote > NAT-
HALIE Reine de Serbie.

8. Писмо краљице Наталије Сави Грујићу (I)
Београд, 11. новембар 1890. (превод на француски 
језик: 10. јануар 1891)
Француски језик, хартија, мастило, рукопис
Из фонда Жилјет Адам. 
Краљица Наталија износи мишљење да престиж 
кра љевске куће не може ништа да изгуби ако се мај-
ка краља Србије обраћа нацији преко њених пред-
ставника, са молбом за правду. Народ би требао да 
се упозна са ружном неправдом која јој је учињена, 
и да је отклони. Одузимајући јој сина, све јој је оду-
зето, чак и разлог за постојање. Како краљица наво-
ди, последњих 14 година је била потпуно посве ће на 
сину јединцу, који за њу представља све у жи во ту, 
њену прошлост, садашњост и будућност. Краљи-
ца сматра да њен син треба да се васпитава у на -

Погрешно идентификовано као: M . le Prince de Milan 
(г. принц Милана (града у Италији, прим. аут)). 
Из демонстративног албума атељеа Надар, вол. 5 
(Album de référence de l'Atelier Nadar. Vol. 5). Албум 
формиран око 1910. са фотографијама снимљеним 
1870–1910. 
Доле, испод фотографије, рукопис: M le Prince de Mi-
lan 1062 а.
Портрет принца Милана у благом полупрофилу, у 
овалном медаљону, на светлом фону. Принц је оде-
вен у парадну униформу, са лентом и ордењем на 
гру дима. 
Инв. бр: FT 4-NA-236 (3) 
Фотографија је доступна у дигиталној форми, на 
ин тернет сајту Националне библиотеке Француске, 
на следећем линку: 
http://catalogue.bnf.fr/servlet/biblio?idNoeud=1&ID=
43796261&SN1=0&SN2=0&host=catalogue

6. Кнез Милан (1062 B. M. le Prince de Milan)
Атеље Надар 
1910, Париз
Фотографија, позитив, овал (са негатива на стаклу 
дим. 9,3 x 6 цм)
Погрешно идентификовано као: M. le Prince de Milan 
(г. принц Милана (града у Италији, прим. аут)). 
Из демонстративног албума атељеа Надар, волумен 
бр. 5. (Album de référence de l'Atelier Nadar. Vol. 5). 
Албум формиран око 1910. са фотографијама сним-
љеним 1870-1910. Доле, на картону, рукопис: Prince 
de Milan 1062 B. 
Лик владара је приказан у полупрофилу, у парадној 
униформи, у овалном медаљону на светлом фону. 
Инв. бр: FT 4-NA-236 (3) 
Фотографија је доступна у дигиталној форми, на ин-
тернет сајту Националне библиотеке Француске, на 
следећем линку: 
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омогући сусрет са сином. Захваљујући томе је, по 
краљичином повратку у Београд, њен син више пу-
та боравио код ње. Питање краљичиног виђа  ња са 
сином још није дефинитивно решено а у последње 
време њихови сусрети су и проређени, али то је 
сто га што је краљица без икакве потребе поста ви-
ла питање развода и запретила да ће се обратити 
Скуп штини, мада добро зна да по уставу једино 
краљ има право за старатељство над малолетним 
сином. Упркос свему, г. Грујић даје реч да ће се анга-
жовати у циљу решавања овог проблема, под усло-
вом да, због интереса трона, краљица одустане од 
намере да публикује коренспонденцију везану за 
спор у оквиру краљевског дома, као и да одустане од 
обраћања Народној скупштини. Краљица је у прет-
ходном писму поставила услове и временски оквир 
за решавање постојећег проблема, међутим, само 
краљ може дати коначну реч о томе, а он је тренут-
но боравио у Енглеској, те ће требати времена да се 
ово питање реши. 
Инв. бр: NAF 28140 (Boîte 7) • N — Q. - cote > NAT-
HALIE Reine de Serbie.

11. Писмо краљице Наталије Сави Грујићу
Београд, 13. новембар 1890. (превод на француски 
језик: 10. јануар 1891)
Француски језик, хартија, мастило, рукопис
Из фонда Жилјет Адам.
Узрујана краљица Наталија је запањена писмом г. 
Грујића од 13. новембра и пита се шта га је навело да 
јој се тако обрати. Пита се, која то монархија у свету 
раздваја сина од мајке, те како се г. Грујић усуђује 
да прича о интервенцији код краља Милана, када 
је након 14 месеци боравка у Београду само 7 пута 
видела сина, и то само по сат времена. Већ два месе-
ца сина виђа само када у шетњи, на коњима у вели-
ком галопу, прође поред њених прозора. Краљица 

ционалном духу и да буде популаран у народу. За-
хваљује се за понуђено ангажовање у циљу уређе ња 
њених односа са сином, те захтева да он код ње про-
води по неколико сати, сваке недеље и сваког праз-
ника. Уколико јој се захтев испуни у што краћем 
року, одустаће од обраћања Народној скупштини. 
Инв. бр: NAF 28140 (Boîte 7) • N — Q. - cote > NAT-
HALIE Reine de Serbie.

9. Писмо краљице Наталије Сави Грујићу (II)
Београд, 11. новембар 1890. (превод на француски 
је зик: 10. јануар 1891)
Француски језик, хартија, мастило, рукопис
Из фонда Жилјет Адам. 
Како је прво писмо г. Грујићу упућено истог дана 
било званично, краљица жели да дода и неколико 
пријатељских речи. Биће веома срећна ако не буде 
морала да се обраћа Скупштини, и нарочито за х-
вална ономе ко је поштеди да своја интимна осе-
ћа ња износи пред читавим светом. Ишчекује 22. 
но вем бар, а ако до тада г. Грујић не успе да среди 
ст вар, ипак ће се обратити Скупштини. 
Инв. бр: NAF 28140 (Boîte 7) • N — Q. - cote > NAT-
HALIE Reine de Serbie.

10. Писмо генерала Саве Грујића
краљици Наталији
Београд, 13. новембар 1890. (превод на француски 
је зик: 10. јануар 1891)
Француски језик, хартија, мастило, рукопис
Из фонда Жилјет Адам.
Г. Грујић се не слаже са краљицом Наталијом у вези 
са тим да један члан краљевске куће може дирек-
тно да се обрати народу путем Скупштине, те је са-
ветује и моли да то и не чини. Како наводи, висо ко 
се цене краљичина осећања ка сину јединцу и кад 
год је могуће, интервенише се код краља да јој се 
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нео како се повредила, те да стога дуго није могла 
да се јави. Желела би да искористи прилику и да се 
поново види са госпођом (Адам, прим. аут.). 
Инв. бр: NAF 28140 (Boîte 7) • N — Q. - cote > NAT-
HALIE Reine de Serbie.

13. Писмо краљице Наталије
22. мај 1903. (датум је уписан различитим рукопи-
сом, вероватно г. Адам) 
Француски језик, хартија, мастило
Два листа, три исписане стране.
Из фонда Жилјет Адам. 
Потпис: Nathalie. 
Позив упућен госпођи за сутрашњу посету. Ната-
лија је свесна да позив упућује касно и разумеће 
уко лико госпођа није слободна да је посети. 
Инв бр: NAF 28140 (Boîte 7) • N — Q. - cote > NAT-
HALIE Reine de Serbie.

14. Досије „Наталија Обреновић”
Писма, писана грађа, рукописни изводи из штампе. 
Француски и немачки језик, хартија, мастило, писа-
ћа машина.
Из грађе принцезе Бибеско за књиге „Нинфа Евро-
па” II, III, IV. 
Картон бр. 25. 
Инв. бр. NAF 28220, Carton 25 , Dossier Reine Nathalie 
de Serbie.

15. Кнегиња Наталија Обреновић
Фотографија, позитив
Из збирке: Европски суверени око 1870, фото бр. 31.
Инв. бр: Image 31. - IFN-8438638 : F. 14. Princesse de 
Serbie [Natalija Obrenovi]
Фотографија није била доступна за преглед због по-
ступка дигитализације који је био у току. Наведени 
подаци су преузети из регистра. 

г. Грујића подсећа да је он шеф политичке партије 
која се увек снажно борила за правду. Пита га с 
којим правом јој сада замера што поставља питање 
анулирања нелегалног акта, против кога је и он сам 
протествовао. Краљица наводи да се из два разлога 
обратила Светом Синоду, пре свега да сазна како 
је црква разматрала произвољан и свим законима 
Митрополије супротан акт. Други разлог је да спре-
чи евентуални нови брак краља Милана, те на тај 
начин одбрани трон свог сина, престиж краљевског 
дома и будућност наше драге земље. Обраћањем 
Скупштини краљица би користила своје право као 
сваки грађанин, не тражећи никакве привилегије. 
Ако је већ лишена права као краљица, захтева да 
јој се не одузимају права грађанке. Србија треба да 
каже да ли прихвата да се краљева мајка лиши свих 
права, односно да ли човек као што је краљ Милан 
има право да свог сина лиши једине безрезервне 
наклоности коју он може да има. На крају краљица 
поручује г. Грујићу да, ако је већ толико слаб пред 
краљем са којим је предузео кораке супротне уставу 
да спречи њено иступање пред скупштином, нека се 
ослободи обавезе да одржи обећану реч, коју није у 
стању да испуни.
Инв. бр: NAF 28140 (Boîte 7) • N — Q. - cote > NAT-
HALIE Reine de Serbie.

12. Писмо краљице Наталије
13. мај 1903. 
Француски језик, хартија, мастило
Два листа, две исписане стране
Из фонда Жилјет Адам (датум записан различитим 
рукописом, вероватно г. Адам).
Потпис: Nathalie. 
Тешко читљив текст. Писмо је упућено госпођи на-
кон дуго времена, као одговор на њено писмо. На 
самом почетку Наталија се нада да јој је Лоти пре-
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19. Краљ Александар Обреновић I 
К.у.К. ХОФ-АТЕЉЕ АДЕЛ 
Беч
Фотографија, позитив, каширано на картон 
Доле лево: K.u.K. HOF-ATELIER ADELE, доле, сре-
дина: грб са двоглавим орлом, доле десно: „WIEN, 
GRABEN 19”. 
Краљ је одевен у једноставну униформу, на грудима 
носи орден. Лице је у полупрофилу.
Идент. бр: ark:/12148/btv1b85291534

20. Краљ Александар Обреновић I 
Фотографија, позитив
Доле десно одштампано: „ALEXANDRE Ier, ROI DE 
SERBIE” (Александар I, краљ Србије), десно, верти-
кално: „S.I.P. SERIE 28e bis No 5” (С.И.П. серија 28. 
а, бр. 5).
Допојасни портрет краља одевеног у једноставну 
уни форму, са орденом на средини груди. Лице је у 
бла гом полупрофилу. 
Идент. бр: ark:/12148/btv1b85291519

21. Краљ Александар Обреновић I
Фотографија, позитив, осликани оквир
Лево уз краљеву руку: AG.
Доле, средина, одштампано: „ALEXANDRE Ier, ROI 
DE SERBIE”, доле, лево: „28e série No 9 , SIP PARIS”.
Приказано је попрсје краља у осликаном флорал-
ном оквиру. Краљ је одевен у једноставну унифор-
му, на грудима носи крст. 
Идент. бр: ark:/12148/btv1b8529150w 

22. Краљ Александар Обреновић I
Фотографија 
Доле, руком исписано на француском: „Alexandre I 
Obrenovitch, roi de Serbie” (Александар Први Обре-
новић, краљ Србије).

16. Краљица Наталија 
Папир, гравира, медаљон, минијатура
Из албума Робера Монтескјуа о добротворној заба-
ви од 28. маја 1903.
Биста краљице одевене у хаљину кратких рукава, са 
подигнутом косом, приказана је у полупрофилу. 
Инв. бр: Nathalie, reine de Serbie. Portrait(s) F. 98 (fo-
liotation)

Александар Обреновић38 

17. Краљ Александар Обреновић I 
А. Леутер?
Београд 
Фотографија, позитив, каширано на картон
Доле десно, ћирилично, писаним словима: „Бео-
град”
Доле лево: А. Леутер? 
Допојасни портрет краља у дечачком узрасту, одеве-
ног у парадну униформу. Око врата носи већи крст 
са круном, на грудима двобојну ленту и раскошни 
ланац са крстом. На левој страни груди је орден. 
Владарево лице је дато у благом полупрофилу. 
Идент. бр: ark:/12148/btv1b8529152q

18. Краљ Александар Обреновић I
14. мај 1895, Београд 
Фотографија, позитив.
Доле лево: „Belgrade le 14 Mai 1895”, доле десно, ау-
тограф: Alexandre.
Допојасни портрет краља у полупрофилу, у једно-
ставној униформи и орденом на грудима. 
Идент. бр: ark:/12148/btv1b8529142b

38   Збирка од 12 портрета краља Александра Обреновића I (гравире и 
фотографије) је доступна за преглед у електронској форми на следећем 
линку: http://catalogue.bnf.fr/servlet/biblio?idNoeud=1&ID=41870867&S
N1=0&SN2=0&host=catalogue



286

26. Краљ Александар Обреновић I 
George–Edward, (цртеж Ж. Едвар)
30. април 1893.
Карикатура, из ревије „Ле Трибуле” (Le Triboulet), 
бр. од 30. априла 1893, стр. бр. 13.
Горе, десно, рукопис: 30. април 1893. Горе, средина: 
ALEXANDRE DE SERBIE (Александар од Србије), 
до ле, лево на карикатури, потпис илустратора: Geor  -
ge – Edward. Доле, средина, на карикатури: Mic he let, 

Краљ је одевен у грађанско одело, белу кошуљу са 
ешарпом око врата везаном у машну, као и таман 
са ко. Носи наочаре са ланцем, који се спушта до 
гру ди. Лице је у благом полупрофилу.
Идент. бр: ark:/12148/btv1b8529147d 

23. Краљ Александар Обреновић I
Дописна карта
Доле, лево, латинично: E.C, доле, одштампано: „S.M. 
Alexandre Ier, Roi de Serbie, le 22 Février 1888, Né le 14 
Août 1876.” (Њ.(егово) В.(исочанство) Александар I, 
краљ Србије, 22. фебруара 1888, рођен 14. августа 
1876).
Допојасни портрет у полупрофилу. Краљ је одевен у 
униформу, са орденом на средини груди. 
Идент. бр: ark:/12148/btv1b8529148t 

24. Краљ Александар Обреновић I 
Аноним, око 1900.
Фотографија, позитив 
Из прве колекције Феликса Потана: „500 славних 
са вре меника”. 
Горе: „COLLECTION FELIX POTIN”, доле: „ALEX-
AN DRE Ier ROI DE SERBIE”. 
Краљ је одевен у униформу, лице је приказано у 
про филу.
Идент. бр: ark:/12148/btv1b85291460 

25. Краљ Александар Обреновић I
Гравира из француске штампе
Доле, одштампано: „Le prince ALEXANDRE Ier âgé 
de 10 ans, proclamé roi de Serbie.” (Кнез Александар I 
стар десет година, проглашен за краља Србије).
Допојасни портрет у десетогодишњем узрасту. Краљ 
је одевен у морнарско одело, на глави носи слам нати 
шешир. 
Идентификациони бр: ark:/12148/btv1b8529141x

25. Alexandre Obrénovitch I (roi de Serbie; 1876–1903)
© Bibliothèque nationale de France 
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дворска луда, посматра сцену и осмехује се. 
Идент. бр: ark:/12148/btv1b8529154j

27. Краљ Александар Обреновић I 
Х. Берсон, Х. Ричард, фотографија Еуг. Пиру
Илустрација из La revue parlementaire (Парламентар-
не ревије). 
Доле, уз краљеву десну руку: H. BERSON. Sc, доле, 
средина: „S.M. ALEXANDRE Ier ROI DE SERBIE” 
(Њ(е  гово) В(исочанство) АЛЕКСАНДАР ПРВИ 

sc. Доле, лево, испод гравире: „Triboulet. –Eh !eh ! 
il me botte, ce p’tit roi !” Доле, десно, у дну стра не: 
„Dessin de G. Edward”. 
Краљ у парадној униформи, у стојећем ставу, у ен-
теријеру, испред трона, левом руком изнад главе 
др жи круну а испруженим кажипрстом десне руке 
енергично показује правац, у ком се већ крећу пог-
нуте главе, судећи по одећи један министар и један 
генерал, приказани у доњем десном углу карикату-
ре, испред владара. Испод завесе, у позадини, вири 

26. Alexandre Obrénovitch I (roi de Serbie; 1876–1903)
© Bibliothèque nationale de France 

27. Alexandre Obrénovitch I (roi de Serbie; 1876–1903)
© Bibliothèque nationale de France 
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Потпис: Draga Maschine, Damme d’Honneur de S.M. la 
Reine Nathalie de Serbie. (Драга Машин, дворска дама 
краљице Наталије)
Из албума Робера Монтескјуа о добротворној заба-
ви од 28. маја 1903.
Кратко писмо у вези дарова које краљица Наталија 
шаље за добротворни догађај, којим господин су-
тра председава, а ком ће краљица присуствовати 
са највећим задовољством. Нису раније успели да 
пронађу господинову адресу, па му дарове шаљу тек 
у уторак. Како је потписана „Драга Машин, двор-
ска дама краљице Наталије”, писмо је очигледно 
писано знатно раније а не у мају 1903, када је Дра-
га била краљица Србије и убрзо је и погубљена 29. 
маја/11. јуна 1903. Документацију о забави из 1903. 
је накнадно сложио г. Пинар, последњи секретар г. 
Монтескјуа.
Инв. бр: Maseline, Draga. Lettre(s) F. 96 (foliotation)

31. Краљица Драга
Око 1900. 
Разгледница, црно-бела
9 x 14 цм
Инв. бр: NE - 101 (B DRAGA, reine de Serbie) - BOITE 
PET FOL
Фотографија није била доступна за преглед, веро-
ватно ради поступка дигитализације. Подаци су 
преузети из регистра. 

32. Краљица Драга
Папир, гравира, медаљон
Из албума Робера Монтескјуа о добротворној за-
бави од 28. маја 1903.
Лик краљице са подигнутом косом је приказан 
фрон тално. Краљица носи дијадему, раскошни на-
кит и ленту.
Инв. бр: Draga, reine de Serbie. Portrait(s) F. 100 (folio-
tation)

КРАЉ СРБИЈЕ), доле лево: Photographie Eug. Pirou, 
5, Bou  levard Saint-Germain (фотографија Еуг. Пиру, 
5, Бу  левар Сен-Жермен), доле десно: H. Richard, 3, 
Rue Mil ton (Х. Ричард, 3, улица Милтон).
Допојасни портрет краља у полупрофилу, у парад-
ној униформи, са раскошним крстом око врата, лен-
том и раскошним ланцем са крстом преко груди. 
Идент. бр: ark:/12148/btv1b85291445

28. Краљ Александар Обреновић I
H. Dochy 
Гравира из француске штампе 
Доле, одштампано: „Alexandre Ier, roi de Serbie, de 
séjour à Paris” (Александар I, краљ Србије, на борав-
ку у Француској), уз десну руку: H Dochy. 
Допојасни парадни портрет краља, са лицем у по-
лупрофилу. Краљ је одевен у парадну униформу, са 
крстом око врата као и лентом и раскошним ланцем 
на грудима. На левој страни груди је орден. 
Идент. бр: ark:/12148/btv1b8529143r 

29. Краљ Александар I Обреновић 
Папир, гравира
Из албума са документацијом Робера Монтескјуа о 
добротворној забави од 28. маја 1903.
Биста владара у парадној униформи је приказана у 
полупрофилу. 
Инв. бр: Alexandre Ier, roi de Serbie. Portrait(s) F. 99 
(foliotation)

Драга Обреновић

30. Писмо Драге Машин, дворске даме
краљице Наталије
Француски језик, хартија, мастило, рукопис
Формат: визит-карта
Горе десно: Mardi (уторак), без датума
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под    сти цала је верност клијената овом трговинском 
лан  цу. Фотографије су се добијале уз купљену таб-
лу чо коладе, произведену у Потановој фабрици, 
а кли     јен  тима се нудио и албум, чији садржај и из-
глед су вре меном варирали.41 Потанове колекције 
садрже портрете страних владара и њихових поро-
дица, фран цуских политичара, књижевника, музи-
чара, позоришних уметника, спортиста, лекара итд. 
Еми то вано је више ових колекција, које су имале 
изузе тан успех. Прва се дистрибуирала од 1898. до 
де  цем бра 1907. године и репродукована је 75 пута. 
Понекад су се, током репринта колекција, за исте 
лич но сти штампали различити портрети, као што 
је случај и са портретима краља Милана и Алексан-
дра I Обреновића. Њихове фотографије из Музеја 
Орсеј нису идентичне онима из исте колекције ко је 
се чувају у Музеју рудничко-таковског краја у Гор-
њем Милановцу.

Попис каталошких јединица

Милан Обреновић IV 

1. Милан, краљ Србије 
Аноним 
Oкo 1900. 
Сребрна штампа, позитив
7,4 x 4,2 цм
Горе, одштампано: „COLLECTION FELIX POTIN”. 
Доле, одштампано: „Milan, roi de Serbie”.
Албум: 500 славних савременика, колекција Фелик-
са Потана (Felix Potin).

Музеј Орсеј, Париз
(Musée d’Orsay) 

Музеј Орсеј има статус установе од национал-
ног значаја а у свој састав укључује и Музеј Оран-
же рије (Мusée de l’Orangerie) и Музеј Ебер (Мusée 
Hébert). Смештен је у здање некадашње железничке 
станице, подигнуте поводом Светске изложбе 1900. 
године. Обухвата западњачку уметност од 1848. до 
1914. године а формиран је на основу националних 
збирки које превасходно потичу из Лувра, музеја 
Же де Пом (Jeu de Paume) и Националног музеја мо-
дерне уметности. Садржи колекције: Сликарства, 
Скулптуре, Декоративних уметности, Фотографије, 
Графичке уметности и Архитектуре. 

У збирци фотографија париског музеја „Орсеј” 
на лази се Албум са колекцијом Феликса Потана 
„Петсто славних савременика”, који обухвата и три 
фо то графије Обреновића и то краља Милана, кра-
љице Наталије и краља Александра I.39 Фотогра фи је 
су дело анонимног аутора, настале су око 1900. годи-
не и део су прве Потанове колекције, што се за кљу-
чује на основу натписа у горњем делу фотогра фија: 
COL LECTION FELIX POTIN.40 У доњим дело вима 
фо то графија су имена и титуле портретисаних. 

Познати париски трговац Феликс Потан (Felix 
Po tin) је био пионир у масовној дистрибуцији пре-
храм  бених производа. Колекција „Петсто славних 
са вре меника” је настала у маркетиншке сврхе и 

39   До 1983. албум је био у власништву Фондације Кодак-Пате у Вансе-
 ну (Fondation Kodak-Pathé, Vincennes), када је поклоњен француској 
др жави, која га је доделила музеју „Орсеј.” 
40   Првобитни натпис на фотографијама Потанове колекције: CHO-
COLAT FELIX POTIN, је око 1900. замењен следећим: COLLECTION 
FE LIX POTIN.О Потановим колекцијама видети:

J.Bolloch, Le « petit bottin » de Félix Potin, Les portraits d’artistes dans les 
albums publicitaires distribués par les magasins Félix Potin au début du XXe 
siècle, La revue du musée d’Orsay, n�31 printemps 2011, Paris, 2011, 24-33. 

41   Први албуми су имали 500 места за фотографије, док се око 1901. 
овај број пење на 510. Друга колекција се дистрибуирала 1907–1908. и 
лако се идентификује на основу текста у горњем делу фотографија: 2e 
COLLECTION FELIX POTIN. У оквиру друге Потанове колекције су 
штампана и два различита портрета краља Петра I Карађорђевића.
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Фотографија, позитив 
7,4 x 4,2 цм
Горе, одштампано: „COLLECTION FELIX POTIN”. 
Доле, одштампано: „ALEXANDRE Ier , roi de Serbie”.
Албум: 500 славних савременика, колекција Фелик-
са Потана (Felix Potin)
Приказан је профил младог краља, одевеног у једно-
ставну униформу. 
Инв. бр. албума: Album Kodak Inv. 1019/1 .
Инв. бр: Alexandre Ier, roi de Serbie PHO 1983 165 546 97 
Поклон: Фондација Кодак-Пате, Васен, 1983 (Fonda-
tion Kodak-Pathé, Vincennes, 1983).

Национални архиви
(Les Archives nationales), Париз

Национални архиви садрже архиве централ-
них државних администрација, документа пари с-
ких нотара, као и приватне фондове од нацио нал-
ног значаја. Грађа је распоређена у три комплекса, 
од којих париски садржи грађу из Старог режи ма 
и документа париских нотара. Комплекс у Пјерфит 
сир Сену (Pierrefitte-sur-Seine) је највећи архивски 
депо у Европи и обухвата грађу од Француске ре-
во луције до данас, као и приватне фондове из раз-
ли читих епоха. Комплекс у Фонтенблоу обухвата 
спе цифичне јавне фондове, аудиовизуелне архиве и 
приватне архиве архитеката. 

У париском здању Националних архива чува се 
фотографија Милана Обреновића као дечака, ко  ја 
потиче из збирке опата Мисеа (l’abée Misset).42 Упо-
ређујући узраст и одећу будућег краља Србије, као 
и ентеријер у ком је снимљен, може се претпостави-

Фотографија суверена приказује фронтално, у сто је-
ћем ставу, у ентеријеру, одевеног у парадну унифор-
му, са капом и перјаницом на глави, лентом и орде-
њем на грудима, док у левој руци држи рукавице.
Инв. бр. албума: Album Kodak Inv. 1019/1 .
Инв. бр: Milan, roi de Serbie PHO 1983 165 546 95 
Поклон: Фондација Кодак-Пате, Васен, 1983 (Fonda-
tion Kodak-Pathé, Vincennes, 1983).
 
Наталија Обреновић

2. Наталија, краљица Србије
Аноним 
Око 1900.
Сребрна штампа, позитив
7,4 x 4,2 цм
Аверс, одштампано: „Collection Félix Potin, Nathalie 
reine de Serbie”.
Фотографија владарку приказује у полупрофилу, 
оде вену у хаљину са високо уздигнутим оковрат-
ником, са машном око врата и везаном косом, која 
се спушта низ леђа. Идентична фотографија из ове 
серије се чува у збирци Музеја рудничко-таковског 
краја из Горњег Милановца. 
Део Албума: Петсто славних савременика, колекција 
Феликса Потана (Felix Potin).
Инв. бр: PHO 1983 165 546 96.
Инв. бр. албума: Album Kodak Inv. 1019/1 .
Инв. бр: Nathalie, reine de Serbie vers 1900 PHO 1983 
165 546 96 
Поклон: Фондација Кодак-Пате, Васен, 1983 (Fonda-
tion Kodak-Pathé, Vincennes, 1983).

Александар Обреновић

3. Александар I краљ Србије
Аноним
Око 1900.

42   На истом листу хартије су и фотографије Андреја и Петра Кара ђор-
ђевића као дечака. 
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карства и скулптуре, коју је у XVII веку основао 
Луј XIV. Поред образовне улоге коју има, Академи-
ја чува и промовише своје колекције, наслеђене од 
краљевских академија те обогаћиване донацијама 
и школским радовима до 1968. године. Колекције 
обу  хватају преко 450 000 дела и то слике, скулптуре, 
уметничке предмете, цртеже, фотографије, графи-
ке, књиге и рукописе. Академија у својим просто-
рима презентује дела из колекције а такође их, ради 
излагања, уступа и музејима широм света. 

У збирци париске Академије лепих уметности 
налази се збирка од петнаест дописница са лико-
вима владара, париског издавача Касегран (Casseg-
rain), међу којима је и једна са портретом Алек-
сандра I. Дописница је идентична оној из збирке 
портрета Александра I, која се чува у Националној 
библиотеци Француске.

Попис каталошких јединица

Александар Обреновић

1. Њ. В. Александар I / S.M. Alexandre Ier.  
Издавач: Cassegrain (Касегран) 
Дописна карта 
 9 x 13,5 цм
Из збирке дописних карата са ликовима владара. 
Доле лево, уз портрет, иницијали, латинично: E.C. 
Доле, одштампано: „S.M. Alexandre Ier. Roi de Serbie, 
le 22 Février 1888. Né le 14 août 1876. Portrait” (Њ(е-
гово) В(исочанство) Александар I, краљ Србије, 22. 
фебруар 1888. Рођен 14. августа 1876. Портрет). 
Колекција: Ensba (ensembles, sous-ensembles, objets 
en rapport...). 
Инв. бр: Est 8074. Cote recueils : Estdiv 1403 334, P. 79 
du recueil.

ти да га је, пре 1868. године, снимио А. Е. Диздери 
из Париза, истовремено када и фотографију „Кнез 
Милан пре ступања на престо” која се чува у На-
родном музеју у Чачку.43

 
Попис каталошких јединица

Милан Обреновић IV

1. Милан Обреновић, будући краљ Србије 
А. Е. Диздери (?)
Пре 1868, Париз 
Фотографија, позитив
Доле, рукопис: Milan Obrenovitch, futur roi de Serbie 
(Mi lan) (Милан Обреновић, будући краљ Србије 
(Ми  лан).
Део досијеа: Друго царство, Портрети деце, будући 
краљ и принчеви Србије, 3 фотографије, фото бр. 1.
Из збирке опата Мисеа (l’abée Misset)
Милан Обреновић је приказан у ентеријеру, док се-
ди на столици и чита мању књигу коју држи обема 
рукама. Одевен је у таман сако, тамне панталоне и 
белу кошуљу. Фотографија је причвршћена на лист 
хартије димензија 28 x 40 цм и обележена бројем 1, 
док су испод још две фотографије дечака и то Ан-
дреја и Петра Карађорђевића. 
Инв. бр: (Cote) 400AP/217, No support : 055.
 

Академија лепих уметности у Паризу 
(L’École nationale supérieure

des Beaux-Arts de Paris) 

Ова престижна високошколска установа дуге 
историје је наследница Краљевске академије сли-

43   Упоредити: Р. Бојовић, „Владарски дом Обреновића у збиркама На-
родног музеја у Чачку”, у Обреновићи у музејским и другим збиркама 
Ср бије II, Горњи Милановац, 2014, кат. бр. 34, 224.
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у музејској документацији забележено да је пор-
трет у збирку стигао као поклон ауторке, неколико 
штампаних извора из XIX века нам пружа другачије 
и то врло интересантне детаље о овом делу. Наиме, 
овај портрет кнеза Милоша је прво био изложен на 
Салону-годишњој изложби у Лувру у првој полови-
ни 1843. године, где је ауторка награђена златном 
медаљом а потом је Луј Филип, француски краљ, 
исте године откупио ово дело за галерију портре-
та у Версају.46 Судећи по документацији версајског 
музеја, портрет од тада више није излаган. 

Други портрет из збирке версајског дворца, под 
називом „Милош Обреновић српски кнез (1780− 
1860)”, дело је аустријског сликара Едуара Енгерта 
(Edouard Engerth) из 1843. године. Овај портрет је 
виших ликовних квалитета од дела Гецел Сеполине 
а у Версај је стигао 1853. године, односно десет го-
дина након настанка и то као поклон Обреновића. У 
другој половини XIX и почетком XX века овај пор-
трет кнеза Милоша је био изложен на другом спрату 
Националног музеја Версај, у крилу „Миди” и сали 
број 171, међу портретима од Наполеона I до Напо-
леона III. О томе сведочи попис краљевске збирке 
по салама, штампан у више наврата, који помиње и 
овај Енгертов рад, уз кратку биографску забелешку 
о портретисаном кнезу Милошу Обреновићу.47 

Национални музеј двораца
Версај и Трианон

(Musée national des châteaux de Versailles
et de Trianon) 

Версајски дворац је изузетно дело француске 
уметности XVII века. Луј XIV је преиначио и увећао 
некадашњи павиљон за лов свог оца, Луја XIII, и ту 
1682. сместио Двор и управу Француске. Све до ре-
волуције 1789. године версајски дворац је био се-
диште моћи. Између осталог, чувен је и по Двора-
ни огледала, као и по галерији портрета, делима 
Жила Ардуена Мансара. Луј Филип (Louis-Philippe) 
је трансформисао версајски дворац у Музеј исто-
рије Француске, отворен 1837. године. У бројне са-
ле музеја су тада постављене нове колекције које 
приказују значајне догађаје из француске историје, 
а које су се обогаћивале до почетка XX века. Ко-
лекције версајског дворца садрже око 60 000 дела 
и одражавају двојаку улогу коју је ово здање има-
ло током времена као владарска палата и као музеј 
француске историје. Версајски дворац је споменик 
културе који је уврштен и у Унескову листу светске 
културне баштине.

Збирка слика француског дворца Версај садр-
жи два портрета кнеза Милоша Обреновића, сли-
ка на уљем на платну у првој половини XIX века, у 
врло кратком временском размаку.44 Оба дела су 
пот писана, датована и приказују допојасну фигу-
ру суверена у полупрофилу, одевеног у униформу. 
Портрет „Милош Обреновић звани Петар од Ср-
бије (1780–1860)” је рад Жозефин Гоцел Сеполине 
(Joséphine Gоtzel Sepolina) из 1842. године.45 Док је 

44   Захваљујем се на сарадњи г. Оливјеу Делае (M. Olivier Delahaye) из 
Музеја версајског дворца.  
45   C. Constans, Catalogue des peintures: Musée national du château de Ver-
sailles, Versailles, 1980, 64. Joséphine Gоtzel Sepolina рођена је у Милану 

под презименом Сеполина, била је активна између 1825-1839. Излагала 
је у Стразбуру, Паризу... 
46   L’Album: journal destiné à l’enseignement du dessin et de la peinture: Tom 
IV, Mai 1843-Mai 1844 (1843/05 (A4,T4)-1844/05), Paris, 1844-1845, 25. 
Исто у: Journal des débats politiques et littéraire, Paris, 27/06/1843, 2. 
47   E. Soulié, Notice des peintures et sculptures composant le musée impérial de 
Versailles, Versaille, 1855, 743, 744.           
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ма и златовезом на оковратнику. На левој страни 
груди су четири ордена. Униформа је откопчана до 
испод груди. Испод униформе је бела кошуља, око 
врата је увијена тамна ешарпа. Портрет је био изло-
жен на Салону у Лувру а ауторка је награђена злат-
ном медаљом. 
Инв. бр: MV 6616 ; INV 4986 ; LP 5552 
Откуп краља Луја Филипа, 1843.

2. Милош Обреновић, српски кнез (1780–1860) 
Miloch Obrenovitch, prince de Serbie (1780–1860) 
Едуар Енгерт (Eduard Engerth)
1843.
Уље на платну
76 x 62 цм
Десно, горе, уз ивицу платна: Edw. Engerth 1843. 

Попис каталошких јединица
Милош Обреновић
1. Милош Обреновић, звани Петар од Србије
(1780–1860) 
Miloch Obrénovitsch, dit Pierre de Serbie
(1780–1860)
Жозефин Гоцел Сеполина (Josephine Gotzel Sepolina)
1842. 
Уље на платну
72 х 55 цм
Лево, уз десно раме суверена, потпис и година на-
станка: Josephine Gotzel Sepolina 1842.
Приказана је допојасна фигура суверена у полупро-
филу, руке су опуштене крај тела. Књаз је одевен у 
једноставну тамну униформу, са златним дугмади-

1. Miloch Obrenovitsch, dit Pierre de Serbie (1780–1860)
Götzel Joséphine, née Sépolina, 

Photo © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / 
Christophe Fouin 

2. Miloch Obrenovitch, prince de Serbie (1780–1860)
Engerthe Edouard (1818–1897)

Photo © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / 
Christophe Fouin 
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Национални музеј дворац Компјењ
(Musée national du château de Compiègne) 

Градњу дворца Компјењ је 1751. започео Луј 
XV, завршио га је Луј XVI, док су га реновирали 
На полеон I и Наполеон III. Дворац је био важно 
се ди ш те моћи, поред Версаја и Фонтенблоа једно 
је од три најзначајније краљевске резиденције у 
Француској. Представља ремек дело архитектуре 
нео класициз ма и најзначајнија је француска палата 
по дигнута у овом стилу. Чувен је како по архитек-
тури, тако и по декору ентеријера. Служио је као 
јесења резиденција Наполеона III, који је поједине 
одаје декорисао у стилу Другог царства. Дворац 
Ком пјењ ужива статус споменика културе. Данас 
су ту смештена три музеја: Историјски апартмани, 
Му  зеј Другог царства, као и Национални музеј ау-
томобила и туризма.

У збирци дворца Компјењ чува се графика на 
новинској хартији која у овалним медаљонима при-
казује портрете краља Милана и краљице Натали-
је. Испод медаљона су одштампана имена и титуле 
владарског пара. Графика је дело анонимног аутора 
француске школе XIX века.

Милан Обреновић IV

1. Краљ Милан и краљица Наталија Обреновић 
Аноним, француска школа
XIX век
12,6 x 18,1 цм 
Гравира, овал, новинска хартија
Доле одштампано: „Milan Ier, Roi de Serbie Depuis le 
9. juillet 1868”; „NATALIE, Reine de Serbie”. (Милан I, 
краљ Србије од 9. Јула 1868; Наталија, краљица Ср-
бије.)

Владар је приказан у полупрофилу, одевен у рас-
кошну униформу тегет боје, украшену златовезом, 
кићанкама и раскошним дугмадима. Носи црвену 
ленту и по два ордена на обе стране груди, као и 
ме даљон са раскошним оквиром, окачен на црвену 
оковратну траку. Оковратник је украшен златове-
зом, док је око врата увијена тамна ешарпа.
Инв. бр. MV 4844, MI 26
Поклон Обреновића од 23. априла 1853, у Версај по-
слат 14. јула 1853. 

Градска библиотека, Фонтенбло
(Bibliothèques municipales, Ville de Fontainebleau) 

Библиотеку у Фонтенблоу, основану 1837. го-
дине, током XIX вeка обогатиле су донације Луја 
Фи липа, Виктора Игоа, Жорж Санд и других. По-
ред осталог, библиотека садржи и документарну 
сек  цију, као и неколико специфичних фондова са 
ре гио  налном документацијом, разгледницама, ал-
бумима, фотографијама, потом парохијски фонд са 
старим издањима, као и иконографски фонд са гра-
вирама и разгледницама.

Колекција Рено-Сове (Raynaud-Sauvé) градске 
би блиотеке у Фонтенблоу садржи фотографију „До-
лазак краља Србије”, на којој је приказана свеча-
на поворка кочија са Александром I, која се креће 
градским улицама, док је грађани посматрају.

Попис каталошких јединица

Александар Обреновић

1. Долазак краља Србије
Фотографија, позитив
Из фонда: Рено-Сове (Raynaud-Sauvé)
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пеле у Бидару, посвећене Богородици, као и сцене 
животних доба. У оквиру триптиха су и резбарени, 
осликани и позлаћени ликови анђела. Крстионица 
од 2001. године ужива статус споменика културе, 
чему је несумњиво допринео значај Наталије Об-
реновић, ктиторке.

Наталија Обреновић

1. Крстионица са поклопцем, оградом
и триптихом на зиду 
Бидар, Римокатоличка црква
Нотр Дамде л’Асомсион 
Аутор триптиха: Екатарина Гика 
Неовизантијски стил
Мермер, метал, дрво, злато
Клесање, искуцавање, гравирање, осликавање, по-
злата 
80 x 80 цм 
Фигуралне композиције на триптиху: Крштење, Јо-
ванка Орлеанка, Св. Луј, процесија до капеле у Би-
дару посвећене Богородици, Доба живота. 
Крстионица је исклесана у блоку мермера висине 
и ширине 80 центиметара. Поклопљена је поклоп-
цем од искуцаваног метала и ограђена је дрвеном 
балустрадом. На зиду цркве је, уз крстионицу, по-
стављен осликани пано на дрвеној подлози, са дрво-
резбареним и позлаћеним елементима.
Споменик културе: Одлука Министарства културе 
и комуникација Републике Француске бр. ОМ/01-
64/No 154 од 13. септембра 2001. године. 

На крају поменимо и за сада само идентификовану 
грађу о Обреновићима у јавним збиркама Францу-
ске, која тек треба да се консултује и обради.49 Реч 

Попрсја краља Милана и краљице Наталије су у 
овал ним медаљонима. Краљ је приказан у парадној 
униформи, са лентом и ордењем на грудима. Кра-
љица је дата у полупрофилу, са вишеструком ни-
ском бисера око врата, као и ешарпом пребаченом 
преко десног рамена и деколтиране хаљине, док јој 
се коса иза уха спушта низ врат.
Инв. бр: C.2006.0.276. 

Римокатоличка црква
Нотр Дам де л’асомпсион, Бидар 
(Notre-Dame de l’Assomption, Bidart)

Ова парохијска црква у Бидару датира из XVI 
века и посвећена је Вазнесењу Богородице. Једно-
бродна је грађевина масивних зидова и сасвим јед-
ноставних фасада, са петостраном апсидом на ис-
току, ојачаном каменим контрафорима. Западну 
фа   саду наглашава звоник, док је око цркве гроб ље. 
Ол тари су постављени средином XVIII века, уну-
траш  њост је обновљена у XIX веку а крстионица да-
ти ра из 1902. године. Црква и крстионица од 2001. 
го дине уживају статус споменика културе.

Након напуштања православља и преласка у 
католичанство 1902. године, краљица Наталија је 
цркви Нотр Дам де л’асомпсион у Бидару, надомак 
Бијарица, где се налазила вила „Сашино”, поклони-
ла крстионицу неовизантијског стила, исклесану у 
мермерном блоку, са поклопцем од искуцаваног ме-
тала.48 У саставу крстионице, ограђене балустрадом 
од дрвета, налази се и осликани триптих на дрвеном 
паноу који је постављен на зид а дело је Наталијине 
сестре Гике. Централна сцена триптиха приказује 
Крштење, лево и десно су Јованка Орлеанка и Св. 
Луј, док су испод приказани процесија до једне ка-

48   Palissy, одредница PM64000736. 49   Подаци о овој грађи су преузети из базе података: Calames.
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Инв. бр. Milan (ou Milano Obrenovitch), ancien roi de 
Serbie, Ms 7329 / F. 152.

Наталија Обреновић

1. Два писма краљице Наталије упућена
госпођи Жујовић
Из збирке рукописа породица Фуке, Лакроа и Ле 
Кер (Fouqué, Lacroix, Le Cœur) 
Писма су за сада само идентификована али не и кон-
султована, тако да је њихов садржај за сада непоз нат.
Инв. бр: Nathalie, reine de Serbie: Ms 7329 / F. 188-189 
 
2. Дописница краљице Наталије упућена
госпођи Фуке (Madame Fouqué)
Из збирке рукописа породица Фуке, Лакроа и Ле Кер 
(Fouqué, Lacroix, Le Cœur) 
Карта је за сада само идентификована али не и кон-
султована, тако да је њен садржај за сада непознат. 
Инв. бр: Nathalie, reine de Serbie: Ms 7323

Књижевна библиотека „Жак Дусе”
(Bibliothèque littéraire Jacques Doucet)

Ову библиотеку је од 1916. до 1929. формирао 
Жак Дусе (Jacques Doucet, 1853–1929) велики модни 
креатор, мецена и колекционар, окружен књижев-
ницима као што су Макс Жакоб, Гијом Аполинер, 
Андре Бретон, Луј Арагон и други. Дусе је 1929. го-
дине своју библиотеку тестаментом завештао Па-
риском универзитету. Библиотека је временом обо-
га ћивана а садржи ретка издања, рукописе, писма 
књижевника, радне верзије текстова као и друго 
што омо гућава да се прате стварање и еволуција де-
ла. Међу библиотекарима ове библиотеке су били и 
Анд ре Бретон и Луј Арагон. 

је о рукописима краљице Наталије и Алфреда Рам-
боа, једном телеграму краља Милана, као и њему 
посвећеном цртежу Пола Верлена. 

Библиотека Института Француске
(La bibliothèque de l'Institut de France) 

Библиотека Института Француске окупља би-
б лио  те ке пет академија које чине Институт Фран-
цу ске. Садржи рукописна и штампана дела која 
ос  ли  кавају како интересовања тако и активности 
ака    де мија током њихове историје. Библиотека се 
вре  ме ном обогаћивала поклонима те у својим ко-
лек   ци јама садржи и више приватних фондова. Пре 
свега је на мењена члановима Института али је, уз 
одре ђену дозволу, могу користити и други истра-
живачи. Понос ове библиотеке чине дванаест бло-
кова Лео нарда да Винчија, са белешкама и црте-
жи ма, као и карбонизовани антички папируси из 
Хер ку ла нума. 

У Библиотеци француског института, однос но 
њеној Збирци рукописа, налазе се два писма кра љи-
це Наталије, упућена госпођи Жујовић, као и јед на 
дописница упућена госпођи Фуке (Madame Fouqué). 
У истом фонду се налази и један телеграм који је 
краљ Милан упутио г. Јовану Жујовићу.

Милан Обреновић IV

1. Телеграм краља Милана упућен
господину Жујовићу
Из збирке рукописа породица Фуке, Лакроа и Ле 
Кер (Fouqué, Lacroix, Le Cœur). 
Телеграм је за сада само идентификован али не и 
консултован, тако да је његов садржај за сада непо-
знат.
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жевност и хуманистичке науке. Располаже богатом 
збирком рукописа од средњег века до модерног до-
ба, старих штампаних књига и графика. У Збирци 
рукописа се налазе и рукописи Алфреда Рамбоа (Al-
fred Rambaud, 1842–1905), француског историчара 
и ми нистра. 

У Интеруниверзитетској библиотеци Сорбона 
се, међу рукописима Алфреда Рамбоа, налази и ње-
гов рукопис о кнезу Милошу Обреновићу. Ова збир -
ка Рамбоових рукописа потиче из 19. века, садржи 
укупно 124 листа а у библиотеку је стигла као пок-
лон аутора.

Милош Обреновић

1. Рукопис о Милошу Обреновићу
XIX век 
Француски језик
22 × 16,5 цм 
Из збирке рукописа Алфреда Рамбоа.
Рукопис за сада није консултован те његов садржај 
тек треба да се утврди.
Инв. бр: MS 2010 Alfred Rambaud. Recueil de cours, 
Milosch Obrenovitch, MS 2010 / Ff. 2-46
Поклон Алфреда Рамбоа.
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ко  ји могуће је, потиче из некадашње колекције Мо-
ри са Монда (collection Maurice Monda). Цртеж гра-
фит ном олов ком на папиру приказује Верлена који 
ле жи на кревету, док су крај узглавља флаша, чаша, 
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Милан Обреновић IV

1. Цртеж Пола Верлена са посветом
краљу Милану
Папир, графитна оловка
26,2 x 18 цм 
Доле: четири рукописна стиха које је потписао Пол 
Верлен. Горе лево, посвета: О Roi Milan. 
Могуће је да цртеж потиче из некадашње колекције 
Мориса Монда (collection Maurice Monda). 
Пол Верлен је приказан лежећи на кревету, крај 
узглавља су флаша, чаша, шоља и тањир. 
Инв. бр: Paul Verlaine: ING Sup 128

Интеруниверзитетска библиотека
Сорбоне 

(Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne)

Библиотека Сорбоне је за публику отворена 
1770. године, као библиотека Париског универзи-
тета. Данас је то Интеруниверзитетска библиотека 
смештена у здање Сорбоне, отворена за студенте 
више париских универзитета као и за истражива-
че. Прикључена јој је и библиотека Географског 
института. Фондови библиотеке Сорбоне су међу 
најбогатијим у Француској када су у питању књи-
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Династија Обреновић у колекцији
Сиголен Франш д’Епере-Вујић

Сиголен Франш д’Епере-Вујић, приватни колекционар



Приватна колекција Сиголен
Франш д’Епере-Вујић

Страст према колекционарству појавила се са-
свим случајно. Као кћер колекционара, Сиголен 
Франш д’Епере-Вујић (Sigolène Franchet D’Espèrey-
Vu  jić), понела је у себи скривени ген. 

Њена веза са Србијом проистекла је из срод-
ства са маршалом и славним војводом Лујем Франш 
д’Епереом који је учествовао у ослобођењу Србије 
1918. го дине, али и из љубави према свом супругу, 
Милану Ву јићу, пореклом из Горњег Милановца. 

Део њене колекције приказан је изложбом „Ср-
бија у Великом рату”, чији је она аутор, а која је при-
ређена поводом стогодишњице Првог светског рата 
у Српском културном центру у Паризу, маја 2014. 
године. Ову изложбу подржали су, како Амбасада 
Србије у Паризу, тако и Министарство културе и 
информисања Републике Србије. Осим горе поме-
нуте, Сиголен је аутор и изложбе под називом „Краљ 
Александар” која је приказана у Цркви Светог Саве 
у Паризу, поводом обележавања осамдесет годи-
на од убиства Краља Александра Карађорђевића у 
Марсеју.
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XVIII па све до освита XX века, „imageries” тј. издава-
чи слика овог типа, имали су велику улогу у ширењу 
зна ња, илустровању политичких и историјских до-
гађа ја, религиозности, забави, разоноди и едукаци-
ји деце. У то време, време самих почетака фотогра-
фије, фабрике као што је штампарија у Епиналу, у 
исто време су осмишљавале, штампале и продавале 
(као данашње књижаре) књиге и илустрације, креи-
рале друштвене игре и слично. Цртачки посао су по-
веравале висококвалификованим занатлијама који 
су гравирали у дрвету, металу, затим и камену, као и 
калиграфима, вештим цртачима и карикатуристи-
ма. Своју продукцију развијале су захваљујући лан-
цу продавница и „колпортерима” тј. продавцима 
ко ји су ишли од села до села и нудили „новости”. Са 
раз војем писмености, код „images populaires”, поред 
сли ка, текст постаје све присутнији. Овакви прика-
зи су били први сликовни мас-медиј. У дру гој по-
ловини XIX века, већ познати облик слика „l’image 
populaire” добија конкуренцију појавом и ширењем 
дневних новина, магазина, илустрованих алманаха 
и часописа, потом разгледница, а касније и реклам-
них илустрација.

Термин „l’imagerie populaire” у савременом кон-
тексту има и теоријско, тј. симболично значење: ни-
је реч само о примерцима штампаним на папиру, 
већ је реч и о „менталним сликама” које почивају 
на ко лективној свести. Током претходних векова, 

Слика, прозор у прошлост

Крајем 2009. године у колекцији Сиголен Фран ш 
д’Епере-Вујић настаје прва збирка старих раз глед-
ница са приказима костима који су се но сили у Ср-
бији. Након континуиране потраге за малим „кар-
тонским комадима” који су стотину година ра није 
послати из Србије широм света, истра живање се 
проширило на путописе, новине, фото гра фије и 
раз личите рекламне илустрације. Данас се овај ико-
нографски фонд састоји од преко две хиљаде до-
кумената и представља једну дивну, опип   љиву, ви-
зуелну енциклопедију српске историје, састављену 
од више различитих збирки: путописне белешке, 
но вине и часописи, фотографије, дописне карте, 
по  штанске марке, рекламне илустрације („images 
po pu laires”)... Близу три стотине њих везано је за 
срп ски владарски дом Обреновића. 

Како би заправо требало да схватимо појам 
„images populaires”? Ради се о представама цртежа, 
касније и фотографија, штампаним на малим кар-
тицама или на парчету папира, различитих врста.

У граду Епинал, на истоку Француске, налази 
се чувена „фабрика слика”, последња своје врсте у 
Европи. Она је непроцењиво културно наслеђе које 
се преноси кроз генерације још од 1796. године. У 

Династија Обреновић у колекцији
Сиголен Франш д’Епере-Вујић1

1   Ауторка се захваљује Ђурђи Вујић за помоћ у превођењу овог текста 
са француског језика на српски.
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којима су били портрети савремених краљевских 
личности у Србији и које су имале за циљ да по-
пуларишу Србију како у Француској, тако и у Ује-
дињеном Краљевству, Немачкој и Италији.

„Према фотографији”

Почев од године 1848. израз „d’après photogra-
phie” тј. према фотографији понекад се појављивао 
уз опис и у легенди слике која је објављена у нови-
нама. Да би фотографија уопште могла да се објави, 
прво ју је требало дати на гравирање па је потом, 
гравура уместо фотографије, објављивана у нови-
нама. Фотографија је у том тренутку била истинита 
и необорива представа стварности. Ове графике, 
рађене према фотографији, биле су један од ин-
струмената које је користила штампа да допринесе 
стварању утиска непобитне аутентичности. Неке 
од ових гравура рађене су према фотографијама па-
риских фотографа. Еуген Диздери (Eugène Disdéri), 
на пример, био је власник једног од најпознатијих 
фотографских студија тог времена који се налазио 
у Boulevard des Italiens у Паризу. Његова идеја био 
је фотоапарат са више објектива којим је у исто 
време могао да се сними модел у више различитих 
поза, на истом негативу, током истог снимања. Диз-
дери је 1854. године заштитио права на свој изум 
назван „portraits carte-de-visite” који је био право 
откриће с обзиром да је њиме смањио цену израде 
фотографија и самим тим их учинио приступачним 
широј маси. Формат оваквих фотографија био је 
вр ло мали, сличан формату визит карте и стога је 
убрзо постао „мода”. Диздерију је обезбедио посао у 
високом друштву – постао је фо тограф краљевских 
породица широм Европе, а међу њима се нашао и 
Милан Обреновић. Његову фотографију Диздери је 
направио 1868. године, за време Миланових студија 

штам пана грађа у свим својим облицима (маркице, 
гравуре, илустрације, разгледнице, итд.), помогла 
је у формирању колективне меморије једног наро-
да, што је омогућено управо визуелним приказима 
бит них, историјских догађаја и, наравно, њихових 
актера и истакнутих личности. 

Графика и актуелности

У трајању од скоро једног века, француски не -
дељници L’Illustration, као и њему конкурентни Le 
Monde Illustré, La Presse Illustréе и L’Univers Illu stré, 
заједно са другим европским насловима, допри но-
се стварању заједничког националног „имаги на ри-
јума” који се обраћа једном народу, тј. учествује у 
стварању његове колективне свести. Након енци-
клопедија, новине су имале задатак да неуморно 
наставе њихову улогу у едукацији и инфор миса њу 
тежећи једном истом уређивачком циљу – про мо-
висању корисног историјског знања, учења, радије 
него стицања података. Стицањем знања, код чи-
таоца се појавила нова потреба – да више учи али 
и да се забави, па се тако појављују гравуре које 
сво јом узвишеном лепотом позивају на маштање, 
сањарење. 

Европске новине су преносиле велике догађа-
је који су се одигравали у Србији: 50 година од 
подизања Другог српског устанка у Такову (1865), 
убиство Михаила Обреновића и проглашење Ми-
лана Обреновића српским кнезом (1868), венчање 
Милана Обреновића и Наталије (1875), La Guerre 
d’Orient тј. Српско-турски рат (1876–1878), La Guer-
re dans les Balkans тј. Српско-бугарски рат (1885), 
Александар принц Србије (1885–1889), проте рива-
ње краљице Наталије (1891), Државни удар (1893), 
убиство Краља Александра и краљице Драге (1903). 
Осим тога, објављиван је велики број гравура на 
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Од приватне колекције до музеја

Као што је првобитно био ковани новац, за-
тим и папирне новчанице, тако су и поштанске 
мар кице касније, биле носиоци сликаних предста-
ва још и у већој мери, тј. са још већом могућношћу 
ши рења. Упркос својим малим димензијама и по-
временој употреби, поштанске и друге марке заис-
та представљају особен начин презентације држа-
ве који омогућава увид у националну структуру и 
пројекцију државе у очима света.

Прва поштанска марка пуштена је 1840. годи-
не у Великој Британији. Прва француска поштан ска 
марка појавила се 1849. док 1866. године дола зи на 
ред и Србија да добије своје поштанске таксе. Исти-
чемо да је идеја о сакупљању маркица дошла одмах 
након њих самих, тј. након њихове појаве. Први ал-
бум датира из 1862. а прва лицитација поштанских 
марака одржана је 1865. године у l’„Hôtel Drouot” у 
Паризу. У колекцији пред нама заступљена је ком-
плетна збирка поштанских и других марака издатих 
за време владавине династије Обреновић.

Гледано кроз историју, Французи, као нација, 
јесу страствени колекционари. Стога су они осмис-
лили назив за сваку врсту сакупљања тј. сваку врс-
ту колекције и сходно томе, колекционара. Тако је 
нпр. филателист за поштанске марке, картофил за 
разгледнице, хромофил за „chromos” слике, газето-
фил за новине. 

Сакупљати значи објединити. Колекционар је 
онај који спаја расуто, јер једна колекција је састав-
љена из различитих делова повезаних једном ис-
том нити. Циљ је да се оно што је било растављено 
поново састави и заувек тако, као целина, остане. 
Највећа ноћна мора за једног колекционара је да 
његова мукотрпно створена колекција буде разасу-
та једног дана...

у Паризу. Неколико година затим, његов портрет 
у фотографији израдио је и Феликс Надар, још 
један славни париски фотограф. Најеминентније 
личности из света политике и уметности, преко 
краљевских породица, до владара држава, желели 
су да њихови портрети буду у каталозима познатих 
фото-студија, како би се затим нашли на полицама 
сувенирница.

Мода „chromos” слика
 
„Сhromos” слике настају 1850-тих година у тре-

нутку када индустријска револуција доноси нове 
производне технике а самим тим и штампу у боји. 
Термин потиче од речи „chromolitografia” што значи 
литографија у боји, заснована на „quadrichromie” 
(претходница данашње офсет штампе са 4 боје). Са 
појавом реклама, велики париски тржни центри 
(као што су Le Bon Marché, Felix Potin) и мале радње, 
познати произвођачи чоколаде (Chocolat Suchard, 
Cho colat Guérin-Boutron), бисквита, супа (Liebig),... 
започели су дистрибуцију слика у боји које су про-
мовисале њихове производе. Сваке седмице деца су 
бесплатно добијала различите сличице тако да су 
могли да комплетирају колекције хромолитограф-
ских слика и да их прецизно организују у дивно 
израђене албуме. Од 1875. године и произвођачи 
дувана су убацивали картице са сликама у паклице 
цигарета како би их учврстили. Америчка фабрика 
дувана Allen et Ginter била је прва која је покренула 
овај тренд. Свака серија се састојала од 25 или 50 
картица исте тематике, као што је на пример била 
серија „World’s Sovereigns” (Светски владари), 1889. 
године, међу којима се нашао и портрет краља Ми-
лана Обреновића. Осим да удовољи деци, циљ ове 
дистрибуције био је да овакав маркетинг уђе у до-
мове купаца тј. да обезбеди сталне купце.
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3. L’Illustration / Le prince Milosh Obrenovitsch
N� 834
19. фебруар 1859, Француска 
Папир, штампа
25 x 35,7 цм
Цртежи: Le prince Milosh Obrenovitsch – Le colonel Sta-
nislas Petrovich, 1er aide de camp du prince – Un député 
serbe – Réception de la députation servienne par le prince 
Milosh Obrenovitsch (Кнез Милош прима српску де-
путацију).
Инв. бр. 492

4. Les Contemporains /Milosch Obrenovitch,
Prince de Serbie (1780–1860)
8ème Année. - N� 392. 
E. Petithenry (одговорни уредник), Paregoriovitch 
(текст)
15. април 1900, Француска

Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Из Србије кнеза Милоша /
становништво – насеља
Тихомир Р. Ђорђевић
Издавачка књижара Геце Кона
1924, Београд
Штампа, 20 цм, 314 стр. 
Инв. бр. 530

2. Illustrierte Zeitung (?) – Milosch Obrenowitsch 
21. децембар 1850, Немачка
Папир, штампа
8,9 x 13,4 цм
Лист из новина. 
Инв. бр. 426

1

2
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Папир, штампа
18 x 25,4 цм
Савременици/ Милош Обреновић, кнез Србије 
(1780–1860)
Инв. бр. 519

Љубица Обреновић

5. Кнегиња Љубица Обреновић
1860–1890.
Фотографија, албумински папир, картон
6,2 x 10,6 цм (5,7 x 9,4 цм)
Фотографија литографије Анастаса Јовановића.
Инв. бр. 412

5

3

4
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8. Fürst Michael M. Obrenowitsch /
„Поздрав из Србије”
Искључиво право Вилхелма Герке
Београд
Дописна карта, штампа
9,2 x 13,8 цм

6. Illustrierte Zeitung (?) – Ljubitza 
21. децембар 1850, Немачка
Папир, штампа
8,9 x 13,4 цм
Лист из новина. Превод са немачког: Љубица, суп-
руга Милоша Обреновића.
Инв. бр. 425

Михаило Обреновић

7. Уредба кнеза Михаила о главном
школском фонду
НОВИНЕ СРБСКЕ, 8. година, N�9
1. март 1841, Београд
Папир, штампа
21,7 x 28,5 цм
Инв. бр. 416

6

7

8
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Ознака 12430. Кнез Михаило Обреновић.
Инв. бр. 325

9. L’Universel – Michel Miloch, prince régnant
de Servie (кнез Михаило)
Vol. Ier - N� 20. 
14-20. август 1862, Француска
Папир, штампа
26,6 x 36,6 цм (15 x 26 цм) 
Страна 308: Michel Miloch, prince régnant de Servie. 
(гре шка, исправно: Michel Obrenovic тј. Михаило 
Об реновић)
Инв. бр. 533

10. L’Univers Illustré / Leurs altesses le Prince
Michel III et la Princesse Julie de Servie
Onzieme Année - N� 702 
27. јун 1868, Француска
Папир, штампа
29 x 41 цм
Цртеж: Leurs altesses le Prince Michel III et la Princesse 
Julie de Servie, d’après des photographies (Њихова висо-
чанства кнез Михаило III и кнегиња Јулија, према 
фотографијама).
Инв. бр. 423

11. L’Emporrio Pittoresco /Il principe Michele 
Obrenovitch di Serbia assassinato a Topcideré
il 10 giugno prossimo passato
Anno V. N�202 
12-18. јул 1868, Италија
Папир, штампа
13 x 17,3 цм
Исечак из новина. „Кнез Михаило Обреновић од 
Србије убијен у атентату у Топчидеру 10. јуна...” Цр-
теж према фотографији Disderi-ја. 
Инв. бр. 320

12. L’Univers Illustré / Funérailles du Prince
Michel III de Servie, à Belgrade
11ème Année - N�705

9

10
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18. јул 1868, Француска
Папир, штампа
29,5 x 41 цм
Цртеж: Funérailles du Prince Michel III de Servie, à Bel-
grade. d’après un croquis de M. F. R. (Сахрана кнеза 
Ми хаила III од Србије, у Београду. Према скици М. 
Ф. Р.-а).
Инв. бр. 419

13. L’Univers Illustré / Exécution des assassins
du prince Michel III de Servie, à Belgrade
Цртеж M. Mès 
11ème Année – N�709
15. август 1868, Француска
Exécution des assassins du prince Michel III de Servie, à 
Belgrade (Погубљење убица кнеза Михаила, у Бео-
гра ду).
Папир, 28 x 39,5 цм
Инв. бр. 466

Јулија Обреновић

14. L’Illustration / Evènements de Serbie.
La princesse Julie Obrenowith, veuve du prince 
Michel...
26 ème Année. - Vol LI. N�1322
27. јун 1868, Француска
Папир, штампа
26 x 36,8 цм
Текст и цртежи према фотографији Диздерија : 
Evènements de Serbie : Le prince Milan Obrenovitch 
de Serbie. - D’après la photographie de Disderi. - La 
princesse Julie Obrenowith, veuve du prince Michel. - M. 
Iovan Marinovitch, président du Sénat serbe, chef de la 
lieuten. princière.
Инв. бр. 424

11

12
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Милан Обреновић

15. Almanach de Gotha / Natalie, Reine de Serbie. 
– Milan Ier, Roi de Serbie. Annuaire généalogique, 
diplomatique et statistique. 120ème Année.
Justus Perthes
1883, Француска
Штампа, 8,8 x 12,9 цм, 1119 стр.
Инв. бр. 529

16. Стенографске белешке током српско-турског 
рата (1876–1878) 
1879–1883 (?)
Штампа, 16,5 x 24,5 цм, 486 стр.
Недостаје први лист. Укоричено накнадно, 1930-их.
Инв. бр. 531

14 15

16
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19. Књаз Милан Обреновић
Приписано Диздерију
J. Paquet 
1868, Париз 
Фотографија, албумински папир, картон
6,2 x 10,5 цм (5,6 x 9,2 цм)
Кнез Милан као студент у Паризу. На полеђини ру-
копис: Књаз Милан.
Инв. бр. 410

20. Милан Обреновић 
Приписано Надару 
До 1880, Париз
Фотографија, албумински папир, картон
Формат визит карте, 6,5 x 9,9 цм
Инв. бр. 354

17. УСТАВ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ
Краљ. српска штампарија
1888, Београд
Папир, штампа, повез са златотиском
23 цм, стр. 65
„Устав Краљевине Србије : проглашен 22. децембра 
1888. год. на Великој народној скупштини: одржаној 
у Београду месеца децембра 1888 год.”
Инв. бр. 596

18. Милан Обреновић 
Disderi & Co.
1868, Париз (8, boulevard des Italiens)
Фотографија, албумински папир, картон
6,3 x 10,6 цм (5,4 x 9,1 цм)
Кнез Милан као студент у Паризу. 
Инв. бр. 411

17

18
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21. Milan Ier – гравура из непознате књиге
1894.
Папир, штампа
17 x 27 цм
Инв. бр. 590

22. Краљ Милан / Roi Milan. Поздрав из Србије / 
Souvenir de Serbie 
Наирод, Издање књижаре Ђоке Анастасијевића
Београд
Дописна карта, штампа, хромолитографија
9 x 14 цм
Инв. бр. 336

23. Српска војска, Артиљерија, Краљ Милан
на веџби / L’armée Serbe, L’artillerie, Le roi Milan 
aux manoeuvres
Издање Јевте М. Павловића и Комп.
Београд

21

19

20
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24. Поздрав из Београда / Souvenir de Belgrade 
(Милан, Наталија и Александар Обреновић)
Librairie Mita Staitch
1899, Београд
Дописна карта, штампа
9,2 x 14 цм
Послата из Београда у Мостар 22. маја 1899.
Инв. бр. 338

25. Краљ Милан са врховном командом у рату 
1877/78. / Le roi Milan avec Son Etat major pendant 
la guerre de 1877/78.

Дописна карта, штампа, хромолитографија 
9 x 14 цм
Послата из Београда у Isère (Француска) 26. новем-
бра 1904.
Инв. бр. 356

22

23

25

24
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28. Serbie (краљ Милан и краљ Александар)
Liebig Co.
1887 (?), Париз
Картон, хромолитографија, штампа
7,4 x 11 цм
Поштанске марке са ликовима краља Милана и кра-
ља Александра Обреновића на рекламној („бренд”) 
карти произвођача супе, за децу.
Инв. бр. 403

29. Milan I, King of Servia
Duke’s Cameo Cigarettes 

Издање књижаре Рајковића и Ћуковића
До 1900, Београд
Дописна карта, штампа
9 x 13,7 цм
Инв. бр. 457

26. La Famille Royale de la Serbie
(Nathalie, Milan I, Draga, Alexandre I)
Editeur G. Bader
Salonique (Солун)
Дописна карта, штампа
9 x 14 цм
N�189 
Инв. бр. 595

27. Serbie (краљ Милан и краљ Александар)
Crème express - Ch. Јux 
1887, Париз
Картон, хромолитографија, штампа
7,4 x 11 цм
Поштанске марке са ликовима краља Милана и кра-
ља Александра Обреновића на рекламној („бренд”) 
карти произвођача крема (сrème express), за децу.
Инв. бр. 361

27

29

26
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31. Milan Obrenovic – Prince de Serbie
Пре 1882.
Картон, хромолитографија, штампа
6,6 x 1,8 цм
„Chromo decoupi geufre”; картица за децу.
Инв. бр. 364

32. Milan Ier 
Chocolat Delespaul-Havez 
Пре 1900, Француска
Картон, штампа
4,9 x 5 цм
Портрет краља Милана Обреновића на рекламној 
(„бренд”) карти фабрике чоколаде Chocolat Delespaul 
-Havez.
Инв. бр. 296

1888, Њујорк (USA)
Картон, хромолитографија, штампа
7 x 11 цм
Рекламна („бренд”) карта n�126 компаније Duke’s Ca-
meo Cigarettes из серије Rulers, Flags, and Coats of Arms 
(Владари, заставе и грбови).
Инв. бр. 365

30. King of Servia. (Milan Obrenovic)
Allen & Ginter 
1889, Ричмонд, Вирџинија (USA)
Картон, хромолитографија, штампа
3,9 x 7 цм
Рекламна („бренд”) карта n�34 компаније Allen & Gin-
ter из серије World’s Sovereigns (Светски суверени).
Инв. бр. 360

30

31



317

Поштанска марка са ликом краља Милана на рек-
ламној („бренд”) карти Keg’s Thee – албум ”Inter na-
tio naal”, за децу. Keg’s Thee – 55. De post in Servië
Инв. бр. 357

35. Le Monde Illustré (Милан Обреновић, 
прокламовани Кнез Срба)
12ème année. N�587. 
Tony Révillon (чланак), M. Disderi (фотографија)
11. јул 1868, Француска
Папир, штампа
27,5 x 38,5 цм
Чланак „Les Serbes et la Serbie” од Tony Révillon-а, цр-
теж „Milano Obrenovicht, proclamé prince des Serbes” 
по фотографији M. Disderi-ја.
Инв. бр. 417

33. Milan Roi de Serbie 
Пре 1900, Француска
Картон, штампа
4,2 x 7,7 цм
Портрет краља Милана Обреновића на рекламној 
(„бренд”) карти колекције Félix Potin.
Инв. бр. 300

34. Keg’s Thee – 55. De post in Servië /
Милан Обреновић
Slinger N.H. (аутор), Röling, G. (илустратор)
Издавач Keg’s groothandel Zaandam
1913, Холандија 
Картон, хромолитографија, штампа
4,9 x 9,3 цм

34
35



318

38. Le Monde Illustré / Le mariage du Prince Milano.
19ème Année. - N�967 
23. октобар 1875, Француска
Папир, штампа
27,5 x 38,2 цм
Страна 260: „S.A. Milan Ier, prince régnant de Serbie 
– La princesse Nathalie Keschko, épouse du prince Mi-
lan.” 
Инв. бр. 463

39. L’Illustration / Mariage du prince Milan de 
Serbie et de la comtesse Nathalie Petrowna dans
la cathédrale de Belgrade.
33ème Année. - Vol. LXVI. - N�1706.
6. новембар 1875, Француска
Папир, штампа
24 x 34,5 цм
Насловна страна: Венчање кнеза Милана од Србије 
са грофицом Наталијом Петровном у Саборној црк-

36. The Illustrated London News / Milan Obrenovics 
IV, Prince of Servia. – People of
Servia. - 196
31. август 1872, Велика Британија 
Папир, штампа
27,2 x 40,3 цм
Инв. бр. 495

37. L’Evènement Illustré / Le prince Milan 
Obrenovitch de Serbie
N� 110 
26. октобар 1872, Француска
Папир, штампа
27 x 37,5 цм
Инв. бр. 493
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ви у Београду, према скици M. Rigondaud-а, специ-
јалног дописника недељног листа l’Illustration.
Инв. бр. 456

40. L’Illustration / Voyage à travers l’insurrection 
orientale Le Konak, Palais du Prince Milan,
à Belgrade.
34ème Année. - Vol. LXVII. - N� 1739
24. јун 1876, Француска
Папир, штампа
27,2 x 37,7 цм
Скице по природи M. Kauffmann-а, специјалног до-
писника l’Illustration-а: Полазак у рат на Исток. Дво-
рац кнеза Милана у Београду. Конак кнеза Милоша 
у близини места где је убијен кнез Михаило, Кошу-
тњак, близу Топчидера. 
Инв. бр. 464

41. La Guerra d’Oriente – Cronaca Illustrata /
Il Principe Milano.
E. Brunetti, Браћа Тревес (fratelli Treves)
N�1 
Јул 1876, Италија
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Папир, штампа
21,7 x 31 цм
Инв. бр. 460

42. Le Monde Illustré / Evènements d’Orient – Serbie 
– Belgrade. – La résidence du prince Milan. – Départ 
du prince Milan pour la frontière.

20ème Année. - N�1004 
M. Lix (цртеж, према скици de M. Th.Wortitsch)
8. јул 1876, Француска
Папир, штампа
28 x 39,5 цм
Делови новинских страна: Догађаји на Оријенту – 
Србија – Београд. – Дворац кнеза Милана. – Одлазак 
кнеза Милана на границу. 
Инв. бр. 470

43. L’Illustration / Voyage à travers l’insurrection 
orientale Le Prince Milan de Serbie – La Princesse 
Nathalie Petrowna de Serbie
34ème Année. - Vol. LXVIII. 
8. јул 1876, Француска
Папир, штампа
28 x 39,5 цм
Инв. бр. 471

44. Le Journal illustré / Le Prince Milan de Serbie
13ème Année. - N�28
Цртеж M. Meyer-а према фотографији Nadar-а.
9. јул 1876, Француска
Папир, штампа
28,3 x 39 цм (16,5 x 12 цм) 
Инв. бр. 465

45. The Illustrated London News – 52 – The war
in the East : Prince Milan Obrenovitch, the ruler
of Servia.
15. јул 1876, Велика Британија
Папир, штампа
27,3 x 40,2 цм
Инв. бр. 472

46. L’Univers Illustré / Voyage à travers 
l’insurrection orientale / S.A. le Prince Milan
de Serbie.
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19ème Année. - N�1112 
15. јул 1876, Француска
Папир, штампа
28,2 x 39,7 цм
Инв. бр. 473

47. Магазин Sur Terre et sur Mer / Konak ou palais 
du prince Milosh à Belgrade.
N�56 
20. јул 1876, Француска
Папир, штампа
20,7 x 31 цм
Инв. бр. 474

48. Le Monde Illustré / Le théâtre de la guerre. 
(Ратна сцена)
20ème Année. - N�1007 
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ни Београда.
Инв. бр. 478

52. La Guerra d’Oriente – Cronaca Illustrata /
Proclamazione del Principe Milano a Re della 
Serbia.
N�28 
E. Brunetti, браћа Treves
Октобар 1876, Италија

29. јул 1876, Француска
Папир, штампа
27,5 x 37,7 цм
Кнез Милан се враћа из Ћуприје (цртеж M. Valnay, 
према скици M. Schonberg-а). Штаб кнеза Милана у 
Параћину. (Према скици M. Schonberg-а, нашег до-
писника у Бечу, тренутно у Србији). 
Инв. бр. 476

49. L’Illustration européenne / Le Prince Milan.
6ème Année. - N�39. 
5. август 1876, Француска
Папир, штампа
27 x 38 цм
Инв. бр. 475

50. Le Monde Illustré  / Affaires d’Orient /
Proclama tion du Royaume de Serbie. – Camp
de Deligrad. – Proclamation du prince Milan,
roi de Serbie, par l’ar mée de la Morava.
M. Dick (скице)
20ème Année. - N�1017
7. октобар 1876, Француска
Папир, штампа
27,3 x 38 цм 
Догађаји на Истоку / Прокламација Краљевине Ср-
бије. Војни логор на Делиграду. Прокламација кне за 
Милана, краљем Србије, од стране Моравске војске.
Инв. бр. 461

51. L’Univers Illustré / Résidence des princes
de Serbie, à Topchidere près de Belgrade
19ème Année. - N�1125 
14. октобар 1876, Француска
Папир, штампа
28,2 x 39,4 цм
Резиденција српских кнежева, у Топчидеру, у близи-
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25. март 1882, Француска
Папир, штампа
27,8 x 39 цм
Новa Краљевина Србија. – Њ. В. краљ Милан I по-
ла же заклетву на Устав у присуству митрополита 
Бео града.
Инв. бр. 432

55. L’Illustration / Le nouveau royaume de Serbie. – 
Proclamation par la Skouptchina, de Milan Ier,
Roi de Serbie.
39ème Année. - Vol. LXXIX. - N�2039
25. март 1882, Француска
Папир, штампа
Нова Краљевина Србија. – Скупштина проглашава 
Милана I краљем Србије. Према скици M. Aurély-а, 
специјалног дописника l’Illustration-а.

Папир, штампа
21,7 x 31 цм
Део стране: Проглашење кнеза Милана за краља 
Србије.
Инв. бр. 459

53. Illustrierte Zeitung / Milan Obrenovic
N�45
1876 (?), Немачка
Папир, штампа
28,2 x 37,5 цм
Инв. бр. 462

54. L’Univers Illustré / Le nouveau Royaume
de Serbie. – S.M. le roi Milan Ier prétant serment
à la constitution en présence du métropolitain
de Belgrade.
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39ème Année. - Vol. LXXIX. - N�2040
1. април 1882, Француска
Папир, штампа
29,5 x 39,5 цм
Нова Краљевина Србија. Служба у београдској Са -
бор ној цркви поводом проглашења Милана краљем.
Инв. бр. 434

58. L’Illustration / Serbie. – Visite du roi Milan Ier
au tunnel en construction sur la ligne du chemin
de fer de Belgrade à Nisch.
40ème Année. - Vol. LXXX. - N�2062
2. септембар 1882, Француска
Папир, штампа
29,5 x 39,5 цм
Посета краља Милана изградњи тунела на прузи 
Бео град-Ниш: „1. Le puits de 90 m. – 2. La Meana de 
Ralya. – La tête du tunnel (côté Nisch). – 4. L’arrivée du 

29,5 x 39,5 цм
Инв. бр. 430

56. Le Charivari / „Ce n’est pas cela qui le rendra plus 
clairvoyant”
Март 1882 (?), Француска
Папир, штампа 
20,7 x 28 цм
Карикатура у сатиричном журналу на рачун прог-
лашења Милана I краљем Србије, стр. 217 (у руб ри-
ци Актуелности): „Ништа боље (са круном, прим. 
прев.) него пре”. 
Инв. бр. 458

57. L’Illustration / Le nouveau Royaume de Serbie. 
Te Deum chanté à l’église métropolitaine
de Belgrade à l’occasion de la proclamation
du roi Milan Ier
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24,2 x 33,5 цм
Исечак из штампе: Београд. Отварање прве желез-
ничке пруге српске државе.
Инв. бр. 438

60. Illustreret Tidende. Kong Milan af Serbien.
1884, Немачка
Папир, штампа
20,5 x 28 цм (13 x 18 цм) 
Исечак из новина.
Инв. бр. 502

61. La République Illustrée / Belgrade. – Entrée de
la forteresse. – Départ des troupes pour la frontière. 
– Une rue de la ville turque. – Le konak (palais)
du roi Milan
10. октобар 1885, Француска
Папир, штампа

roi. – 5. La réception. – 6. Le départ. – 7. Le Kolo, danse 
nati onale serbe. – La tête du tunnel (côté Belgrade). – 9. 
Le déjeuner.”
Инв. бр. 435

59. Journal (?)/ Belgrade. – Inauguration du premier 
chemin de fer de l’Etat serbe.
1882, Француска
Папир, штампа
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Папир, штампа
27,8 x 38,3 цм
Три суверена са Истока – краљ Милан од Србије.
Инв. бр. 447

64. Le Monde illustré / Le roi Milan Ier, la reine 
Nathalie et le prince Alexandre, héritier du trône
de Serbie.
29ème Année. - N� 1498 
Цртеж M. Vuillier-а, према фотографији
12. децембар 1885, Француска
Папир, штампа
26,3 x 37 цм
Инв. бр. 449

65. L’Univers Illustré /La guerre en Orient. –
Le roi Milan, de Serbie.
28ème Année. 

27 x 37 цм
Поновна употреба гравура из 1876: Београд. – Улаз 
у тврђаву. – Одлазак војника на границу. – Улица у 
турском граду. – Конак (палата) краља Милана.
Инв. бр. 441

62. L'Illustration /La guerre dans les Balkans. –
Le roi Milan de Serbie
43ème Année. - Vol. LXXXVI. - N�2231
Према фотографији M. J. Lowy-а, Беч 
28. новембар 1885, Француска
Папир, штампа
30,5 x 40,5 цм (16 x 19 цм) 
Гравура из новина: Рат на Балкану. – Краљ Милан 
од Србије. 
Инв. бр. 442

63. Le Journal illustré /Trois souverains d’Orient – 
Le prince Milan de Serbie
Цртежи Henri Meyer-а, гравура Navellier-а, 
фотографије Adèle
6. децембар 1885, Француска
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1885, Француска
Папир, штампа
26,5 x 36,5 цм
Дневне политичке новине - Илустровани додатак / 
Српско-бугарски рат. – Краљ Милан на челу својих 
трупа.
Инв. бр. 439

68. King Milan of Servia signing the peace
with Bulgaria in the konak at Nish.
1885(?), Енглеска
Папир, штампа
20,8 x 28,7 цм
Краљ Милан од Србије потписује мировни споразум 
са Бугарском у конаку у Нишу.
Инв. бр. 440

12. децембар 1885, Француска
Папир, штампа
28 x 39 цм
Инв. бр. 451

66. L’Illustration / La Guerre serbo-bulgare – Maison 
occupée par le roi Milan à Tzaribrod – Chambre 
occupée successivement par le roi Milan et le prince 
de Bulgarie dans la journée du 23 Novembre
43ème Année. - Vol. LXXXVI. - N�2234
19. децембар 1885, Француска
Папир, штампа

Гравуре: Кућа коју је користио краљ Милан у Цари-
броду - Соба коју су један за другим користили Краљ 
Милан и принц Бугарске дана 23. новембра.
29 x 38 цм (4,5 x 7,5 и 6,5 x 7,5 цм) 
Инв. бр. 452

67. La République de l’Oise. – Supplément illustré /
La guerre serbo-bulgare. – Le roi Milan à la tête de 
ses troupes.
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d’infanterie autrichien n°97. Il a épousé, le 17 octobre 
1875, la Natalie, Reine de Serbie, née le 14 mai 1859, fille 
du colonel russe de Kechko et de Pulchérie, princesse de 
Sto urdza.
Инв. бр. 453

70. Le Petit Parisien / Le Roi Milan
13ème Année. - N�629 
24. фебруар 1901, Француска
Папир, штампа
31 x 44,8 цм (13 x 13 цм) 
Инв. бр. 526

Наталија Обреновић

71. Nathalie of Servia
1875? (1875–1880)

69. Le Journal illustré / Milan Obrenovitch Ier,
Le roi de Serbie – Natalie, Reine de Serbie
7. фебруар 1886, Француска
Папир, штампа
27 x 38 цм (13 x 18,5 цм) 
Основни подаци о кнежевском пару: Milan Obreno-
vitch Ier, Le roi de Serbie, né le 22 août 1854, a été pro-
clamé prince de Serbie la 2 juillet 1868, et roi de Serbie 
le 6 mars 1882. Il est colonel propriétaire du régiment 
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74. Краљица Наталија – Поздрав из Србије / 
Gruss aus Serbien 
Искључиво право Драгутина Франкла
1899, Земун 
Дописна карта, штампа, колорисано 
9 x 14,1 цм
Послата из Београда 27. новембра 1899.
Инв. бр. 588

75. Краљ Александар I и Мати Краљица Наталија 
/ Roi Alexandre I. et la mère reine Natalie.
Поздрав из Србије / Souvenir de Serbie
1900, Београд 
Дописна карта, штампа, акварелисана
14,3 х 9,2 цм
Послата из Београда у Париз 29. октобра 1900.
(марке са ликом Александра Обреновића – 1 и 5 пара)
Инв. бр. 327

Фотографија, албумински папир, картон
6,5 x 10 цм (6 x 9,1 цм)
Инв. бр. 406

72. Reine de Serbie/ Наталија Обреновић
Montabone Firenze 
Фиренца
Фотографија, албумински папир, картон
10,7 x 16,5 цм (10,3 x 14,2 цм)
Инв. бр. 407

73. Grus aus Belgrad (Краљица Наталија)
1898.
Дописна карта, штампа 
8,2 x 13,9 цм
Послата из Београда у Белгију 13. октобра 1898.
Залепљена фотографија краљице Наталије; илустра-
ција птице у рељефу.
Инв. бр. 328
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78. Biarritz – S. M. la Reine de Serbie au milieu
du public pendant les manifestations religieuses
de l’Eglise Sainte Eugénie
Edition du Magazin : Au Souvenir
1908., Бијариц
Дописна карта, штампа
9 x 13,7 цм
Њ. В. Краљица Србије у публици током религијских 
манифестација Цркве Свете Евгеније у Бијарицу. По-
слато из места Bayonne (Француска) 15. јула 1908.
Инв. бр. 33976. Reine Nathalie 

1901.
Дописна карта, штампа 
9,2 x 14 цм
Послата из Мађарске у Лион (Француска) 15. априла 
1901. 
Инв. бр. 314

77. Nathalie ex-Reine de Serbie
Француска
1903?
Дописна карта, штампа, фотографија 
9 x 14 цм
Инв. бр. 329
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82. Servia N°66 Rna Natalia
Шпанија
Картон, штампа
3,3 x 4,6 цм
Портрет краљице Наталије Обреновића на реклам-
ној („бренд”) карти. 
Инв. бр. 294

83. Reine Nathalie de Serbie. 645.
Chocolat Guérin-Boutron 
Француска
Картон, штампа
6,2 x 10,3 цм
Портрет краљице Наталије Обреновић на реклам-
ној („бренд”) карти фабрике чоколаде.
Инв. бр. 371

79. Sa Majesté la Reine Nathalie de Serbie se rendant 
à une partie de Pelote. – ND Phot. (153 Anglet)
1911., Француска
Дописна карта, штампа
9 x 13,9 цм
Њ. В. Краљица Наталија у посети партији игре пе-
лота.
Инв. бр. 413

80. Nathalie Reine de Serbie 
Пре 1900, Француска
Картон, штампа
4,2 x 7,4 цм
Портрет краљице Наталије Обреновић на рекламној 
(„бренд”) карти колекције Félix Potin.
Инв. бр. 301

81. Nathalie Reine de Serbie 
Пре 1900, Француска
Картон, штампа
4,1 x 7,5 цм
Портрет краљице Наталије Обреновић на рекламној 
(„бренд”) карти колекције Félix Potin.
Инв. бр. 302
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86. L’Univers illustré / Evènements d’Orient. –
S.A. la princesse Nathalie soignant les blessés dans 
une ambulance de Belgrade.
19ème Année. - N�116
1876, Француска
Папир, штампа
27,5 x 40,5 цм
Страна из новина: Догађаји на Истоку. – Њ. В. кне-
гиња Наталија негује рањене у болници у Бео граду.
Инв. бр. 454

87. Le Monde Illustré / La guerre des Balkans, côté 
des serbes. – La reine Nathalie accueillant les blessés 
à la gare de Belgrade.
29ème Année. - N�1497. 
Цртеж M. Brun-а, према скици M. Schlegel-а, 
дописника 
5. децембар 1885, Француска
Папир, штампа
27,2 x 38,5 цм (19 x 24 цм) 
Гравура из новина: Рат на Балкану, српска страна. 
Краљица Наталија дочекује рањенике на београд-

84. Визит карта снадбевача сапуном
Њ. В. краљице Наталије
Huilerie Savonnerie C.de Nicolas 
Марсеј, Француска
Картон, штампа
7,8 x 11,6 цм
Fournisseur de S.M. la Reine Nathalie de Serbie.
Инв. бр. 115

85. L’UNIVERS ILLUSTRE / S.A. La princesse 
Nathalie de Serbie, en costume national
19ème Année - N� 1120
9. септембар 1876, Француска
Папир, штампа
26,5 x 31 цм
Инв. бр. 594
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ској железничкој станици. 
Инв. бр. 445

88. L’Illustrazione Italiana / Natalia Obrenowitch, 
Regina di Serbia
Anno XV. - N�6 
29. јануар 1888, Италија
Папир, штампа
26,6 x 37 цм
Инв. бр. 501

89. L’Illustration / La Reine Nathalie de Serbie.
Le Prince royal de Serbie.
46ème Année. - N� 2370 
28. јул 1888, Француска
Папир, штампа
30 x 40 цм
Портрет краљице Наталије дат је према фотографи-
ји M. Walery-а из Париза, а портрет престолонаслед-
ника Александра према фотографији M. Koller Ka-
roly-а, из Будимпеште.
Инв. бр. 497
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92. Le Journal illustré / La reine Nathalie de Serbie
25ème Année. - N�31 
28. јул 1888, Француска
Папир, штампа
28,5 x 38,8 цм
Цртеж Henri Meyer-а (фотографија издавача Nils-
son-а). Гравура Navellier-а. Чланак на страни 242: „Le 
prince héritier Ferdinand (грешка, треба: Alexandre) 
de Serbie” Гравура: Tillt.
Инв. бр. 500

93. L’Illustration / La reine Natalie de Serbie
47ème Année. - N� 2403 
16. март 1889, Француска
Папир, штампа
30 x 40 цм
Према фотографији M. Fritz Luckhardt-а, Беч.
Инв. бр. 503

90. L’Illustré Moderne / Nathalie, reine de Serbie
1ère Année. - N�17 
Kroeder (цртеж)
28. јул 1888, Француска
Папир, штампа
29,7 x 39 цм
Инв. бр. 498

91. Le Monde Illustré / La reine Nathalie et le prince 
Alexandre de Serbie.
32ème Année. - N� 1635 
M. G. Vuillier (цртеж)
28. јул 1888, Француска
Папир, штампа
30,5 x 41 цм
Инв. бр. 499
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94. Le Monde Illustré /Serbie. - Arrivée à Belgrade 
de la reine Nathalie le 29 Septembre
33ème Année. - N�1698 
M. Gérardin (цртеж, према скици M. Titelbach-а, 
дописника у Београду)
12. октобар 1889, Француска
Папир, штампа
27 x 37 цм
Долазак краљице Наталије у Београд 29. септембра 
1889.
Инв. бр. 509

95. Queen Natalie of Servia arriving at Belgrade
Непознати новински лист
1889, Велика Британија
Папир, штампа
20,9 x 29,2 цм
Краљица Наталија од Србије долази у Београд.
Инв. бр. 510

96. The Illustrated London News – 716 /
The expulsion of Queen Natalie from Servia:
the students rescuing the Queen from the gendarmes
30. мај 1891, Велика Британија
Папир, штампа
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99. Le Progrès Illustré – Supplément littéraire du 
„Progrès de Lyon” / L’expulsion de la reine Nathalie
2ème Année. - N�24 
31. мај 1891, Француска
Папир, штампа
30 x 43,7 цм
Протеривање краљице Наталије.
Инв. бр. 589

100. Le Journal Illustré / Les évènements de 
Belgrade: Explusion de la reine Nathalie
28ème Année. - N�22 
Цртеж Henri Meyer-а, гравура Méaule
31. мај 1891, Француска
Папир, штампа

29 x 40,4 цм (22,8 x 29 цм) 
Протеривање краљице Наталије: студенти 
спашавају краљицу од жандармерије.
Инв. бр. 512

97. Le Petit Parisien / Les évènements de Serbie. – 
L’expulsion de la Reine Nathalie
3ème Année. - N�121. 
31. мај 1891, Француска
Папир, штампа
30,3 x 42,3 цм
Дешавања у Србији. Протеривање краљице Наталије. 
Инв. бр. 511

98. Le Petit Parisien – Supplément littéraire illustré /
Les évènements de Serbie. – L’expulsion de la reine 
Nathalie
3ème Année; - N�121 
31. мај 1891, Француска
Папир, штампа
30,4 x 44 цм
Догађаји у Србији. – Протеривање краљице Ната-
лије.
Инв. бр. 522
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27,6 x 38 цм
Догађаји у Србији. – Протеривање краљице Ната-
лије.
Инв. бр. 591

101. Le Petit Journal / La Reine Nathalie de Serbie
2ème Année. - N�28 
6. јун 1891, Француска
Папир, штампа
31,2 x 44,7 цм
Инв. бр. 513

102. Le Monde Illustré / Abjuration de la reine 
Nathalie de Serbie
46ème Année - N� 2352
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104. Њ. В. Краљ Александар, 2. августа 1883.,
кад је ступио у војску / S.M. le roi Alexandre
le 2 Août 1883 entrant au service militaire
Издање књижаре Рајковића и Ћуковића
Београд 
Дописна карта, штампа
8,8 x 13,9 цм
Инв. бр. 343

105. Њено Величанство Краљица Србије Драга, 
Његово Величанство Краљ Србије Александар 
1900.
Дописна карта, штампа
9,2 x 14,2 цм
Послато из Београда 26. октобра 1900.
Инв. бр. 444

26. април 1902, Француска
Папир, штампа
29,5 x 39,5 цм
Прелазак краљице Наталије у католичанство.
Инв. бр. 381

Александар Обреновић

103. Њ. В. Краљ Александар у 4. години /
S.M. le roi Alexandre à son âge de 4 ans.
Издање књижаре Рајковића и Ћуковића
Београд 
Дописна карта, штампа
8,8 x 14 цм
Инв. бр. 342
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106. Александар Обреновић – Поздрав
из Србије/ Souvenir de Serbie
1901.
Дописна карта, штампа, колор
8,9 x 14 цм
Издата поводом доласка на престо краља Александ-
ра Обреновића. Послато из Крагујевца у Зајечар 9. 
октобра 1901.
Инв. бр. 335

107. Њено Величанство Краљица Србије Драга, 
Његово Величанство Краљ Србије Александар
1901.
Дописна карта, штампа
9,2 x 14 цм
Послато 1901.
Инв. бр. 352

108. Њихова Величанства Краљ Александар
и Краљица Драга
Дописна карта, штампа
9 x 13,5 cm
Сигн. G. U. ... 
Инв. бр. 337
Поклон Mme Mirjana Marteaux 2011.
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Картон, хромолитографија, штампа
5,3 x 8,4 цм
Портрет краља Александра Обреновића на реклам-
ној („бренд”) карти доступној уз паковање цигара 
Le Roy Cigars фирме L. Miller & sons. 
Инв. бр. 359

114. Alexandre Roi de Serbie / Chocolat Suchard
Ph. Suchard 
Француска
Картон, хромолитографија, штампа
7,1 x 10,5 цм
Портрет краља Александра Обреновића на реклам-
ној („бренд”) карти фабрике чоколаде, за децу.
Инв. бр. 355

109. Alexandre Roi de Serbie 
Пре 1900, Француска
Картон, штампа
4,2 x 7,7 цм
Портрет краља Александра Обреновића на реклам-
ној („бренд”) карти колекције Félix Potin.
Инв. бр. 303

110. Alexandre Roi de Serbie 
Око 1900, Француска
Картон, штампа
4,1 x 7,5 цм
Портрет краља Александра Обреновића на реклам-
ној („бренд”) карти колекције Félix Potin.
Инв. бр. 304

111. Roi de Serbie 
Royal Chocolat (Lavril & Co) 
1900 (?), Француска
Картон, штампа
4,4 x 7,7 цм
Портрет краља Александра Обреновића на реклам-
ној („бренд”) карти компаније Royal Chocolat (Lavril 
& Co).
Инв. бр. 297

112. Alexandre – Roi de Serbie
До 1900, Француска
Картон, штампа
6,1 x 10,2 цм
Портрет краља Александра Обреновића на реклам-
ној („бренд”) карти за децу.
Инв. бр. 292

113. Alexander I. King of Servia
L. Miller & sons (Le Roy Cigars)
Њујорк (USA)
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115. Alexander I. Köning van Servië
Magasin ”Central”, M. Willems & Co. 
Мастрихт (Mastricht)
Картон, хромолитографија, штампа
7 x 10,3 цм
Портрет краља Александра Обреновића на реклам-
ној („бренд”) карти доступној уз паковање цигара 
фирме M. Willems & Co.
Инв. бр. 295

116. Servia N°65 Alejandro I
Шпанија
Картон, штампа
3,3 x 4,6 цм
Портрет краља Александра Обреновића на реклам-
ној („бренд”) карти. 
Инв. бр. 293

117. Alexandre, Roi de Serbie. 47.
Chocolat Guérin-Boutron 
Француска
Картон, штампа
6,2 x 10,4 цм
Портрет краља Александра Обреновића на реклам-
ној („бренд”) карти фабрике чоколаде.
Инв. бр. 366

118. L’Illustré Moderne /Alexandre Ier, nouveau roi 
de Serbie.
Ière Année. - N�50 
Kreder (цртеж)
16. март 1889, Француска
Папир, штампа
29,7 x 39,6 цм
L’abdication du roi Milan. – Alexandre Ier recevant de 
son père le serment de fidélité (цртеж Charles Morel-а, 
према скици).
Инв. бр. 504
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Краљ Милан полаже заклетву краљу Алек сандру, 
свом сину, у чије име је абдицирао.
Инв. бр. 505

121. L’Illustration / Le nouveau roi de Serbie.
47ème Année. - N�2404 
23. март 1889, Француска 
Папир, штампа
30,2 x 40 ,4 цм
„Нови краљ Србије”, према фотографији Adèle, Беч.
Инв. бр. 506

122. Le Monde Illustré / Les régents du Royaume
de Serbie.
33ème Année. - N�1670.
30. март 1889, Француска
Папир, штампа
30 x 41,5 цм
Намесници Краљевине Србије.
Инв. бр. 507

123. Le Journal illustré / Alexandre Ier, roi de Serbie
26ème Année. - N�14 
M. Henri Meyer (цртеж), Navellier (гравура)

119. Le Petit Parisien / Le roi Milan. – Alexandre Ier, 
le nouveau roi de Serbie. – La reine Nathalie.
1ère Année. - N�6 
17. март 1889, Француска
Папир, штампа
31 x 45 цм
Инв. бр. 521

120. Le Monde Illustré / Serbie. – Le roi Milan 
prêtant serment au roi Alexandre Ier, son fils,
en faveur duquel il a abdiqué.
33ème Année. - N�1669. 
M. Gérardin (цртеж, према скици M. Titelbach-а,
до пи сника у Београду)
23. март 1889, Француска
Папир, штампа
30 x 41 цм
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127. Le Journal Illustré / Alexandre Ier, Roi de Serbie
28ème Année. - N�35 
Цртеж Henri Meyer, фотографија Nilsson, гравура 
Navellier
30. август 1891, Француска
Папир, штампа
27,7 x 37,4 цм
Инв. бр. 514

128. L’Univers Illustré / Alexandre Ier – Roi de 
Serbie / Le coup d’état du roi de Serbie
N� 1987 - 36ème Année 
Гравура према фотографији Pirou-а 
22. април 1893, Француска
Папир, штампа
Чланак на стр. 214: Државни удар краља Србије.
28,5 x 39,6 цм
Инв. бр. 415

7. април 1889, Француска
Папир, штампа
28,5 x 38,5 цм
Инв. бр. 508

124. Le Monde Illustré / Alexandre Ier, roi de Serbie.
33ème Année. - N�1687 (Volume relié 1889 - 2ème 
semestre)
27. јул 1889, Француска
Папир, штампа
29 x 39 цм
Чланак и цртежи о Србији: Le sacre du roi Alexandre 
Ier à Zitcha. (цртеж M. Louis-а, према скици M. Ti tel-
bach-а, дописника у Београду). Entrée du roi à Kra-
chevatz. - (цртеж M. Gérardin-а) Lea suite arrivant au 
couvent de Zitcha. Fête de nuit à Kraljovo...
Инв. бр. 534

125. Le Petit Parisien / Le roi Alexandre de Serbie. 
Fils du Roi Milan et de la Reine Nathalie
3ème Année. - N�132 
Фотографију обезбедио M. Nilsson
16. август 1891, Француска
Папир, штампа
30,2 x 44 цм
Инв. бр. 523

126. Supplément aux „Annales Politiques et 
Littéraires” /Portraits contemporains – Alexandre 
Ier, roi de Serbie. (actuellement à Paris)
N� 426 
23. август 1891, Француска
Папир, штампа
24,5 x 33,3 цм
Портрети савременика – Александар, краљ Србије 
(тренутно у Паризу).
Инв. бр. 494
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131. Le Petit Journal / Coup d’Etat en Serbie. – Le roi 
fait arrêter les deux régents.
4ème Année. - N�128 
6. мај 1893, Француска
Папир, штампа
30,4 x 43,5 цм
Државни удар у Србији. – Краљ хапси два намесника.
Инв. бр. 515

132. Le Monde Illustré / Serbie. – Ouverture
de la nouvelle Skoupchina et prestation de serment 
du roi Alexandre Ier (16 Juin).
Цртеж M. Gérardin-а, према скици дописника M. 
Tittelbach-а 
1. јул 1893, Француска
Папир, штампа
30 x 40,6 цм
Србија. – Отварање нове Скупштине и љутња краља 

129. L’Illustration / Alexandre Ier – Roi de Serbie
51ème Année. - N�2617 
22. април 1893, Француска
Папир, штампа
29,6 x 40,5 цм
Инв. бр. 516

130. Monde Illustré / Belgrade. – Le coup d’Etat. – 
Les étudiants acclamant le roi Alexandre Ier
37ème Année. - N�1886 
Цртеж M. Tinayre-а, према скици дописника M. 
Tittelbach-а
6. мај 1893, Француска
Папир, штампа
29 x 40 цм
Државни удар. – Студенти поздрављају краља 
Александра.
Инв. бр. 517
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23. јул 1899, Француска
Папир, штампа
31 x 45 цм
У Србији. – Атентат на краља Милана.
Инв. бр. 525

135. Supplément Littéraire Illustré du „Petit 
Parisien” /L’épilogue du procès de Belgrade. – 
L’Exécution de Knezevitch. – Le coup de grâce.
11ème Année. - N�557
8. октобар 1899, Француска
Папир, штампа
31 x 45 цм
Епилог суђења у Београду. – Погубљење 
Кнежевића. – Завршни ударац. 
Инв. бр. 524

Александра (16. јуна).
Инв. бр. 518

133. Le Monde Illustré /Rome. – Réception du roi
de Serbie par S. S. le pape Léon XIII
N�2071 
M. Parys (цртеж, према скици M. Pio Joris-а, нашег 
дописника)
5. децембар 1896, Француска
Папир, штампа
30,9 x 40 цм
Рим. Пријем краља Србије од стране папе Леона XIII.
Инв. бр. 496

134. Supplément Littéraire Illustré du „Petit 
Parisien” /En Serbie. – L’attentat contre le roi Milan.
11ème Année. - N�546
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Светска изложба 1900 – Павиљон Србије – 
Портрет краља Александра.
Инв. бр. 480

138. L’Illustration / Révolution sanglante en Serbie. 
Le roi Alexandre et la reine Draga assassinés dans 
leur palais de Belgrade pendant la nuit du 10 au 11 
juin. D’après une récente photographie instantanée.
61ème Année. - N�3146 
13. јун 1903, Француска
Папир, штампа
30,1 x 40,5 цм
Крвава револуција у Србији. Краљ Александар и 
кра љица Драга убијени у својој палати у Београду, у 
но ћи између 10. и 11. јуна. Према недавном снимку.
Инв. бр. 481

136. Supplément illustré du Courrier de Metz /
Epilogue du procès de Belgrade. – Exécution de 
Knezevitch, auteur de l’attentat contre l’ex-roi Milan
22. октобар 1899, Француска
Папир, штампа
29,5 x 43 цм
Епилог суђења у Београду. – Погубљење Кнежевића, 
организатора напада на бившег краља Милана. 
Инв. бр. 520

137. Илустровани додатак Petit Journal / 
Exposition de 1900 – Pavillon de la Serbie – Portrait 
(miniature) du roi Alexandre de Serbie
11ème Année. - N�519 
28. октобар 1900, Француска
Папир, штампа
30,8 x 44,3 цм
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140. Le Monde Illustré / Evènements de Serbie
47ème Année. - N� 2412 
Цртеж M. Bombled-а, према скици дописника 
20. јун 1903, Француска
Папир, штампа
28 x 38 цм
Насловна страна: „Догађаји у Србији – у ноћи 10-11. 
јуна 83 завереника официра опсели су Стари двор 
у Београду. – Готово без отпора, Краљ Александар 
I и краљица Драга су убијени. Након убиства, гру-
па је запосела баште двора где су тела владара изло-
жена!”
Инв. бр. 483

141. L’Illustration / La Révolution en Serbie.
61ème Année. - N�3147
20. јун 1903, Француска
Папир, штампа

139. La Vie Illustrée / La tragédie de Belgrade. – 
Les victimes Sa Majesté Alexandre Ier et la reine 
Draga, d’après un récent instantané. (Dernière 
photographie des souverains de Serbie, assassinés 
dans la nuit du 10 au 11 juin)
N� 244 
19. јун 1903, Француска
Папир, штампа
28 x 35,3 цм
Трагедија у Београду. – Жртве Његово Величанство 
Александар I и краљица Драга, према недавном сни-
м ку. (Задња фотографија српских владара, убије них 
у ноћи између 10. и 11. јуна)
Инв. бр. 487
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30,5 x 40,5 цм
Револуција у Србији, фотографије и цртежи: Le nou-
veau roi Pierre Ier – Les victimes de la Révolution du 11 
juin, photographiées quelques jours auparavant. Les deux 
dernières reines de Serbie. – La reine Draga et sa soeur 
Hélène (фотографија Guesquin) – La reine Nathalie, 
mè re du roi Alexandre (фотографија Otto).
Инв. бр. 491

142. La France Illustrée / La tragédie de Belgrade
30ème Année. - N�1490 
20. јун 1903, Француска
Папир, штампа
28,5 x 37,8 цм
Трагедија у Београду.
Инв. бр. 592
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Папир, штампа
19,7 x 27 цм
„The King-Maker” сатирична илустрација поводом 
тога што су, 11. јуна, краљ Александар од Србије и 
краљица Драга брутално убијени од стране војних 
завереника који су поставили Петра Карађорђевића 
на престо.
Инв. бр. 486

146. Le Petit Journal /Pierre Ier Karageogewitch. 
Proclamé roi de Serbie à l’unanimité par la grande 
Skouptchina
14ème Année. - N�658 
28. јун 1903, Француска
Папир, штампа
31,2 x 45 цм
Велика Скупштина једногласно проглашава Петра I 
Карађорђевића за краља Србије.
Инв. бр. 488

143. Илустровани литерарни додатак „Petit 
Parisien” / La Tragédie de Belgrade. – Le Roi et la 
Reine de Serbie assassinés.
15ème Année. - N�750 
21. јун 1903, Француска
Папир, штампа
31 x 44,7 цм (26,5 x 30 цм)
Трагедија у Београду. – Убијени краљ и краљица 
Србије. 
Инв. бр. 527

144. Le Gaulois du Dimanche  / A propos de la 
révolution en Serbie
20-21. јун 1903, Француска
Папир, штампа
46,5 x 66,5 цм
Поводом револуције у Србији.
Инв. бр. 485

145. Punch, or the London Charivari /
The King-Maker
24. јун 1903, Француска
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147. Le Petit Parisien / Les évènements de Belgrade. 
– Après le drame.
15ème Année. - N�751 
28. јун 1903, Француска
Папир, штампа
31 x 43,5 цм
Догађаји у Београду. – После драме.
Инв. бр. 489

148. Il Secolo Illustrato / Nel tragico regno di Serbia 
28. јун 1903 (?), Италија
Папир, штампа
30,5 x 44,2 цм
Насловна страна: У трагичном краљевству Србије.
Инв. бр. 490
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149. Новински додатак „En Serbie” из „Revue 
APRES L’ECOLE”
VIII год. - n�142
5. јул 1903, Француска
Папир, штампа
23,8 x 37 цм
Милан, Наталија, Александар и Драга Обреновић.
Инв. бр. 532

Драга Обреновић

150. Краљица Драга – Königin Draga
Wilhelm Gerke
Београд
Дописна карта, штампа, хромолитографија
8,9 x 13,8 cm
Инв. бр. 353

151. Draga. Königin von Serbien.
E. Klingebeil px. (илустратор), G. Heuer & Kirmse 
(издавач)
1900, Берлин 
Дописна карта, штампа 
9,1 x 13,9 цм
Kupfendruck-Künstlerkarte N�28.
Инв. бр. 351

152. Краљица Драга
1904.
Дописна карта, штампа 
8,8 x 13,9 цм
Послато 1904.
Инв. бр. 363

153. Draga. Reine de Serbie
Француска
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Здања и објекти

155. Нови двор Његовог Величанства – Поздрав 
из Београда / Nouveau Conak – Souvenir de 
Belgrade. 235.
1899.
Дописна карта, штампа
9 x 14 цм
Послата из Београда у Верону 1899.
Инв. бр. 344

156. Le Palais de Sacchino, demeure de S.M. la Reine 
Nathalie de Serbie – 76. Biarritz Artistique. 236.
Collection Gorce, phot.-édit., Talence (Gironde)
1906, Француска
Дописна карта, штампа
9 x 14 цм
Инв. бр. 404

157. La Côte Basque / 12. – BIARRITZ. - Sacchino, 
Résidence de S.M. la Reine Nathalie de Serbie
Издање магазина „Au Souvenir”
1912, Француска
Дописна карта, штампа
8,9 x 13,9 цм
Инв. бр. 405

Дописна карта, штампа 
8,9 x 14 цм
S.I.P. SERIE 33e bis N�20.
Инв. бр. 350

154. Draga, Reine de Serbie. 48.
Chocolat Guérin-Boutron 
Француска
Картон, штампа
6,5 x 10,3 цм
Портрет краљице Драге Обреновић на рекламној 
(„бренд”) карти фабрике чоколаде.
Инв. бр. 367

154
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Култура сећања

160. Таковски грм – Chêne de Takovo
Јевта М. Павловић и Компанија
1897 (?), Београд

158. BIDART – La Résidence Royale de la reine 
Nathalie de Serbie
Cliche Jugand
Бијариц, Француска
Дописна карта, штампа
9 x 13,8 цм
Инв. бр. 341

159. Château Sacchino, appartenant à la Reine 
Nathalie de Serbie – 97 – Biarritz
Marcel Delboy (фототипија) 
Бордо, Француска
Дописна карта, штампа
8,5 x 13,8 цм
Инв. бр. 340
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Вилхелм Герке
1902, Београд 
Дописна карта, штампа
9 x 14 цм
Послата 1902. у Франкфурт
Инв. бр. 593

165. Краљев Дворац у Такову /
Palais royal à Takovo
1903.
Дописна карта, штампа
8,9 x 13,9 цм

9 x 13,9 цм
Дописна карта, штампа
Инв. бр. 349

161. Таковски дворац
Фр. Падовић
1898, Чачак
Дописна карта, литографија, штампа
9,2 x 14,1 цм
Послата из Гуче у Београд 1898.
Инв. бр. 330

162. Fürst Michael-Denkmal und Theater /
Gruss aus Belgrad
Schaar et Dathé à Trèves 
1898.
Дописна карта, штампа
9 x 13,8 цм
Споменик кнезу Михаилу и позориште /Поздрав из 
Београда. Послата из Београда у Трст 25. марта 1898. 
(марка са ликом Александра Обреновића – 10 пара)
Ознака 1013
Инв. бр. 326

163. Fürst Michael-Denkmal und Theater /
Gruss aus Belgrad
Schaar et Dathé à Trèves 
1898.
Дописна карта, штампа
9 x 13,8 цм
Споменик кнезу Михаилу и позориште / Поздрав из 
Београда. Послата из Београда у Трст 15. новембра 
1898.
Ознака 1013
Инв. бр. 345

164. Takovo – Aufstand unter Fürsten Milosch 
1815./ Поздрав из Србије

163
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167. Таково
Издање Радојице Јоксића
Дописна карта, штампа
9 x 14,1 цм
Инв. бр. 348

168. L’Illustration – Les fêtes nationales en Serbie
23ème année - Vol. XLVI N� 1168
15. јул 1865, Француска
Папир, штампа
26,9 x 38 цм
Чланак: Les fêtes nationales en Serbie (2ème article)/ 
Национални празници у Србији (2. чланак – Gestère. 
Цртежи (гравуре): Célébration des fêtes nationales en 
Serbie (Прослава националних празника у Србији): 

Послата из Крагујевца у Београд 9. јуна 1903. 
(поштанска марка са ликом Александра 
Обреновића - 5 пара)
Инв. бр. 347

166. Београд. Позоришни трг /
Belgrad. Theater-Platz
1911.
Дописна карта, штампа
9 x 14 цм
Послата у Зајечар 1911. (марка са ликом краља 
Петра I – 5 пара)
Инв. бр. 346

168
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Daniel Dupius, Georges Duval, Е. Mouchon 
1885. 
Папир 
8,4 x 13,7 цм
Поклон Mme Jovanka Shoennagel 2011.
Инв. бр. 290 

Филателија2

173. Les timbres de la Principaute de Serbie
(1866 a 1880)
Paul de Smеth, Yvert & Cie
1927, Amiens (Амијен)
Папир, штампа 
21 цм, стр. 55
„Поштанске марке Кнежевине Србије (1866–1880)”.

– Eglise de Takovo (Таковска црква); – Vue générale de 
l’assemblée au moment de la distribution des croix; – Bus-
te de Milosh, dans le jardin de Topchidéré (Милошева 
биста у Топчидеру); – Chêne de Takovo (Таковски 
грм); - Tribune du prince (Кнежев павиљон); – Médail-
le commémorative (Комеморативна медаља).
Инв. бр. 421

Новац Обреновића

169. Пет (5) пара Михаила Обреновића III
Friderich Leisek 
Царско-краљевска ковница 
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 26 мм
Инв. бр. 586

170. Десет (10) пара Михаила Обреновића III
A. Scharff 
Царско-краљевска ковница
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 30 мм 
Инв. бр. 543

171. Један (1) динар Милана М. Обреновића IV
Friderich Leisek
Царско-краљевска ковница 
1875, Беч
Сребро, бакар, ковање
Пречник 24 мм
Инв. бр. 587

172. Десет (10) динара у сребру, краља Милана I 
Обреновића
Привилегована Народна банка Краљевине Србије 
(575)

2   Колекција Сиголен Франш д’Епере Вујић поседује комплетну збир ку 
поштанских и других марака издатих за време владавине Обренови ћа, 
почевши од првих марака са ликом кнеза Михаила. 

173
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178. Марка са ликом Михаила III Обреновића
– 2 паре
К. СРБСКА ПОШТА
1866. (штампано у Бечу)
Папир, штампа
2,4 x 2,8 цм
Инв. бр. 379

179. Марка са ликом Михаила III Обреновића
– 10 пара
К. СРБСКА ПОШТА
1866. (штампано у Бечу)
Папир, штампа
2,4 x 2,8 цм
Инв. бр. 380

180. Марка са ликом Михаила III Обреновића
– 20 пара 
К. СРБСКА ПОШТА
1867.
Папир, штампа
2,2 x 3 цм
Инв. бр. 382

181. Марка са ликом Михаила III Обреновића
– 40 пара 
К. СРБСКА ПОШТА
1867.

174. Новинска марка „Грбуша” – 1 пара
К. С. ПОШТА 
1866.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 375

175. Новинска марка „Грбуша” – 1 пара
К. С. ПОШТА 
1866.
Папир, штампа
2 x 2,4 цм
Инв. бр. 376

176. Новинска марка „Грбуша” – 2 паре
К. С. ПОШТА 
1866.
Папир, штампа
2 x 2,4 цм
Инв. бр. 377

177. Марка са ликом Михаила III Обреновића
– 1 пара
К. СРБСКА ПОШТА
1866. (штампано у Бечу)
Папир, штампа
1,9 x 3,9 цм
Инв. бр. 378

174

177 178 179
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185. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 10 пара
ПОШТА
1869.
Папир, штампа
2,4 x 2,8 цм
Инв. бр. 389

186. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 15 пара
ПОШТА
1869.
Папир, штампа
2,4 x 2,8 цм
Инв. бр. 390

187. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 20 пара
ПОШТА
1869.
Папир, штампа
2,4 x 2,8 цм
Инв. бр. 391

188. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 25 пара
ПОШТА
1869.
Папир, штампа
2,4 x 2,8 цм
Инв. бр. 392

Папир, штампа
2,2 x 2,8 цм
Инв. бр. 383

182. Марка са ликом Михаила III Обреновића
– 1 пара
К. СРБСКА ПОШТА
1868.
Папир, штампа
2,4 x 2,9 цм
Инв. бр. 384

183. Марка са ликом Михаила III
Обреновића – 2 паре
К. СРБСКА ПОШТА
1868.
Папир, штампа
2,3 x 2,8 цм
Инв. бр. 385

184. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 1 пара
ПОШТА
1869.
Папир, штампа
2,4 x 2,7 цм
Инв. бр. 388
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192. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 1 пара
ПОШТА
1872.
Папир, штампа
2,4 x 2,8 цм
Инв. бр. 396

193. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 2 паре
КЊ. СРП. ПОШТА
1873.
Папир, штампа
2,4 x 2,6 цм
Инв. бр. 397

194. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 2 паре
КЊ. СРП. ПОШТА
1873.
Папир, штампа
2,4 x 2,6 цм
Инв. бр. 398

195. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 1 динар 
СРБИЈА / ПОШТА
1880.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 535

189. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 35 пара
ПОШТА
1869.
Папир, штампа
2,4 x 2,8 цм
Инв. бр. 393

190. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 40 пара
ПОШТА
1869.
Папир, штампа
2,4 x 2,8 цм
Инв. бр. 394

191. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 50 пара
ПОШТА
1869.
Папир, штампа
2,4 x 2,8 цм
Инв. бр. 395
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200. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 50 пара 
СРБИЈА / ПОШТА
1880.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 540

201. Порто марка – 5 пара 
1885.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 549

202. Порто марка – 10 пара 
1885.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 550

203. Порто марка – 20 пара 
1885.
Папир, штампа

196. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 5 пара
СРБИЈА / ПОШТА
1880.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 536

197. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 10 пара 
СРБИЈА / ПОШТА
1880.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 537

198. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 20 пара 
СРБИЈА / ПОШТА
1880.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 538

199. Марка са ликом Милана IV Обреновића
– 25 пара 
СРБИЈА / ПОШТА
1880.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 539
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208. Марка са ликом Александра Обреновића
– 10 пара 
СРБИЈА / ПОШТА
1890.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 544

209. Марка са ликом Александра Обреновића
– 15 пара 
СРБИЈА / ПОШТА
1890.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 545

210. Марка са ликом Александра Обреновића
– 20 пара 
СРБИЈА / ПОШТА
1890.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 546

211. Марка са ликом Александра Обреновића
– 25 пара 
СРБИЈА / ПОШТА
1890.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 547

2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 551

204. Порто марка – 30 пара 
1885.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 552

205. Порто марка – 50 пара 
1885.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 553

206. Марка са ликом Александра Обреновића
– 1 динар
СРБИЈА 
1890.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 541

207. Марка са ликом Александра Обреновића
– 5 пара 
СРБИЈА / ПОШТА
1890.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 542

206 207

204 205
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Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 556

216. Марка са ликом Александра Обреновића
– 15 пара 
СРБИЈА 
1894–96.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 557

217. Марка са ликом Александра Обреновића
– 20 пара 
СРБИЈА 
1894–96.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 558

218. Марка са ликом Александра Обреновића
– 25 пара 
СРБИЈА 

212. Марка са ликом Александра
Обреновића – 50 пара 
СРБИЈА / ПОШТА
1890.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 548

213. Марка са ликом Александра Обреновића
– 1 пара
СРБИЈА 
1894–96.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 554

214. Марка са ликом Александра Обреновића
– 5 пара 
СРБИЈА 
1894-96.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 555

215. Марка са ликом Александра Обреновића
– 10 пара 
СРБИЈА 
1894–96.
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1900–1901.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Номинална вредност од 1 динара прештампана 
је новом вредношћу од 15 пара, због промене 
вредности марке – званични жиг.
Инв. бр. 563

223. Марка са ликом Александра
Обреновића – 20 пара (10 пара)
СРБИЈА 
1900–1901.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Номинална вредност од 20 пара
прештампана је но вом вредношћу од 10 пара, због 
промене вредно сти марке – званични жиг.
Инв. бр. 564

224. Марка са ликом Александра Обреновића
– 5 пара 
СРБИЈА 
1901–1902.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 565

225. Марка са ликом Александра Обреновића
– 10 пара 
СРБИЈА 

1894–96.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 559

219. Марка са ликом Александра Обреновића
– 50 пара 
СРБИЈА 
1894–96.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 560

220. Марка са ликом Александра Обреновића
– 1 динар 
СРБИЈА 
1896.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 561

221. Марка са ликом Александра Обреновића
– 1 динар 
СРБИЈА 
1900–1901.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 562

222. Марка са ликом Александра Обреновића
– 1 динар (15 пара) 
СРБИЈА 

220 221 222
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229. Марка са ликом Александра Обреновића
– 50 пара 
СРБИЈА 
1901–1902.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 573

230. Марка са ликом Александра Обреновића
– 1 динар
СРБИЈА 
1903.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 574

231. Марка са ликом Александра Обреновића
– 3 динара 
СРБИЈА 
1903.
Папир, штампа
2,2 x 2,7 цм
Инв. бр. 568

232. Марка са ликом Александра Обреновића
– 5 динара
СРБИЈА 
1903.
Папир, штампа
2,3 x 2,8 цм
Инв. бр. 569

1901–1902.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 566

226. Марка са ликом Александра Обреновића
– 15 пара 
СРБИЈА 
1901–1902.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 570

227. Марка са ликом Александра Обреновића
– 20 пара 
СРБИЈА 
1901–1902.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 571

228. Марка са ликом Александра Обреновића
– 25 пара 
СРБИЈА 
1901–1902.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Инв. бр. 572
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1903.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Марка жигосана поштанским жигом црне боје.
Инв. бр. 577

236. Марка са ликом Александра Обреновића
– 15 пара 
СРБИЈА 
1903.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Марка жигосана поштанским жигом црне боје.
Инв. бр. 578

237. Марка са ликом Александра Обреновића
– 20 пара 
СРБИЈА 
1903.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Марка жигосана поштанским жигом црне боје.
Инв. бр. 579

238. Марка са ликом Александра Обреновића
– 25 пара 
СРБИЈА 
1903.
Папир, штампа

233. Марка са ликом Александра Обреновића
– 1 пара 
СРБИЈА 
1903.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Марка жигосана поштанским жигом плаве боје.
Инв. бр. 575

234. Марка са ликом Александра Обреновића
– 5 пара 
СРБИЈА 
1903.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Марка жигосана поштанским жигом љубичасте 
боје.
Инв. бр. 576

235. Марка са ликом Александра Обреновића
– 10 пара 
СРБИЈА 
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242. Марка са ликом Александра Обреновића
– 5 динара 
СРБИЈА 
1903.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Марка жигосана поштанским
жигом плаве боје.
Инв. бр. 584

243. Марка са ликом Александра Обреновића
– 5 динара (1 пара) 
СРБИЈА 
1904.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Марка жигосана поштанским
жигом црвене боје. Номинална
вредност од 5 динара прештампана
је но вом вредношћу од 1 паре,
због промене вредности мар ке –
званични жиг.
Инв. бр. 585

244. Exposition Univ. Paris 1900 – Serbie / Светска 
изложба у Паризу 1900 – Србија – Александар 
Обреновић
1900, Француска
2,8 x 4,2 цм
Папир, штампа
Марка (без поштанске вредности): Светска 
изложба у Паризу 1900. Портрет краља Александра 
Обреновића и Павиљон Србије.
Инв. бр. 291

245. Краљевина Србија
1889, Београд

2,2 x 2,5 цм
Марка жигосана поштанским жигом црне боје.
Инв. бр. 580

239. Марка са ликом Александра Обреновића
– 50 пара
СРБИЈА 
1903.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Марка жигосана поштанским жигом црвене боје.
Инв. бр. 581

240. Марка са ликом Александра Обреновића
– 1 динар 
СРБИЈА 
1903.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Марка жигосана поштанским жигом црне боје.
Инв. бр. 582

241. Марка са ликом Александра Обреновића
– 3 динара 
СРБИЈА 
1903.
Папир, штампа
2,2 x 2,5 цм
Марка жигосана поштанским жигом бордо боје.
Инв. бр. 583

239 240 241

242

243
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са ликом краља Александра Обреновића – 5 пара 
Послата из Београда у Француску, „à Grigny près
de Lyon” 1. септембра 1896.
Инв. бр. 324

250. Краљевина Србија
1889–1903, Београд
Дописна карта, штампа 
8,8 x 13,7 цм
Штампана марка – 5 пара; поштанска марка
са ли ком краља Александра Обреновића – 5 пара 
Послата из Београда у Француску, „à Grigny près
de Lyon, Rhône France” 1896.
Инв. бр. 331

Дописна карта, штампа 
9,9 x 15 цм
Послата из Смедерева у Београд 15. децембра 1889.
Штампана марка са ликом краља Милана 
Обреновића – 5 пара
Инв. бр. 321

246. Краљевина Србија
1890-е, Београд
Дописна карта, штампа (2 ком.)
9 x 14,1 цм
Штампана марка са ликом краља Милана 
Обреновића – 10 пара
Инв. бр. 332 и 484

247. Краљевина Србија
1889–1903, Београд
Дописна карта, штампа 
9,5 x 14,5 цм
Штампана марка са ликом краља Александра 
Обреновића – 5 пара
Инв. бр. 322

248. Краљевина Србија
1889–1903, Београд
Дописна карта, штампа 
9,5 x 14,2 цм
Штампана марка – 5 пара; поштанска марка
са ли ком краља Александра Обреновића – 5 пара 
Послата из Београда у Беч 7. новембра 1891.
Инв. бр. 323

249.Краљевина Србија
1889–1903, Београд
Дописна карта, штампа 
8,8 x 13,7 цм
Штампана марка 5 пара; поштанска марка
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поимају као историјски извори, који пружају битне 
информације о друштву, култури и идеологији доба 
у којем су владали чланови династије Обреновић. 
У оквиру таквог мишљења, визуелни артефакти по-
стају изузетно значајни документи, који потврђу ју 
њихову аутентичност. Они се у савременој науци 
дефинишу као колективни визуелни стереоти пи, 
ко  ји конкретизују друштвено запажање и фиксирају 
со цијално знање. Тако конституисани извори задр-
жавају осећања изазвана друштвеним процесима, 
која се потом таложе у културном и државотворном 
памћењу заједнице. 

Корпус визуелних представа династије Обре-
новића представља неопходан фундус претпостав-
љеног знања, чије се накнадно читање реализује уз 
по моћ хеуристике, критике извора и методике ту-
мачења. Позитивистичко и формалистичко систе  -
ма тизовање извора претпоставља нормирање ос-
но в  них информација о визуелним предлошцима 
про   шлости. Збир основних података, који се у пуб-
ли  кацији налазе као нужна допуна визуелним арте -
фак  тима Обреновића, потврђује позитивизам нау-
ке, и на тај начин потоњим истраживачима пружа 
неоп  ходне техничке инструменте за поузда но ту-
маче  ње и селектовање визуелних предмета породи-
це Об реновић. Уредници овог издања постају пре-

У трећој књизи едиције Обреновићи у музејским 
и другим збиркама Србије и Европе, настављена је си-
стематизација визуелних и вербалних историјских 
извора о династији Обреновић, потврђена у прет-
ходна два тома. Успешност овог подухвата, засно-
ваног на неисцрпном извору грађе, зналачки су 
кон    ципирали уредници тома Александар Марушић 
и Ана Боловић, стручњаци Музеја pудничко-таков-
ског краја из Горњег Милановца. Публикација је 
настала из потребе за упознавањем стручне и кри-
тич   ке јавности са недовољно познатом грађом из 
историје династије Обреновић. Такав концепт на-
стао је у деветнаестом веку, када је сазрела свест 
о објективизацији извора у историјским наукама. 
Бавећи се анализом и систематизацијом матери јал-
них остатака прошлости, општа наука их дели на 
чињенице и предања. Реалним изворима су свесно 
и наменски сучељени конституисани извори, чија 
бројност твори већи део треће књиге из едиције о 
материјалним сведочанствима лозе Обреновића. 

Визуелна дела из прошлости породице Обре-
новић указују да се она могу поимати као конкрет-
ни остаци прошлости, али се могу дефинисати и 
као предања у сликама. Ако избегнемо да визуел-
на дела из прошлости круто сврстамо у примарне 
или у секундарне изворе, можемо рећи да се она 

Филозофски факултет у Београду
Одељење за историју уметности

 
Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу

Поштовани,
част ми је да Вам поднесем следећу 

рецензију
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и династичке прошлости, као и њиховом смештању 
у шире европске оквире.

Враћајући се на почетак овог осврта, када смо 
истакли значај поузданог поимања извора, можемо 
нагласити да интерпретацији историјске грађе ну-
жно претходи систематско и прецизно разумевање 
контекста и услова у којима је настајала. Поменуте 
основе несумњиво потврђују канонски статус еди-
ције Обреновићи у музејским и другим збиркама Ср-
бије у систему критичког тумачења укупне исто рије 
дома Обреновића у трајању од једног века.

Изузетна ми је част да Вам, на основу напред 
изнесеног, рукопис Обреновићи у музејским и дру-
гим збиркама Србије и Европе III препоручим за об-
јав љивање у интегралном облику.

У Београду,                Доц. др Игор Борозан,
27. децембар 2015.        Филозофски факултет,
     Београд

но  сиоци предања и баштиници визуелног до ку мен -
то ва ња ради проширења сазнања у склопу савре-
ме них перспективних позиционирања. На основу 
та ко постављеног конструкта, целокупан поду хват 
по  ста је свесно уобличен извор изгубљеног знања о 
ди  на стичком наслеђу насталом у околностима ак-
туелног времена. 

У трећој књизи визуелно-вербалне едиције Об-
реновићи у музејским и другим збиркама Србије и 
Европе заступљено је једанаест разноликих цели на 
грађе о династији Обреновића из јавних и при ват-
них збирки. Поглавља су, у највећој мери, сатка на 
од визуелних материјала допуњених мање број ним 
сегментима из писаних извора. Особита вредност 
треће књиге поменуте едиције истиче се у делови ма 
који сведоче о династичком наслеђу у фран цу ским 
збиркама и депоима, као и у верским и оста  лим 
културним установама. До данас у великој мери 
не   познати материјал указује на сложену прошлост 
срп ске монархије сублимиране у сликама које се 
на лазе изван наше земље. Богатство ликов  не и пи-
сане грађе, чуване на тлу Француске, омо гућава по -
новна ишчитавања наше историје током пос лед њих 
деценија деветнаестог и почетка дваде сетог века. 
Стога се може закључити да трећи том едиције о 
арте фактима Обреновића стиче интернацио нални 
статус, будући да надилази локалну препознат љи-
вост мате ријалног наслеђа као доступан део европ-
ске културне баштине. Тако се не само проширују 
постојећа знања о француско-српским везама већ се 
преображава и карактер локалног наслеђа, који се 
преноси у оквире ширих интелектуалних струјања 
и уметничких пракси деветнаестог века.

Издавачки подухват Обреновићи у музејским и 
другим збиркама Србије и Европе, трећим томом упу-
ћује на следећи, који ће, без сумње, бити обогаћен 
новим сазнањима о драгоценим артефактима Обре-
новића похрањеним и у другим иностраним инсти-
туцијама и приватним збиркама, што ће допринети 
правилнијем и поузданијем тумачењу националне 
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континураног излажења у окви ру већ доб ро потвр
ђене праксе приказивања најраз личитијих пред  ме
та везаних за династију Обре новић. Однос про ш
лости и садашњости, колектив но и индивидуално 
поимање тог процеса, могу ће је регистровати кроз 
човекову свест, спознају зна ча ја кул турног наслеђа, 
важности њеног чувања и пре ношења у бу дућност, 
али и праксу јавног прика  зи вања сачува них музеа
лија. Презентовани предме ти највећим делом су ар
хивска документа, пис  ма, штампани ма теријал нај
различитијих врста, фото  гра фије, лито графије, ме
даље, споменице, одли ко ва  ња, папирни и метални 
новац, као и неколико при  мерака одевних предме
та, вајарских и ликовних делa.

Наизглед веома разнородан материјал, из још 
различитијих збирки, објављивањем у овом катало
гу добија ново специфично значење и говор, као део 
замисли приказивања многобројних историјских, 
културних и уметничких тема везаних за династију 
Обреновић, с тим да корисници каталога, рецепто
ри информација, имају могућност да сами изграде 
свој сопствени однос према наслеђу. Овај каталог 
истовремено, као и претходна два, представља и не
заменљив водич за даља научна истраживања ши
роких опсега, од политичке историје до уметнич ких 
токова деветнаестовековне Србије. 

Презентовани предмети из архива, библиоте
ка, музеја и приватних збирки преносе нам инфор
мације разних значења, врста, слојева и вредности. 

Трећи том каталога Обреновићи у музеј ским и 
другим збиркама Србије и Евро пе представља успе
шан наставак стручног и уте мељеног презен товања 
предмета везаних за динас тију Обреновић из му
зејих, архивских и библиотеч ких фондова, приват
них збирки са простора данаш ње Републике Ср бије 
али и Европе. 

Каталог објављује радове 14 аутора који пот
пи сују 11 каталошких регистара из седам установа 
у Србији (Универзитетске библиотеке „Светозар 
Мар ковић” у Београду, Историјског архива Шума
ди је у Крагујевцу, Народног музеја у Београду, Му
зеја срп ске православне цркве у Београду, Музеја 
града Бео града, Библиотеке града Београда, Музеја 
Крајине у Неготину), 11 јавних збирки из Францус
ке (На цио нална библиотека Француске, Музеј Ор
сеј у Паризу, Национални архив у Паризу, Акаде ми
ја лепих уметности у Паризу, Национални музеји 
дво раца Версај и Трианон, Градска библиотека Фон
тебло, На ционални музеј дворца Компјењ, Римока
то лич ка црк ва Нотр Дам де л’асомпсион у Би дару, 
Библиоте ка института Француске, Књижев на би
б лиотека Жак Дусе, Универзитетска библио тека 
Сор  бона), при ватне збирке Јевђевић из Србије и 
при  ват не ко лек ције Сиголен Франш д’ЕпереВујић 
из Фран цуске. 

Публикација Обреновићи у музејским и другим 
збиркама III заједно са претходна два тома катало
га представља једну целину, с јас  ним циљем да љег 

Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу

Уважене колеге,
Са великим поштовањем према покренутом про  јекту прихватио сам задатак да напишем ре цен зију за пу

бликацију Обреновићи у музеј ским и другим збиркама Србије и Евро пе III у издању Музеја рудничкотаков ског 
краја из Гор њег Милановца.

Упознавши се са уводним текстом, историјатом збирки и установа у којима се предмети чувају, њиховим 
фотографијама и каталошким описом, као и ликовним решењем публикације част ми је да Вам поднесем

рецензију
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наших досадашњих знања, медиј за нова чита ња 
прикупљених музеалија и подстицај за нова при-
куп љања за сада непознатих или само заборав ље-
них остатака прошлости. Увек треба имати на уму 
да су предмети презентовани у овом каталогу доби-
ли једну потпуно нову конотацију, коју губе ако их 
раздвојимо и посматрамо изоловано. Нови катало-
зи са до сада непознатим збиркама предмета пру-
жиће додатни обим, ниво и квалитет информација. 
Најважније смернице за даља истраживања јасно 
су постављене и у овој публикацији, чији је наста-
нак истовремено и резултат подстицаја јавности за 
истраживање Обреновића после штампања прет-
ходна два каталога.

Наставак реализације пројекта Обренови ћи у 
музејским и другим збиркама обез беђује кому ни-
ка  цију са јавношћу неоптерећену посредништвом, 
губитком или изостављањем важних инфор мација 
о предметима који се презентују, збиркама у које су 
увршћени. На најбољи начин обезбеђено је кон стан-
тно присутво заоставштине породице Об реновић у 
академској заједници и најширој јав но сти, а запо-
чет је и процес отварања према патри мо нију који се 
чува и широм Европе. 

Сагледавајући вредност овог обимног, вредног 
и племенитог подухвата, мишљења сам да каталог 
Обреновићи у музејским и другим збирка ма Србије и 
Европе III представља значајан музео лошки, историј-
ски и цивилизацијски допринос заштити, пре зента-
цији и изучавању културне башти не. Зато имам 
ве лику привилегију да Музеју руднич ко-таков  ског 
краја у Горњем Милановцу препору чим да пуб ли ка-
цију преда у штампу.

У Чачку,           Др Милош Тимотијевић, 
21. децембра 2015. г. историчар, музејски саветник, 
    Народни музеј Чачак

Селекцију предмета већ је спровело време, прош-
лост као трајање које укључује и уништавање тра-
гова деловања човека, што се на примеру династи-
је Обреновић потврђује и одражава на музеалије.  
Узак регистар сачуваних предмета, па и сиромаштво 
мно гих збирки, веран су одраз дуготрајних епоха ра-
зарања и уништавања, а постојање преосталог фон-
да израз је племените бриге музејских, архив ских и 
библиотечких радника, или усамљених поједи наца, 
да сачувају преосталу културну баштину.

Посебност музеја у односу на друге установе, 
и каталога који прате њихову основну делатност, 
огледа се у намери да преко предмета свих врста 
пренесе вишеслојну и поливалентну поруку из про-
шлости. Путем језика материје, њене структуре, об-
лика и намене коришћења, али и начина чувања, на 
ви ше нивоа добијамо низ неконвенционалних по-
ру ка. Му зејски предмети представљају посебне ме-
дије ко ји омогућавају комуникацију садашњости са 
прош лошћу, обезбеђујући њен пренос у будућност 
обо гаћен додатним знањима и симболиком. Про-
цес от кривања нових значења никада није окончан, 
јер се у предметима увек налази непозната количи-
на инфор мација. Путем овог каталога остварује се 
про ши рен видокруг наших знања о Обреновићима, 
омогу ћује ново опсежније истраживање многих те-
ма, обезбеђује другачији доживљај прошлости. 

Изворна информација о предмету непосред-
но нас извештава о човеку који га је створио, или 
упо требљавао, штитио, чувао, излагао или покла-
њао. Предмети говоре о свом трајању у времену и 
про стору, о томе шта се са њима догађало, као и са 
уста новама које их данас чувају, њиховој полити-
ци прикупљања, чувања и презентовања му зеали-
ја. Када су у питању Обреновићи то је посеб но ва-
жно, јер је уништавање и расипање предмета ко ји 
су њима припадали почело већ током ноћи 29. маја 
1903. када су насилно свргнути са власти. Зато је 
овај каталог посебан комуникациони канал за раз-
мену информација са најширом јавношћу, прег лед 
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