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Уводна реч

Припрема четвртог тома, сада већ можемо рећи 
„едиције” Обреновићи у музејским и другим збиркама 
Србије и Европе, одвијала се у години стопеде се то-
го дишњице од рођења краљице Драге Обрено вић 
(1866–1903), што је уредницима и издавачу дало 
при лику и задовољство да кроз публиковање књиге 
која је пред Вама, одају поштовање знаменитој су-
гра ђанки.

Једина нововековна краљица – Српкиња, рође-
на је у Горњем Милановцу 11. септембра 1866. годи-
не. Њен отац Панта био је окружни начелник, а деда 
Никола Милићевић Луњевица, један од покретача 
и финансијера српских устанака и надасве близак 
пријатељ кнеза Милоша Обреновића. Зналац три 
језика, пијанисткиња, писац и преводилац, мецена 
књижевника и новинара, али и особа неоправда-
но омражена у војсци, политици, цркви и народу, 
окон чала је живот заједно са својим супругом 29. 
маја 1903. године у догађају познатом као „Мајски 
преврат”. Њени земни остаци похрањени су поред 
супружникових у Цркви Светог Марка у Београду.

Иако ово издање пред публику доноси укупан 
број од преко хиљаду каталошких јединица експо-
ната, можемо рећи да је изнова присутно изнена ђе-
ње, јер се међу њима откривају до сада непознати, 
први пут евидентирани, артефакти вишеслојне зао-

ставштине династије Обреновић. Слично претход-
ном тому, први део публикације, према већ утвр-
ђеном систему каталогизације, кроз радове еминен-
тних представника своје струке, обрађује предмете, 
фотографије, документа, уметничка дела... која се 
чувају у музејима, архивима и црквеним ризницама 
Србије. 

Данијела Ванушић нас упознаје са визуелним 
представама Обреновића из Фонда Анастаса Јова-
новића Музеја града Београда, Мара Макарић са ре-
презентативним портретима владара ове дина стије 
из Збирке историје уметности Народног музеја у 
Нишу, Зорица Јанковић са заоставштином краљице 
Наталије у збирци Историјског музеја Србије – 
фонд Бранка Стојановића, Зорица Петровић са зао-
ставштином Обреновића на тлу града Аранђелов ца, 
док Дејан Вукелић и Јелена Пераћ скрећу пажњу на 
мање познату серију фотографија из збирке Му зеја 
примењене уметности у Београду, која даје увид у 
изглед дворских ентеријера и једног дела дина сти-
чких меморабилија које су продате на аукцији у бе-
чком Доротеуму 1905. године. 

Што се тиче архивске грађе, Горан Милосавље-
вић нам представља архивалије везане за Обрено-
виће похрањене у личним фондовимa Историј ског 
архива Шумадије у Крагујевцу, а Лела Павловић от-
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Реализација четвртог тома, као уосталом и це -
лог пројекта Обреновићи у музејским и другим збир -
ка ма Србије и Европе у протеклих пет година, била 
би неизводљива без искреног ентузијазма, упорно-
сти, професионалности и колегијалности аутора- 
-учесника, рецензената, чланова уређивачког одбо-
ра, за  послених у Музеју рудничко-таковског краја, 
ди зај нера и техничке подршке, на чему им, овом 
при ли ком, најлепше захваљујемо. Притом, искрену 
зах  вал ност дугујемо и Министарству културе и ин-
фор мисања чија поновна финансијска помоћ чет вр-
ту књигу смешта поред претходне три, чинећи низ 
који ће се, без сумње, наставити. Штампање сле де-
ћег тома са, на овакав начин заокруженим тим ским 
радом, више је него извесно... 

У Горњем Милановцу               Александар Марушић
Децембар 2016. године                      Ана Боловић

крива фундус Међуопштинског историјског архи-
ва у Чачку, са истим циљем. Постало је већ тради-
ционално да се у сваком тому ове едиције „отворе” 
и црквене ризнице, а сада су то учинили Вук Дауто-
вић и Делфина Рајић, са темама Династичка кти-
то ри ја и лична побожност Обреновића: даривање 
цркава богослужбеним предметима и утварима и 
Обреновића дарови – од кнегиње Љубице и господара 
Јована миоковачкој и брусничкој цркви.

Други део публикације бави се посебно заним-
љивом проблематиком – наслеђем Обреновића ван 
граница наше земље, кроз стручне приказе мр Сне-
жа не Цветковић (Меморабилије Обреновића у из-
гна н ству: Дворац Иванка код Братиславе и вила 
Сашино у Бијарицу), Златана Стојадиновића (Дина-
стија Обреновић у јавним збиркама Беча) и др Ане 
Костић Ђекић (Портрет кнеза Милоша Обренови-
ћа у збирци Националне галерије у Љубљани).
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the previous volume and in accordance with the alrea-
dy established system of cataloguing, the first part of 
the pu blication covers objects, photographs, documen ts 
and works of art kept in museums, archives and church 
trea  suries of Serbia, and they have been presented here 
thro ugh articles by eminent representatives of their pro -
fes sion. 

Danijela Vanušić introduces us with the visual 
repre sentations of members of the Obrenović dynasty 
from the Belgrade City Museum’s Anastas Jovanović 
Fund, Mara Makarić with a series of representative 
por traits from the History of Art Collection of the Na-
tional Museum in Niš, Zorica Janković with the legacy 
of Queen Natalija held in the Branko Stojanović Fund 
from the Historical Museum of Serbia, Zorica Petrović 
with the dynastic legacy on the territory of the city of 
Aranđelovac, while Dejan Vukelić and Jelena Perać draw 
attention to a lesser-known series of photographs from 
the collection of the Museum of Applied Arts in Bel-
grade, giving insight into royal interiors and a portion of 
dynastic memorabilia sold at the Viennese Dorotheum 
auction house in 1905.

As for archival materials linked to members of the 
Obrenović dynasty, Goran Milosavljević presents docu-
ments stored in the personal funds of the Historical Ar-
chives of Šumadija in Kragujevac, while Lela Pavlović 
brings out the ones from the Intermunicipal Historical 

The preparation of the fourth volume of this (we 
can already say) “edition” Records Concerning the House 
of Obrenović in Museum and Other Collections of Serbia 
and Europe, was taking place in the jubilee year – centu-
ry and a half since the birth of Queen Draga Obrenović 
(1866–1903), hence the book that is before you gave 
the editors and the publisher both an opportunity and 
pleasure to pay homage to the notable fellow citizen.

The only modern age queen of Serbian origin, was 
born on the 11th of September 1866 in Gornji Milano vac. 
Her father Panta was a prefect and grandfather Ni ko la 
Milićević Lunjevica one of the founders and financiers 
of the two Serbian uprisings and a very close friend of 
Prince Miloš Obrenović. Proficient in three languages, 
a pianist, writer and translator, patron of writers and 
journalists, but also a person unfairly disliked by the 
military, politicians, the church and the people, Queen 
Draga was murdered with her husband on the 29th of 
May 1903, in an event known as the “May Overthrow”. 
Her remains were buried next to her husband in St 
Mark’s Church in Belgrade.

Although this volume presents readers with a total 
number of over a thousand catalogue units, we can say 
that it still holds an element of surprise, for among these 
are so far unknown artefacts as well as the artefacts of a 
multilayered legacy of the Obrenović dynasty that have 
been registered for the first time. Organised similarly to 

Foreword
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The publication of the fourth volume, as it has been 
the case with the entire project Records Concerning the 
House of Obrenović in Museum and Other Collections of 
Serbia and Europe in the last five years, would be unach-
ievable without the sincere enthusiasm, perseverance, 
professionalism and collegiality of the authors-partic-
ipants, reviewers, members of the editorial board, the 
staff of the Museum of Rudnik-Takovo region, design-
ers and technical support, to whom we are most grate-
ful. We also owe our sincere gratitude to the Ministry 
of Culture and Information of the Republic of Serbia, 
whose repeated financial assistance contributed to plac-
ing the fourth volume alongside the previous three, thus 
making a series that will without doubt be continued. 
Due to a well-rounded team work, printing of the next 
volume is more than certain... 

Gornji Milanovac        Aleksandar Marušić
December 2016        Ana Bolović

Archives in Čačak. It has become traditional to “reveal” 
church treasuries to the reader in each volume of this 
edition, hence on this occasion the task was appointed 
to Vuk Dautović and Delfina Rajić introducing the fol-
lowing topics: The Dynastic Patronage and Personal Pi-
ety of the Obrenović House Members: Votive Giving of 
Liturgical Objects and Utensils to Churches (Dautović) 
and Princess Ljubica and Prince Jovan Obrenović’s Votive 
Giving to Churches in Miokovci and Brusnica (Rajić).

The second part of the publication deals with a 
par ticularly interesting research topic – legacy of the 
Obrenović dynasty outside the borders of Serbia, bring-
ing forth the professional descriptions by Snežana 
Cvetković (Memorabilia of the Obrenović Dynasty in 
Exi le: Ivanka Castle near Bratislava and the Sachino 
Villa in Biarritz), Zlatan Stojadinović (The Obrenović 
Dynasty in Public Collections of Vienna) and Ana Kostic 
Đekić (Portrait of Prince Miloš Obrenović in the Collec-
tion of the National Gallery in Ljubljana).
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pourrons découvrir des artefacts inconnus jusqu’ici 
et recensés dans cet ouvrage pour la première fois. La 
première partie de cette publication traite – tout com me 
le tome précédent et selon la même méthode d’inven-
taire – des objets, des images, des documents et des 
oeu vres d’art conservés dans les musées et les archives 
des églises de Serbie.

Danijela Vanušić nous fait ainsi découvrir les re pré-
sentations visuelles de la dynastie Obrenović pro venant 
du fonds d’Anastas Jovanović du Musée de la Ville de 
Belgrade. Mara Makarić nous présente les por traits des 
souverains de cette dynastie appartenant à la Collection 
de l’histoire d’art du Musée national de Niš. Zorica 
Janković nous montre l’héritage de la reine Nat halie dans 
les collections du Musée historique de Serbie (fonds de 
Branko Stojanović). Zorica Petrović révèle l’héritage de 
la dynastie Obrenović présent sur le territoire de la ville 
Aranđelovac. Dejan Vukelić et Jelena Perać portent à 
notre connaissance une série d’images peu connue de la 
collection du Musée des arts appliqués de Belgrade qui 
donne à voir les intérieurs du palais ainsi qu’une partie 
des objets ayant appartenus à la dynastie royale,vendus 
aux enchères au Dorotheum de Vienne, en 1905.

En ce qui concerne les archives, Goran Milosavljević 
nous présente des documents d’archives liés à la dynastie 

La préparation du quatrième tome de l’édition La 
dynastie Obrenović dans les musées et les collections de 
Serbie et d’Europe s’est déroulée l’année du 150ème an-
niversaire de la naissance de la reine Draga Obrenović 
(1866–1903). Cette date commémorative est l’occasion 
parfaite pour les rédacteurs et l’éditeur de ce nouveau 
tome de mettre à l’honneur cette notable concitoyenne.

Unique reine serbe du nouveau siècle, Draga Obre-
nović est née le 11 septembre 1866 à Gornji Milanovac. 
Son père Panta était préfet et son grand-père, Nikola 
Milićević Lunjevica, l’un des initiateurs ayant financé 
les soulèvements serbes et qui était un proche ami du 
prince Miloš Obrenović. Maîtrisant parfaitement trois 
langues étrangères, la reine Draga jouait du piano, écri-
vait et faisait des traductions. Elle était également mé-
cène pour de nombreux écrivains et journalistes. Haïe 
de manière injustifiée par l’armée, le monde politique, 
l’église ainsi que par le peuple, elle termina tragiquement 
sa vie aux côtés de son époux, le 29 mai 1903, au cours 
de l’évènement connu sous le nom du «Coup d’État de 
mai». Ses restes sont inhumés auprès de ceux de son 
époux, dans l’Église de Saint Marc, à Belgrade.

Cette nouvelle édition porte à notre connaissance 
plus de mille objets et documents appartenant au riche 
héritage de la dynastie Obrenović. Parmi ceux-ci, nous 

Avant-propos
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La publication de ce quatrième tome s’inscrit donc 
dans le projet de La Dynastie Obrenović dans les musées 
et les collections de Serbie et d’Europe et a pu voir le jour 
grâce à l’enthousiasme sincère, à la ténacité, au pro fes-
sionnalisme et à la confraternité des auteurs, des cri -
tiques, des membres du comité rédactionnel, des emp-
loyés du Musée de la région de Rudnik-Takovo, des 
gra p histes et du support technique qui y ont apporté 
leur contribution. Nous tenons une fois de plus à les re-
me rcier pour ce travail exceptionnel, commencé il y a 
cinq ans maintenant. Dans le même temps, nous sou -
ha i tons exprimer notre pleine reconnaissance et toute 
no tre gratitude au Ministère de la Culture et de l’In-
for  mation de la République de Serbie dont le sou tien 
fina ncier place ce quatrième ouvrage au rang des trois 
volu mes précédents, composant ainsi une série qui – 
nous l’espérons – n’aura de cesse de s’enrichir. L’édition 
plus que certaine du prochain tome, qui sera égale-
ment conçu comme un travail collectif, est déjà très 
attendue.

Gornji Milanovac        Aleksandar Marušić 
Décembre 2016       Ana Bolović

Obrenović conservés aux Archives historiques de Šuma-
dija à Kragujevac, et Lela Pavlović, ceux des fonds pro-
venant des Archives historiques intercommunales de 
Čačak. La présentation du patrimoine religieux est une 
constante désormais incontournable pour chacun des 
tomes de cette édition. Dans ce tome, Vuk Dautović et 
Delfina Rajić ont traité les sujets suivants : Les Fondations 
de la dynastie et la dévotion personnelle des Obrenović: la 
donation aux églises des objets liturgiques et les dons de 
la dynastie Obrenović, de la part de la princesse Ljubica 
et du seigneur Jovan à l’église de Miokovci et à celle de 
Bru snica.

La seconde partie de cette publication traite une 
problématique particulièrement intéressante : l’héritage 
de la dynastie Obrenović en dehors des frontières de 
notre pays. À travers les représentations de grande qua -
lité de l’historienne renommée Snežana Cvetković, di-
plô mée d’un master (Objets de la dynastie Obrenović en 
exil: le Château Ivanka situé près de la ville Bratislava et 
le Domaine de Sachino à Biarritz), puis à travers celles 
de Zlatan Stojadinović (La Dynastie Obrenović dans les 
co lle ctions publiques de Vienne), et finalement du doc-
teur Ana Kostić Đekić (Le Portrait du prince Miloš dans 
la col lection de la Galerie nationale de Ljubljana).
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Publikum bringt, können wir sagen, dass es wieder   
Ueberraschungen gibt, da darunter bisher unbekannte, 
zum ersten Mal evidentierte Artefakte der mehr schi-
chtigen Hinterlassenschaft der Dynastie Obrenović ent-
tdeckt warden. Ähnlich wie im letzen Band warden im 
ersten Teil der Publikation mach bereits festgelegtem 
System der Katalogisierung durch Arbeiten eminenter 
Fschleute Gegenstände, Fotografien, Dokumente, Kun-
st werke..., die in Museen, Archiven und Kirchenschat-
zkammern Serbiens aufbewahrt werden, bearbeitet.

Frau Danijela Vanušić macht uns mit visuellen 
Vor  stellungen der Obrenovićs aus dem Bestand von 
Ana s tas Jovanović – Museum in Belgrad vertraut. Frau 
Mara Makarić stellt uns representative Porträts der 
Her rscher dieser Dynastie aus der Kunsthistorischen 
Sammlung des Volksmuseums aus Niš vor. Frau Zorica 
Janković präsentiert den Nachlass der Königin Natalija 
aus der Sammlung des Historischen Museums Serbien 
– Bestand des Herrn Branko Stojanović. Frau Zorica 
Petrović stellt die Hinterlassenschaft der Obrenovićs 
auf dem Territorium der Stadt Arandjelovac vor, wäh-
rend Herr Dejan Vukelić und Frau Jelena Perić auf 
eine weniger bekannte Fotografieserie aus der Sam-
mlung des Museums der augewandten Kunst aus Bel-
grad aufmerksam machen, die einen Einblick in die 
Ausstattung des Innenraumes des Schlosses und in 
einen Teil der dynastischen Memorabilien bieten, die 

Die Vorbereitung des vierten Bandes dieser “Edi-
tion” – wie wir sie jetzt schon nennen können – “Die 
Obrenovićs in musealen und anderen Sammlun gen 
ser biens und Europas” wickelte sich im hundert fünfzi-
gs ten Geburtsjahrestag der Königin Draga Ob renović 
(1866–1903) ab, was den Redakteuren und dem Ver-
lag die Gelegenheit und das Vergnügen gegeben hat, 
durch die Veröffentlichung dieses Buches, das Ihnen 
vor liegt, die Verehrung einer bedeutenden Mitbürgerin 
zu erwei sen.

Die einzige neuzeitige Königin – Serbin wurde am 
11.September 1866 in Gornji Milanovac geboren. Ihr 
Vater Panta war Bezirksvorsteher,und ihr Groβvater Ni-
kola Milićević Lunjevica war einer der Initiatoren und 
Finanziers serbischer Aufstände und überaus ein enger 
Freund des Fürsten Miloš Obrenović. Sie beherschte 
drei Fremdsprachen, war Pianistin, Schriftstellerin und 
Uebersetzerin, Mäzenin der Schriftsteller und Journa-
listen, aber auch eine Person die zu Unrecht beim Mi-
litär, der Politik, der Kirche und dem Volk unbeliebt 
und verhasst war. Zusammen mit ihrem Gemahl setzte 
sie dann am 29. Mai 1903 irem Leben ein Ende. Dieses 
Ereigns ist unter dem Namen “Maiumsturz” bekannt. 
Ihr Leichnam wurde neben dem ihres Gemahls in der 
Kirche Hl. Marko in Belgrad beigesetzt.

Obwohl deise Ausgabe eine Gesamtzahl von über 
tausend katalogischer Exponateneinheiten vor das 

Vorwort
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der Fürstin Ljubica und dem Gebieter Jovan Miokovački 
in der Kirche von Brusnica.

     Der zweite Teil der Publikation befasst sich 
mit einer besonderes interessanten Problematik – mit 
dem Nachlass der Obrenovićs auβerhalb der Grenzen 
unseres Landes, durch fachmännische Darstellungen 
von Frau  Mag. Snezana Cvetković ( Memorabilien der 
Obrenovićs in der Verbannung: Schloss Ivanka in der 
Nähe von Bratislava und Villa Saschino in Biarritz), 
vom Herrn Zlatan Stojadinović (Dynastie Obrenović 
in den öffentlichen Sammlungen von Wien) und von 
Frau Dr. Ana Kostić Djekić ( Porträt des Fürsten Milos 
Obrenović aus der Sammlung der Nationalgalerie in 
Ljubljana.

Gornji Milanovac        Aleksandar Marušić
December 2016        Ana Bolović

1905 auf einer Auktion im Wiener Dorotheum verkauft 
wurden.

   Was das Archivmaterial betrifft, stellt uns Herr 
Goran Milosavljević Archivalien der Obrenovićs vor, 
die in den persönlichen Beständen des Historischen 
Archivs Šumadija in Kragujevac bewahrt warden, und 
Frau Lela Pavlović deckt den Fundus des Zwischen -
kommunalen historischen Museums in Čačak auf, mit 
dem gleichen Ziel. Es ist schon traditionell geworden, 
dass in jedem Band dieser Edition auch die Kir  chens-
chatz kammer “geöffnet” werden, und jetzt ha  ben das 
Herr Vuk Dautović und Frau Delfina Rajić gema cht, 
mit den Themen: dynastische Beziehungen zu den Klö-
s tern (Gründungen, Schutz und Spenden) sowie die 
persönliche Frommigkeit der Obrenovićs: Beschen  kun-
gen an Kirchen mit gottesdienstlichen Gegen ständen 
und Reliquien und Geschenke an die Obre novics – von 



Краљица Наталија Обреновић
у збирци Историјског музеја Србије –  

фонд Бранка Стојановића

Зорица Јанковић, виши кустос



Историјски музеј Србије

Историјски музеј Србије је током више децени-
ја постојања израстао у угледну и јавности препо -
знатљиву установу од националног значаја са ва ж-
ном културном, историјском и образовном уло  гом. 
То је музејска установа комплексног типа која има 
задатак да чува и остварује комуникацију јав но сти 
са националном историјском баштином. Осно ван је 
1963. године. 

Више од 35.000 предмета (дела ликовне и при-
ме њене уметности, униформе, костими, оружје, за-
ставе, одликовања, фотографије, меморијални, са к-
рални и предмети популарне културе и свакоднев-
ног живота) пружају увид не само у политичку и 
војну већ и у друштвену и културну историју Ср-
бије, српског народа и других култура које су пос-
тојале и постоје на нашем тлу од досељавања Сло-
вена на Балкан до савременог доба. Историјски му  -
зеј Србије је надлежан за уметничко-историјска де  ла 
од значаја за историју Србије и то за оружје и вој ну 
опрему од краја средњег века, униформе, заста ве, 
знамења, реалије и меморијалне предмете ве зане 
за значајне личности и догађаје, карте, плано ве и 
атласе, привредно-технички материјал фабрич ке 
производње, печате, плакате, фотографије и раз-
гле днице историјске садржине. Музеј такође врши 
послове заштите непокретности и других ствари од 
посебног значаја за историју и културу српског на-
рода које се налазе у иностранству и то – Хиландар, 
Мађарска, Румунија и Трст, а у новије време Хр ват-
ска, БиХ.

Музеј сваке године приреди више добро посе-
ћених и медијски пропраћених тематских изло ж-
би. У току свог пола века дугог рада, Музеј је орга -
низовао репрезентативне изложбе које су прика -
зи  ване не само у Београду и другим градовима у 
земљи него и у Европи и САД, од којих издвајамо 
„Дина  стија Обреновића – из заоставштине”, „Слу-
ж бено одело у Србији у XIX и XX веку”, „Убиство 
владара – о феномену политичког убиства у Србији 
у XIX и првој половини XX века”, „О херојима и по-
бедницима, жртвама и губитницима”, „Бити ле па”, 
„Икона – српска духовна и историјска слика”, „Кад 
оружје утихне... Оружје и војна опрема из збирке 
Историјског музеја Србије”, „Карађорђевићи и Об-
ре новићи у збиркама Историјског музеја Србије”, 
„Ево мене, ето вас”, „Пупин – од физичке ка духо-
в ној реалности”, мултимедијална изложба „Свети 
Са ва”. Музеј је угостио и бројне изложбе из других 
институција, како из земље тако и иностранства.

Музеј има своју сталну публикацију – Зборник 
Историјског музеја Србије, чији су први бројеви иза -
шли у Музеју Првог српског устанка, а публикује и 
мо  нографије и каталоге изложби и збирки и орга-
ни  зује пратеће програме.

За изузетан допринос развоју културе у Репу-
блици Србији и свесрпском културном простору 
Му зеј је 1997. године добио Вукову награду. Пово-
дом 50-годишњице рада, 2013. године председник 
Србије је одликовао Музеј Сретењским орденом 
трећег реда, а добио је и признање „Капетан Миша 
Анастасијевић” у оквиру пројекта „Пут ка врху” за 
презентацију историјског културног блага Србије.



17

ске католичке породице, а нешто касније се и за-
монашила. Умрла је 8. маја 1941. године у мана сти-
ру Сен Дени крај Париза и сахрањена на гробљу 
Ларди.

Њена не тако срећна животна судбина и данас 
буди велико интересовање како стручне тако и ши ре 
јавности. Међу многобројним колекционарима ко-
ји су предано сакупљали веома вредну и на жа  лост 
разасуту заоставштину „најлепше српске кра љи  це”, 
свакако се истиче господин Бранко Стојановић са 
својом изузетно драгоценом колекцијом.

Деценијама прикупљани материјал о првој но-
вовековној српској краљици, Наталији Обреновић, 
господин Бранко Стојановић, колекционар из Бео-
града, одлучио је да дарује Историјском музеју Ср-
бије. За збирку истиче да је она његов живот. Пред-
мете који чине богату историјску колекцију при-
купљао је пола века, тачније од 1963. када је по до-
ласку у Француску, упознао људе који су на разли-
чите начине имали везе са краљицом Наталијом.

После завршене гимназије у родном Петровцу 
на Млави, Бранко Стојановић се 1958. године упи-
сао на Филозофски факултет у Београду, Одсек за 
светску књижевност. Након три године обрео се у 
Паризу, наставивши студије, овог пута француског 
језика и цивилизације. Игром случаја, дошао је у 
контакт са деловима наше емиграције и то са чла-

Наталија Кешко, потоња краљица Наталија Об-
ре новић, била је кћерка молдавског бојара и рус-
ког пуковника Петра Ивановича Кешка и молдав-
ске принцезе Пулхерије Стурц. Рођена је 2/14. маја 
1859. године. Удала се за кнеза Милана Обреновића 
5. октобра 1875. Имали су два сина: Сергеја који је 
умро као дете и Александра – Сашу. 

Као владарка била је омиљена међу народом. 
По себно се ценио њен труд и брига око рањених 
вој ника током рата са Бугарском 1885. године.

Истовремено, због неслоге и учесталих трзави-
ца, њен брак са Миланом упао је у кризу. После низа 
скандала, до развода је дошло 1888, а три године ка-
сније Наталија је протерана из Србије.

За време владавине сина Александра Наталија 
је покушала да му буде главни саветник. Залагала се 
за орјентацију ка Русији и радикалима, верујући да 
без њих неће бити политичке стабилности у Срби-
ји. Углавном је живела у Бијарицу у Француској, у 
вили званој Сашино. У Београд је дошла на дуже 
1895, па 1897. године, када се опет сукобила са кра-
љем Миланом. У њеном друштву се као дворска 
да  ма налазила Драга Машин, у коју се Александар 
за љубио.

Тешко разочарање Наталији је донело венчање 
сина Александра са Драгом. После Мајског пре вра-
та извесну утеху нашла је у друштву једне шпан-

Краљица Наталија Обреновић
у збирци Историјског музеја Србије –  

фонд Бранка Стојановића
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бурном политичком животу Србије XIX века. Из-
ложба Наталија Обреновић у збирци Бранка Сто-
ја новића скроман је прилог настојањима да се по-
стигне тај циљ, а из истих разлога презентујемо и 
рад у публикацији Обреновићи у музејским и дру-
гим збиркама Србије и Европе. Класификован пре-
ма већ јасно утврђеним принципима, овај веома 
богат и разноврстан музеолошки материјал, од изу-
зетног је значаја за даље проучавање живота и епо-
хе краљице Наталије Обреновић.

новима владарских породица Карађорђевић и Об-
реновић. У варошици Ларди, на сат вожње од Пари-
за, на месном гробљу имао је прилику да посети 
вечну кућу краљице Наталије Обреновић. Од тада, 
више од пола века, у непрестаном је прикупљању 
свега онога што непосредно или посредно ослика-
ва њен живот, живот жене која је доживела тешка 
животна искушења: рану смрт оца и мајке, развод, 
протеривање из земље у којој је била краљица, из-
гнанство, насилно одвајање од сина и на крају ње-
гову смрт.

Скоро цео радни век, непуне четири деценије, 
Бранко Стојановић, провео је на рецепцији једног 
луксузног париског хотела. Ту идеалну прилику ис-
користио је да упозна људе који су на било који начин 
били везани за оно што је постало предмет његовог 
интересовања – живот краљице Наталије. Солидна 
новчана примања омогућила су му да откупи све 
оно што је предмет даривања Историјском музеју 
Србије а то је преко 300 предмета: фотографија, 
писама, личних докумената, слика, књига, исечака 
из дневне и ревијалне штампе. Власници предмета 
били су људи са родбинским или пријатељским ве-
зама са нашом краљицом. Често су они, углавном 
фотографије и писма, били непобитан доказ тих ве-
за, односно доказ статуса њихових власника. Мотив 
за отуђење тих предмета господин Бранко давао им 
је у обећању да ће сав прикупљени материјал бити 
уступљен једном српском музеју и да ће се на тај 
начин најбоље сачувати и докази њиховог статуса. 
Ето, тако је збир појединачних, дао општи интерес. 

Његова жеља је да српска јавност види ове 
пред мете који су везани за живот његове прве но-
вовековне краљице а сматрао је да ће Историјски 
музеј Србије наћи начина да то на најбољи начин 
презентује. Српска историографија још није у пот-
пуности дефинисала место Наталије Обрановић у 
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династије Обреновић
у горњем левом углу
ИМС, ФБС, инв. бр. 18

4. Писмо краља Милана Обреновића
2. март 1886.
Папир, мастило, рукопис
22,3 х 17,9 цм
Француски језик, једнолист
ИМС, ФБС, инв. бр. 19

5. Писмо краља Милана
краљици Наталији Обреновић
6. март 1886, Ниш
Папир, мастило, рукопис
22,4 х 17,9 цм 
Француски језик, једнолист
ИМС, ФБС, инв. бр. 13

6. Писмо краља Милана
краљици Наталији Обреновић
5. март 1887.
Папир, мастило, рукопис
23 х 18,2 цм
Француски језик, једнолист
ИМС, ФБС, инв. бр. 12

7. Писмо краља Милана
краљици Наталији Обреновић
11. јун 1888.
Папир, мастило, рукопис
25,4 х 22 цм
Француски језик, једнолист
ИМС, ФБС, инв. бр. 11

8. Писмо краља Милана
краљици Наталији Обреновић
7. децембар 1889.

Попис каталошких јединица

Милан Обреновић IV

1. Писмо кнеза Милана Обреновића
27. јул 1880, Беч 
Папир, мастило, рукопис, штампа
12,7 х 20,4 цм
Француски језик, једнолист са амблемом
династије Обреновић
ИМС, ФБС, инв. бр. 46

2. Писмо краља Милана
краљици Наталији Обреновић
5. децембар 1885, Ниш
Папир, мастило, рукопис
25,1 х 19,6 цм
Француски језик, дволист
ИМС, ФБС, инв. бр. 14

3. Писмо краља Милана Обреновића
16. јануар 1886, Ниш
Папир, мастило, рукопис
22,4 х 17,7 цм
Француски језик, дволист са рељефним грбом 

1
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Француски језик, једнолист
ИМС, ФБС, инв. бр. 25

11. Портрет кнеза Милана Обреновића
у генералској униформи са перјаницом у руци
Атеље Adele
Oко 1875, Беч 
Фотографија, позитив, смеђ
14,4 х 10,3 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/23

12. Портрет краља Милана Обреновића
Атеље Adele
Oко 1885, Беч 

Папир, мастило, рукопис
25,6 х 19,6 цм
Француски језик, једнолист
ИМС, ФБС, инв. бр. 20

9. Писмо краља Милана
краљици Наталији Обреновић
11. јануар 1895, Ниш
Папир, мастило, рукопис
22,5 х17,8 цм
Француски језик, дволист са грбом династије 
Обреновић у горњем левом углу 
ИМС, ФБС, инв. бр. 21

10. Телеграм Милана Обреновића
цариградском патријарху
Папир, мастило, рукопис
16,5 х 8,5 цм

7

12
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14. Портрет краља Милана Обреновића
Oко 1900, Париз 
Фотографија, позитив, смеђ
18,7 х 12,3 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/7

 15. Кнез Милан Обреновић и његова невеста
Штампа H. Gerhart
Oко 1880, Беч 
Фоторепродукција литографије
у оригиналном раму 
9 х 6,2 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 84

Фотографија, позитив, смеђ
15,3 х 10,4 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/10

13. Краљ Милан Обреновић као ловац
Атеље Karl Neumann
Oко 1895, Беч 
Фотографија у оригиналном раму, позитив
21 х 9,5 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 108

13

14
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Наталија Обреновић

17. Лична карта краљице Наталије Обреновић, 
као грофице од Рудника
11. септембар 1939.
Папир, мастило, рукопис, штампа
ИМС, ФБС, инв. бр. 50

18. Дипломатски пасош краљице Наталије 
Обреновић, као грофице од Рудника
9. јули 1937.
Папир, мастило, рукопис
ИМС, ФБС, инв. бр. 49

16. Краљ Милан Обреновић и краљица Наталија
Из Almanach de Gotha, сигнирано A. Weger
Oко 1882, Лајпциг 
Штампане литографије према фотографијама
у оригиналном раму
7,2 х 9 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 64

15
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Папир, мастило, рукопис
13,5 х 21 цм 
Француски језик, једнолист
ИМС, ФБС, инв. бр. 33

25. Писмо Наталије Обреновић
пријатељици Леонтини 
(презиме нечитко)
Папир, мастило, рукопис
14 x 18 цм
Француски језик, једнолист са флором,
коверта са адресом, такође са флором
ИМС, ФБС, инв. бр. 36

26. Писмо краљице Наталије Обреновић
Букурешт
Папир, мастило, рукопис
21,1 х 26,7 цм
Француски језик, једнолист са меморандумом
E. PRAGER, EMANUEL & BILLER 
ИМС, ФБС, инв. бр. 15

27. Писмо краљице Наталије Обреновић
Папир, мастило, рукопис
25,1 х 20,3 цм и 12,6 х 20,2 цм
Француски језик, дволист
ИМС, ФБС, инв. бр. 22

28. Писмо краљице Наталије Обреновић 
католичком свештенику у Бијарицу
Папир, мастило, рукопис
25,2 х 20,3 цм
Француски језик, једнолист са флором
ИМС, ФБС, инв. бр. 32

29. Препис писма краљице Наталије Обреновић 
жени пуковника [?], ађутанта краља Милана
Папир, мастило, рукопис

19. Писмо од 29. септембра 1881. године
29. септембар 1881. 
Папир, мастило, рукопис
21 х 26 цм
Једнолист, са меморандумом Ministere DE LA 
GUERRE
ИМС, ФБС, инв. бр. 30

20. Писмо краљици Наталији Обреновић
31. децембар 1892/1. јануар 1893.
Папир, мастило, рукопис
26,7 х 21,5 цм
Француски језик, шест листова
ИМС, ФБС, инв. бр. 39

21. Писмо краљице Наталије Обреновић
24. мај 1919.
Папир, мастило, рукопис
27,3 х 18 и 13,6 х 18 цм
Француски језик, дволист са флором
ИМС, ФБС, инв. бр. 35

22. Писмо краљице Наталије Обреновић
22. март 1921.
Папир, мастило, рукопис
27,3 х 18 цм
Француски језик, једнолист са флором
ИМС, ФБС, инв. бр. 44

23. Наталијино писмо пријатељици Леонтини
11. мај 1933.
Папир, мастило, рукопис
13,5 х 21 цм
Француски језик, једнолист
ИМС, ФБС, инв. бр. 34

24. Наталијино писмо пријатељици Леонтини
14. јануар 1938.
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Фотографија у оригиналном раму, позитив
16,5 х 11,5 цм
Аутограф на полеђини: Nathalie a dinaus…
(нечитко)
ИМС, ФБС, инв. бр. 77

35. Наталија Обреновић као девојчица
у костиму продавачице цвећа из доба Луја XV
са братом Иваном као Пјероом,
на маскенбалу принцезе Манукбеј
Фотографија, позитив, смеђ
9,4 х 6,6 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/26

14,9 х 11,7 цм
Препис на српском језику, jеднолист
ИМС, ФБС, инв. бр. 26

30. Телеграм митрополита Михаила упућен 
краљици Наталији Обреновић у коме јој жели 
леп боравак у Одеси
1887, Одеса
Папир, мастило, рукопис
20,1 х 27,3 цм
Једнолист
ИМС, ФБС, инв. бр. 29

31. Телеграм у коме се помиње да је краљица 
Наталија Обреновић рођена у Фиренци
као Наталија Кешко
9. октобар 1892, Рим
Папир, мастило, рукопис
16,8 х 21,8 цм
Италијански језик, једнолист, са меморандумом 
Senato della Repubblica
ИМС, ФБС, инв. бр. 54

32. Копија једног од тестамената
Наталије Обреновић
Папир, мастило, рукопис
ИМС, ФБС, инв. бр. 61

33. Банковна акција од 10 динара у злату
из 1888. године 
Папир, мастило, рукопис
46 х 25 цм
Једнолист
ИМС, ФБС, инв. бр. 27

34. Портрет Наталије као
десетогодишње девојчице
1869.

34
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36. Портрет Наталије Петровне Кешко
Репродукција фотографије у оригиналном раму
21,5 х 6,9 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 76

37. Кнегиња Наталија Обреновић
у венчаној хаљини
1875.
Фотографија у оригиналном раму, позитив
17,4 х 12,5 цм
Аутограф: Nathalie 1875
ИМС, ФБС, инв. бр. 67

35 36

37
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39. Кнегиња Наталија Обреновић
Око 1875–1880.
Фотографија у оригиналном раму, позитив
13,7 х 9,5 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 73

40. Кнегиња Наталија Обреновић
у народној ношњи
Jon. Rechnitzer
Око 1880, Нови Сад

38. Кнегиња Наталија Обреновић
Атеље Krziwanek
Око 1875, Беч
Фотографија у оригиналном раму, позитив, смеђ
15,8 х 10,9 цм 
Аутограф: Nathalie
ИМС, ФБС, инв. бр. 68

38

39
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Фотографија у оригиналном раму, позитив
10,9 х 6,8 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 83

41. Краљица Наталија Обреновић
Атеље K. K. Hof 
1883, Беч
Фотографија у оригиналном раму, позитив
22 х 12,9 цм
Аутограф: Nathalie
ИМС, ФБС, инв. бр. 66

42. Портрет краљице Наталије Обреновић
E. Appert
Око 1885, Париз 
Фотографија, позитив, смеђ
14 х 10,1 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/6

40

41
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Репродукција фотографије у оригиналном раму 
6,4 х 5,5 цм 
ИМС, ФБС, инв. бр. 82

45. Портрет краљице Наталије Обреновић
М. Јовановић, Београд, према фотографу 

43. Портрет краљице Наталије Обреновић
Атеље Giacomo Brogi
1888, Фиренца 
Фотографија у оригиналном раму, позитив
21 х 12,1 цм
Аутограф: Наталија 1888.
ИМС, ФБС, инв. бр. 69

44. Портрет краљице Наталије Обреновић
1888, Фиренца

42 43
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Giacomo-у Brogi-у
1888, Фиренца 
Фотографија у оригиналном раму, позитив
15,5 х 10 цм 
ИМС, ФБС, инв. бр. 75

46. Портрет краљице Наталије Обреновић
1899.
Фотографија у оригиналном раму са круном
на врху, позитив, смеђ
9,2 х 9,2 цм
Аутограф: Nathalie 1899
ИМС, ФБС, инв. бр. 65

44 45
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Фотографија у оригиналном раму, позитив, смеђ
8,7 х 14 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 80

49. Краљица Наталија са Ружом Орешковић, 
својом почасном дамом и најбољом 
пријатељицом
Почетак ХХ века, Париз
Фотографија у оригиналном раму, позитив
23 х 29 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 89

50. Краљица Наталија Обреновић
на степеништу виле „Сашино”, у црнини
коју је носила од смрти сина Александра 1903.
1909, Бијариц
Фотографија у оригиналном раму са круном, 
позитив
7,5 х 7,5 цм
Аутограф у доњем десном углу: Nathalie 1909 
ИМС, ФБС, инв. бр. 70

47. Краљица Наталија Обреновић
са сунцобраном, на имању у Бијарицу
Око 1900.
Репродукција фотографије у оригиналном раму 
5,7 х 8,5 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 81

48. Краљица Наталија Обреновић у аутомобилу 
испред виле „Сашино” са својим возачем 
Николом
Око 1900, Бијариц 

47
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51. Краљица Наталија Обреновић
испред виле „Сашино”
1911, Бијариц
Фотографија у оригиналном раму са круном
на врху, позитив 
16,4 х 11,3 цм 
Аутограф: Наталија 1911
Након убиства сина, једна од ретких фотографија 
на којој се осмехује.
ИМС, ФБС, инв. бр. 71

52. Краљица Наталија Обреновић
у дворишту Манастира Сионске Богородице
Око 1920.

50

51
52
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Фотографија у оригиналном раму, позитив 
14,3 х 8,1 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 72

53. Портрет Наталије Обреновић
Око 1930, Париз
Фотографија у оригиналном раму, позитив
6,3 х 4,5 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 79

54. Портрет краљице Наталије Обреновић
у позним годинама
Четврта деценија ХХ века, Бијариц
Фотографија у оригиналном раму, позитив
14,5 х 9,5 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 74

53
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Цртеж према оригиналној фотографији.
ИМС, ФБС, инв. бр. 3

60. Разгледница коју је послала
краљица Наталија Обреновић
ИМС, ФБС, инв. бр. 28 

61. Le Journal Illustre
29. јули 1888, Париз
Папир, штампа
ИМС, ФБС, инв. бр. 261

62. Le Petit Parisien
31. мај 1891, Париз
Папир, штампа
Протеривање краљице Наталије Обреновић
из Србије, илустрација.
ИМС, ФБС, инв. бр. 263

55. Крстионица у Цркви Успећа Богородице
у Бидару
Фотографија 
11,7 х 16 цм
Бидар – баскијско село поред Бијарица, где је често 
долазила Наталија Обреновић и за чију цркву је да-
ривала крстионицу. 
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/19

56. Гроб краљице Наталије у Лардију,
недалеко од Париза
Б. Стојановић
Фотографија
12,6 х 8,6 цм
Нацрт за гроб осмислила је њена најмлађа сестра 
Јованка Катарина Гика.
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/12

57. Гроб краљице Наталије Обреновић у Лардију, 
недалеко од Париза
Фотографија
7 х 7 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/18

58. Натпис на гробу краљице
Наталије Обреновић, урађен по жељи 
њене пријатељице Руже Орешковић
Б. Стојановић
Фотографија
12,6 х 8,9 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/11

59. Краљица Наталија Обреновић
Татјана Брауновић
1984, Париз
Оловка на папиру 
18 х 23,5 цм

61
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63. Le Petit Journal
6. јун 1891, Париз
Папир, штампа
ИМС, ФБС, инв. бр. 258

64. PARIS ILLUSTRE
1902, Париз
Папир, штампа
ИМС, ФБС, инв. бр. 259

65. LE MONDE ILLUSTRE
26. април 1902, Париз
Папир, штампа
ИМС, ФБС, инв. бр. 262

62 63
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66. L’ESTAFETTE
9. мај 1902, Париз
Папир, штампа
ИМС, ФБС, инв. бр. 260

Александар Обреновић 

67. Писмо Наталијиног сина Александра 
Обреновића када је био дечак
Папир, мастило, рукопис
17,7 х 23,1 цм
Француски језик, једнолист са амблемом Светог 
Ђорђа
ИМС, ФБС, инв. бр. 31

65
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70. Портрет Александра Обреновића као дечака
Koller Karoly
Око 1887, Будимпешта 
Фотографија, позитив, смеђ
18,7 х 10,6 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/25

71. Александар Обреновић син Наталије
и Милана Обреновића 
Атеље Montabone

68. Портрет Александра Обреновића
као шестомесечне бебе
Петар Јовановић
1876, Београд 
Фотографија позитив, смеђ
13,9 х 10,1 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/21

69. Портрет Александра Обреновића као дечака
В. Даниловић
Око 1885, Београд 
Фотографија, позитив, смеђ
13,6 х 9,9 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/9

68
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72. Портрет младог Александра Обреновића
у војној униформи са шињелом и шапком
Окo 1889.
Фотографија, позитив, смеђ
9,2 х 5,3 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/17

Око 1889, Фиренца
Фотографија у оригиналном раму, позитив, смеђ
31,9 х 17,5 цм 
Аутограф: Саша
ИМС, ФБС, инв. бр. 88

70 71
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Фотографија у оригиналном раму, позитив
7,5 х 7,5 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 87

75. Краљ Александар Обреновић, син Наталије
и Милана Обреновића
1893.

73. Портрет Александра Обреновића у униформи
М. Јовановић
Око 1890, Београд 
Фотографија, позитив, смеђ
9,6 х 6,2 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/8

74. Краљ Александар Обреновић, син Наталије
и Милана Обреновића
Око 1890.

72 73
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Репродукција фотографије Милана Јовановића 
објављена у
Almanach de Gotha 
6,5 х 6,5 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 86

76. Портрет краља Александра Обреновића
и краљице Драге
Милан Јовановић
Око 1900, Београд
Фотографија, позитив, смеђ
23,3 х 16,9 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 107

74
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Породица

79. Принцеза Марија Стурца 
Око 1875.
Репродукција фотографије
17,6 х 11 цм
Рођена принцеза Гика, а потом и принцеза Стурца, 
бака краљице Наталије Обреновић по мајци.
ИМС, ФБС, инв. бр. 63

80. Пулхерија Стурца,
мајка краљице Наталије Обреновић
Аксел Мунт
Репродукција према оригиналној слици 
67 x 50 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 4

81. Пулхерија Кешко,
мајка краљице Наталије Обреновић
Око 1870.
Фотографија у оригиналном раму, позитив
4,9 х 4 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 61

77. Портрет Александра Обреновића
као десетогодишњег дечака
Фридрих Вајланд 
Уље на платну у оригиналном раму 
63 х 52 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 1

Драга Обреновић

78. Краљица Драга Обреновић (1864–1903), 
бивша дворска дама и пратиља краљице 
Наталије Обреновић, са сестрама на излету
14. август 1900, Луњевица
Фотографија у оригиналном раму, позитив
11,7 х 17,3 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 93

77
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82. Пулхерија Кешко,
мајка краљице Наталије Обреновић
Око 1870.
Репродукција фотографије, позитив
15,5 х 10,5 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 62

83. Портрет пуковника Петра Кешка,
оца краљице Наталије Обреновић
Репродукција
22,4 х 17 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/22

79 81 82
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86. Принц Грегоар Гика,
супруг Наталијине млађе сестре Маријете
Око 1880.
Преснимљена фотографија у оригиналном раму 
15,3 х 9,2 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 96

84. Иван Кешко, млађи брат Наталије Обреновић
Фото-атеље Esme Collings
Око 1873, Лондон
Репродукција фотографије у оригиналном раму
9,7 х 7,5 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 94

85. Принцеза Маријета Гика,
сестра краљице Наталије Обреновић 
Око 1880.
Фотографија у оригиналном раму, позитив
19 х 11,8 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 95

84
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87. Принцеза Јованка Катарина Гика (1864–1954), 
најмлађа сестра краљице Наталије Обреновић,
у румунској народној ношњи
Око 1880.
Репродукција фотографије у оригиналном раму
23,4 х 17,4 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 92

88. Принцеза Јованка Катарина Гика,
најмлађа сестра Наталије Обреновић
Око 1885.
Фотографија, позитив
6 х 6 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 91
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90. Принцеза Јованка Катарина Гика са шеширом
Око 1905.
Фотографија у оригиналном раму, позитив, смеђ
7,3 х 4,9 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 90

91. Принцеза Јованка Катарина Гика
у позним годинама, у Ивонанду, у Швајцарској
Фотографија, позитив, смеђ
13,2 х 8,9 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/28

89. Принцеза Јованка Катарина Гика,
најмлађа сестра краљице Наталије 
P. Salvini
Крај XIX века, Фиренца
Фотографија, позитив, смеђ
13,1 х 8,1 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/5
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93. Принц Жорж Гика,
сестрић Наталије Обреновић
Фотографски атеље Alfred Brand
Око 1895.
Фотографија у оригиналном раму, позитив, смеђ
12,5 х 9 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 97

92. Принцеза Јованка Катарина Гика
у позним годинама, испред куће у Ивонанду,
у Швајцарској
Фотографија, позитив, смеђ
19,4 х 11,4 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/ 29
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96. Принц Жорж Гика 
1905.
Фотографија у оригиналном раму, позитив, смеђ
5,5 х 4 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 99

97. Ан Мари Шасењ, алијас Лијан де Пужи
(Liane de Pougy)
Атеље Reutlinger
1904, Париз
Фотографија у оригиналном раму, позитив
13,7 х 9,8 цм
Натписи : Украдена огрлица! ...успомена (горе), 
Reynaldo, Lianon 1904. (доле)
Супруга Жоржа Гике, сестрића краљице Наталије 
Об   ре новић. Фотографија је са посветом намењена 

94. Принц Жорж Гика као дечак
Око 1895.
Репродукција фотографије у оригиналном раму
9,5 х 8 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 98

95. Принц Жорж Гика,
сестрић Наталије Обреновић
Око 1900.
Фотографија у оригиналном раму, позитив
16,6 х 11,4 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 101
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98. Лиан де Пужи, жена принца Жоржа Гике
Атеље Reutlinger
1910 , Париз
Разгледница
10,5 х 15,6 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 100

99. Портрет Лиан Де Пужи 
Атеље Reutlinger
Париз
Фотографија, позитив, смеђ
14,3 х 10,2 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/24

ње    ном пријатељу Рејнолду Хану, композитору из Ју-
ж   не Америке, који је живео у Паризу и био интим-
ни при јатељ Марсела Пруста.
ИМС, ФБС, инв. бр. 257
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101. Принц Александар Гика,
потомак Наталијине сестре Маријете
Крај ХХ века
Фотографија у боји, у оригиналном раму 
16,2 х 18,5 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 121

102. Принцеза Марта Бибеско
Фотографија, позитив
23,7 х 18,2 цм
Принцеза Марта Бибеско (1886–1973), чувена фран-
цуска књижевница румунског порекла и рођака кра -
љице Наталије Обреновић (праунука Јеврема Об ре-
новића и Томаније Обреновић).
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/30

103. Принцеза Марта Бибеско,
рођака краљице Наталије Обреновић
Фотографија у оригиналном раму, позитив
23,7 х 15,3 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 111

100. Генерал гроф Анри д’Бује
Атеље Walery
1873, Париз
Фотографија, позитив, смеђ
14,3 х 10,1 цм

Француски генерал гроф Анри д’Бује (Henry de Boui-
l le, 1824–1883), Наталијин теча, супруг Еме Роснова-
ну, сестре Наталијине мајке из трећег брака.
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/19

100
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Принцеза Милева Константиновић (1858–1939), ро-
ђена Опујић (из чувене српске породице Опујић из 
Трста), у костиму из једне Вагнерове опере. Супру га 
Александра Константиновића, брата од стрица кра-
ља Милана, и јетрва краљице Наталије Обре но вић.
ИМС, ФБС, инв. бр. 103

104. Принцеза Марта Бибеско са генералом 
Першингом (лево) и принцом Бибеском (десно),
приликом уручења румунског трофеја 
америчком стрељачком удружењу
Фотографија, позитив, смеђ
13,8 х 8,7 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/27

105. Принцеза Милева Константиновић
Крај XIX века, Италија
Фотографија у оригиналном раму, позитив, смеђ
19,5 х 11,5 цм
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106. Принцеза Милева Константиновић
у народној ношњи
Атеље Sebastianutti
Крај XIX века, Трст
Фотографија, позитив, смеђ
10,8 х 16,6 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 117/1

107. Принцеза Наталија Петровић – Његош, 
рођена Константиновић,
ћерка Милеве Константиновић Опујић
Атеље G. Contarini
Почетак ХХ века, Венеција
Фотографија у оригиналном раму, позитив
13,7 х 9,7 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 102

Здања и објекти

108. Вила „Сашино” у Бијарицу
Фотографија у оригиналном раму, позитив, смеђ
7,9 х 7,9 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 85

109. Дворац „Сашино”
Маријана Фекете
Акварел на папиру
19,2 х 24,5 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 2

110. Вила „Сашино”, као волонтерска болница
за време Првог светског рата
Издавач Фондација „SACHINO”,
штампа A. Perodeau
Париз
Разгледница
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/1
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111. Вила „Сашино”, као волонтерска болница
за време Првог светског рата
Издавач Фондација „SACHINO”,
штампа A. Perodeau
Париз
Разгледница
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/2

112. Вила „Сашино”, као волонтерска болница
за време Првог светског рата
Издавач Фондација „SACHINO”,
штампа A. Perodeau
Париз
Разгледница
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/3

113. Вила „Сашино” у Бијарицу,
власништво краљице Наталије Обреновић/ 
BIARRITZ – Chateau Sacchino, appartenant
ŕ la Reine Nathalie de Serbie
Издавач Marcel Delboy
Бордо
Разгледница
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/4
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сестра краљице Наталије Обреновић.
ИМС, ФБС, инв. бр. 78

116. Вила „Гамбераја” у Сетињану (Италија), 
власништво Јованке Катарине Гике,
Наталијине најмлађе сестре
Издавач L. Baccetti – Settignano
Сетињано
Разгледница
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/13

117. Вила „Гамбераја” у Сетињану (Италија), 
власништво Јованке Катарине Гике,
Наталијине најмлађе сестре
Издавач A. Paclieri – Settignano
Сетињано
Разгледница
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/15

118. Врт са степеништем виле „Гамбераја”
у Сетињану
Издавач Fratelli Baccani – Firenze
Фиренца
Разгледница
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/14

114. Вила Москатени (Moscateni) у Румунији, 
власништво Наталијине
млађе сестре Маријете Гике
Фотографија, позитив, смеђ
12,5 х 18,4 цм
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/31

115. Ренесансна вила Гамбераја у Фиренци
Фотографија у оригиналном раму, позитив, смеђ
6,8 х 11,3 цм
У њој је живела Јованка Катарина Гика, најмлађа 
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119. Врт виле „Гамбераја” у Сетињану
Издавач L. Baccetti – Settignano
Сетињано
Разгледница
ИМС, ФБС, инв. бр. 116/16

Библиотека краљице Наталије 

120. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 1 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres, [s.a.]. - 474 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 123-1

121. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 2 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres, [s.a.]. - 564 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 123-2

122. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 3 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres Libraires, [s.a.]. - 547 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр.123-3

123. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 4 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres Libraires, [s.a.]. - 586 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 123-4

124. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 5 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres Libraires, [s.a.]. - 539 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 123-5
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Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres, 1870. - 516 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 123-12

132. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 13 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres, 1869. - 463 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 123-13

133. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 14 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres, [s.a.]. - 479 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 123-14

134. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 15 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres, [s.a.]. - 460 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 123-15

135. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Nouveaux lundis. T. 1 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition revue. 
Paris: Michel Lévy Frčres, 1870. - 437 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 124-1

136. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Nouveaux lundis. T. 2 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition revue.
Paris: Michel Lévy Frčres, 1870. - 445 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 124-2

137. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Nouveaux lundis. T. 3 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Deuxičme édition revue.

125. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 6 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres Libraires, [s.a.]. - 539 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр.123-6

126. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 7 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres Libraires, [s.a.]. - 536 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 123-7

127. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 8 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres Libraires, [s.a.]. - 547 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 123-8

128. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 9 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres, 1869. - 535 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 123-9

129. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 10 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres, 1870. - 502 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 123-10

130. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 11 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Troisičme édition.
Paris: Garnier Frčres, 1868. - 535 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 123-11

131. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Causeries du lundi. T. 12 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
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144. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Nouveaux lundis. T. 10 / par C. A. Sainte-Beuve.
Paris: Michel Lévy
Frčres, 1868. - 461 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 124-10

145. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Nouveaux lundis. T. 11 / par C. A. Sainte-Beuve.
Paris: Michel Lévy
Frčres, 1869. - 446 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 124-11

146. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Nouveaux lundis. T. 12 / par C. A. Sainte-Beuve.
Paris: Michel Lévy
Frčres, 1870. - 455 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 124-12

147. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Nouveaux lundis. T. 13 / par C. A. Sainte-Beuve.
Paris: Michel Lévy
Frčres, 1870. - 482 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 124-13

148. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Portraits littéraires. T. 1 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Nouvelle Édition revue et corrigée.
Paris: Garnier Frčres Libraires- éditeurs, 1862. – 502 
str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 125-1

149. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Portraits littéraires. T. 2 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Nouvelle Édition revue et corrigée.
Paris: Garnier Frčres Libraires- éditeurs, 1862. – 526 
str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 125-2

Paris: Michel Lévy Frčres, 1870. - 461 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 124-3

138. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Nouveaux lundis. T. 4 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Deuxičme édition revue.
Paris: Michel Lévy Frčres,1872. - 462 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 124-4

139. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Nouveaux lundis. T. 5 / par C. A. Sainte-Beuve.
Paris: Michel Lévy
Frčres, 1866. - 478 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 124-5

140. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Nouveaux lundis. T. 6 / par C. A. Sainte-Beuve.
Paris: Michel Lévy
Frčres, 1866. - 467 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 124-6

141. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Nouveaux lundis. T. 7 / par C. A. Sainte-Beuve.
Paris: Michel Lévy
Frčres, 1867. - 466 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 124-7

142. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Nouveaux lundis. T. 8 / par C. A. Sainte-Beuve.
Paris: Michel Lévy
Frčres, 1867. - 496 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 124-8

143. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Nouveaux lundis. T. 9 / par C. A. Sainte-Beuve.
Paris: Michel Lévy
Frčres, 1867. - 461 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 124-9
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156. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Souvenirs et indiscrétions : le diner du vendredi-saint / 
par C. A. Sainte-Beuve.
Paris: Michel Lévy Frčres, 1870. - 351 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 128

157. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Portraits de femmes / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Nouvelle Édition.
Paris: Garnier Frčres Libraires, 1870. - 542 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 129

158. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Port-Royal. T.1 / C. A. Sainte-Beuve. - Sixičme Édition. 
Paris: Librairie Hachette et Compagnie,
1901. - 566 str. ; 19 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 130-1

159. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Port-Royal. T.2 / par C. A. Sainte-Beuve. -
Sixičme Édition.
Paris: Librairie Hachette et Compagnie,
1901. - 584 str. ; 19 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 130-2

160. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Port-Royal. T.3 / par C. A. Sainte-Beuve. - Sixičme 
Édition. - Paris: Librairie Hachette et Compagnie, 1901. 
- 640 str. ; 19 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 130-3

161. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Port-Royal. T.4 / par C. A. Sainte-Beuve. - Sixičme 
Édition. - Paris:
Librairie Hachette et Compagnie, 1901. - 605 str. ; 19 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 130-4

150. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Portraits littéraires. T. 3 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Nouvelle Édition revue et corrigée.
Paris: Garnier Frčres Libraires- éditeurs,
1864. – 550 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 125-3

151. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Madame Desbordes -Valmore : sa vie et sa 
correspondance / par C. A. Sainte-Beuve.
Paris: Michel Lévy Frčres, éditeurs, 1870. - 246 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 126

152. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Portraits contemporains. T.1 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Nouvelle Édition.
Paris: Michel Lévy Frčres, éditeurs, 1870. - 523 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 127-1

153. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Portraits contemporains. T.2 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Nouvelle Édition.
Paris: Michel Lévy Frčres, éditeurs, 1870. - 544 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 127-2

154. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Portraits contemporains. T.3 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Nouvelle Édition.
- Paris : Michel Lévy Frčres, 1870. - 496 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 127-3

155. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Portraits contemporains. T.4 / par C. A. Sainte-Beuve. - 
Nouvelle Édition.
Paris: Michel Lévy Frčres, 1870. - 473 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 127-4
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L᾽Église romaineet le Premier Empire 1800–1814 : 
avec notes, correspondences diplomatiques et pieces 
justificatives entičrement inédites. T.3 / par M. le 
comite d᾽ Haussonville. - Paris : Michel Lévy
Frčres, 1868. - 536 str. ; 21 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 131-3

168. Haussonville, Joseph Othenin Bernard de Cléron, 
Le Comte d᾽(1809–1884)
L᾽Église romaineet le Premier Empire 1800–1814 : 
avec notes, correspondences diplomatiques et pieces 
justificatives entičrement inédites. T.4 / par M. le 
comite d᾽ Haussonville. - Paris : Michel Lévy
Frčres, 1868. - 501 str. ; 21 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 131-4

169. Haussonville, Joseph Othenin Bernard de Cléron, 
Le Comte d᾽(1809–1884)
L᾽Église romaineet le Premier Empire 1800–1814 : 
avec notes, correspondences diplomatiques et pieces 
justificatives entičrement inédites. T.5 / par M. le 
comite d᾽ Haussonville. - Paris : Michel Lévy Frčres, 
1868. - 578 str. ; 21 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 131-5

170. Villemain, Abel-François, (1791–1870)
Souvenirs contemporains d’histoire et de littérature 
: premičre partie / par M. Villemain. - Cinquičme 
édition. - Paris : Didier, 1856. - 494 str. ; 21 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 132-1

171. Villemain, Abel-François, (1791–1870)
Souvenirs contemporains d’histoire et de littérature 
: seconde partie / par M. Villemain. - Paris : Didier, 
1855. - 538 str. ; 21 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 132-2

162. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Port-Royal. T.5 / C. A. Sainte-Beuve. - Sixičme Édition. 
- Paris: Librairie
Hachette et Compagnie, 1901. - 631 str. ; 19 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 130-5

163. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Port-Royal. T.6 / par C. A. Sainte-Beuve. - Sixičme 
Édition. - Paris:
Librairie Hachette et Compagnie, 1901. - 371 str. ; 19 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 130-6

164. Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804–1869)
Port-Royal. T.7 / par C. A. Sainte-Beuve. - Sixičme 
Édition. - Paris:
Librairie Hachette et Compagnie, 1900. - 422 str. ; 19 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 130-7

165. Haussonville, Joseph Othenin Bernard de Cléron, 
Le Comte d᾽(1809–1884)
L᾽Église romaineet le Premier Empire 1800-1814 : 
avec notes, correspondences diplomatiques et pieces 
justificatives entičrement inédites. T.1 / par M. le 
comite d᾽Haussonville. - Paris: Michel Lévy
Frčres, 1868. - 588 str. ; 21 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 131-1

166. Haussonville, Joseph Othenin Bernard de Cléron, 
Le Comte d᾽(1809–1884)
L᾽Église romaineet le Premier Empire 1800–1814 : 
avec notes, correspondences diplomatiques et pieces 
justificatives entičrement inédites. T.2 / par M. le 
comite d᾽Haussonville. - Paris: Michel Lévy
Frčres, 1868. - 471 str. ; 21 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 131-2

167. Haussonville, Joseph Othenin Bernard de Cléron, 
Le Comte d᾽(1809–1884)
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177. Thierry, Jacques Nicolas Augustin (1795–1856)
Récits des Temps Mérovingiens : precedes de 
considerations sur l᾽histoire de France / par Augustin 
Thierry. - Nouvelle édition revue et corrigée . - Paris : 
Furne, Jouvet et Cie, 1866. – 534 str. ; 22 cm. -
(Augustin Thierry ; IV)
ИМС, ФБС, инв. бр. 137

178. Thierry, Jacques Nicolas Augustin (1795–1856)
Essai sur l᾽histoire de la formation et des progress 
du tiers état : suivi de deux fragments du recueil des 
monuments inédits de cette histoire / par Augustin 
Thierry. - Paris : Furne, Jouvet et Cie, 1866. - 407 str. ; 
22 cm. - (Augustin Thierry ; V)
ИМС, ФБС, инв. бр. 138

179. Les poëtes français : receil des chefs-d᾽oeuvre de
la poésie français depuis les origins jusqu᾽ŕ nos jours.
T. 1 / introduction par M. Sainte-Beuve ; publié sous la 
direction de M. Eugčne Crépet. - Paris : Gide,
1861. - XXXVIII, 682 str. ; 23 cm. - (Les poëtes 
français; I)
Tome premier: premičre période: du XII du XVI sičcle.
ИМС, ФБС, инв. бр. 139-1

180. Les poëtes français : receil des chefs-d᾽oeuvre de
la poésie français depuis les origins jusqu᾽ŕ nos jours.
T. 2/ introduction par M. Sainte-Beuve ; publié sous la 
direction de M. Eugčne Crépet. - Paris : Gide,
1861. - 779 str. ; 23 cm. - (Les poëtes français; II)
Deuxičme période : de Ronsard a Boileau.
ИМС, ФБС, инв. бр. 139-2

181. Les poëtes français : receil des chefs-d᾽oeuvre de
la poésie français depuis les origins jusqu᾽ŕ nos jours.
T. 3/ introduction par M. Sainte-Beuve ; publié sous la 
direction de M. Eugčne Crépet. - Paris : Gide,

172. Valois, Marguerite de (1553–1615)
Mémoires de Marguerite de Valois : premičre femme 
de Henri IV / avec notes biographiques et littéraires 
par Charles Caboche. – Paris :
Charpentier, 1860. – CXIX, 307 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 133

173. Caro, Elme-Marie (1826–1887)
La philosophie de Goethe / par E. Caro. - Paris : 
Librairie de L. Hachette et Cie, 1866. - VIII,
430 str. ; 21 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 134

174. Thierry, Jacques Nicolas Augustin (1795–1856)
Histoire de la conquęte de l’Angleterre par les 
Normands : de ses causes et de ses suites jusq’a nos 
jours en Angleterre en Écosse en Irlande et sur le 
continent. T.1 / par Augustin Thierry. - Nouvelle 
Édition revue et corrigée. - Paris : Furne, Jouvet et Cie, 
1866. - 550 str. ; 22 cm.- (Augustin Thierry ; I)
Slika autora.
ИМС, ФБС, инв. бр. 135-1

175. Thierry, Jacques Nicolas Augustin (1795–1856)
Histoire de la conquęte de l’Angleterre par les 
Normands : de ses causes et de ses suites jusq’a nos 
jours en Angleterre en Écosse en Irlande et sur le 
continent. T.2 / par Augustin Thierry. - Nouvelle 
Édition revue et corrigée. - Paris : Furne, Jouvet et Cie, 
1866. - 510 str. ; 22 cm. – (Augustin Thierry ; II)
ИМС, ФБС, инв. бр. 135-2

176. Thierry, Jacques Nicolas Augustin (1795–1856)
Lettres sur l᾽histoire de France dix ans d᾽etudes 
historiques / par Augustin Thierry. - Nouvelle édition 
revue et corrigée. - Paris : Furne, Jouvet et Cie, 1866. - 
612 str. ; 22 cm. - (Augustin Thierry ; III)
ИМС, ФБС, инв. бр. 136
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187. Buckle, Henry Thomas (1821–1862)
Histoire de la civilization en Angleterre. T.2 / Henry 
Thomas Buckle ; traduction autorisée par A. Baillot. – 
Paris: A Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1865. – 346 str. ; 
22 cm. - (Collection d᾽historiens contemporains; II)
ИМС, ФБС, инв. бр. 142-2

188. Buckle, Henry Thomas (1821–1862)
Histoire de la civilization en Angleterre. T.3 / Henry 
Thomas Buckle ; traduction autorisée par A. Baillot. – 
Paris: A Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1865. – 314 str. ; 
22 cm. - (Collection d᾽historiens contemporains; III)
ИМС, ФБС, инв. бр. 142-3

189. Buckle, Henry Thomas (1821–1862)
Histoire de la civilization en Angleterre. T.4 / Henry 
Thomas Buckle ; traduction autorisée par A. Baillot. – 
Paris: A Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1865. – 343 str. 
; 22 cm. - (Collection d᾽historiens contemporains; IV)
ИМС, ФБС, инв. бр. 142-4

190. Buckle, Henry Thomas (1821–1862)
Histoire de la civilization en Angleterre. T.5 / Henry 
Thomas Buckle ; traduction autorisée par A. Baillot. – 
Paris: A Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1865. – 359 str. 
; 22 cm. - (Collection d᾽historiens contemporains; V)
ИМС, ФБС, инв. бр. 142-5

191. Lavallée, Théophile-Sébastien, (1804–1865)
Histoire des Français : depuis le temps des Gaulois 
jusqu’a nos jours. T. 1 / par Théophile Lavallée ; 
développée de 1814 a 1848 et continue, sur le meme 
plan, jusqu᾽en 1813 par M. Frédéric Lock. - Dix-
neuvičme edition. - Paris : Charpentier et Cie, 1874. - 
520 str. ; 19 cm. - (Histoire des Français; I)
ИМС, ФБС, инв. бр. 143-1

1861. - 637 str. ; 23 cm. - (Les poëtes français; III)
Troisičme période : de Boileau a Lamartine.
ИМС, ФБС, инв. бр.139-3

182. Les poëtes français : receil des chefs-d᾽oeuvre de
la poésie français depuis les origins jusqu᾽ŕ nos jours.
T. 4 / introduction par M. Sainte-Beuve ; publié sous la 
direction de M. Eugčne Crépet. - Paris : Gide,
1863. - 763 str. ; 23 cm. - (Les poëtes français; IV)
Quatričme période : les contemporains.
ИМС, ФБС, инв. бр. 139-4

183. Devay Fr.
Journal d᾽un voyage dans l᾽Inde anglaise ŕ Java, dans 
l᾽archipel des moluques, sur les côtes méridionales la 
Chine, ŕ Ceylan (1864). T. 1 / par
Fr. Devay. - Paris : Firmin Didot frčres, fils et Cie, 
1867. - XXXII, 407 str.: ilustr.; 24 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 140-1

184. Devay Fr.
Journal d᾽un voyage dans l᾽Inde anglaise ŕ Java, dans 
l᾽archipel des moluques, sur les côtes méridionales la 
Chine, ŕ Ceylan (1864). T. 2 / par Fr. Devay. - Paris : 
Firmin Didot frčres, fils et Cie,
1867. - 472 str.: ilustr.; 24 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 140-2

185. L᾽esprit des autres / recueilli et raconté par 
Édouard Fournier. – Troisičme Edition. - Paris : E. 
Dentu, 1857. – 288 str. ; 16 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 141
186. Buckle, Henry Thomas (1821–1862)
Histoire de la civilization en Angleterre. T.1 / Henry 
Thomas Buckle ; traduction autorisée par A. Baillot. 
– Paris: A Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1865. – 376 
str. ; 22 cm. - (Collection d᾽historiens contemporains; I)
ИМС, ФБС, инв. бр. 142-1
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publée avec une introduction et des notes oar Léon 
Brunschvicg. - Paris : Hachette et Cie, 1904. - CCCX, 
104 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Les grands Écrivains 
de la France nouvelles éditions; I)
ИМС, ФБС, инв. бр. 145-1

197. Pascal, Blaise (1623–1662)
Les grands Écrivains de la France : Oeuvres complčtes 
de Blaise Pascal. : Pensées de Blaise Pascal T.2 / Blaise 
Pascal ; collationnée sur le manuscript autographe et 
publée avec une introduction et des notes oar Léon 
Brunschvicg. - Paris : Hachette et Cie, 1904. - 441 str.; 
23 cm. - (Les grands Écrivains de la France nouvelles 
éditions; II)
ИМС, ФБС, инв. бр. 145-2

198. Pascal, Blaise (1623–1662)
Les grands Écrivains de la France : Oeuvres complčtes 
de Blaise Pascal. : Pensées de Blaise Pascal T..3 / Blaise 
Pascal ; collationnée sur le manuscript autographe et 
publée avec une introduction et des notes oar Léon 
Brunschvicg. - Paris : Hachette et Cie, 1904. - 423 str.; 
23 cm. - (Les grands Écrivains de la France nouvelles 
éditions; III)
ИМС, ФБС, инв. бр. 145-3

199. Goncourt, Edmond Huot de (1822–1896)
Journal des Goncourt : mémoires de la Vie littéraire. 
T. 1, 1851-1861 / Edmond de Goncourt. - Paris : G. 
Charpentier et Cie, 1888. - 402 str. ; 19 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 146

200. Goncourt, Edmond Huot de (1822–1896)
Journal des Goncourt : mémoires de la Vie littéraire. 
T. 2, 1862-1865 / Edmond de Goncourt - Paris : E. 
Flammarion : G.Charpentier et Cie, 1888. - 340 str. ; 19 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 147

192. Lavallée, Théophile-Sébastien, (1804–1865)
Histoire des Français: depuis le temps des Gaulois 
jusqu’a nos jours. T. 2 / par Théophile Lavallée ; 
développée de 1814 a 1848 et continue, sur le meme 
plan, jusqu᾽en 1813 par M. Frédéric Lock. - Dix-
neuvičme edition. - Paris : Charpentier et Cie, 1874. - 
556 str. ; 19 cm. - (Histoire des Français; II)
ИМС, ФБС, инв. бр. 143-2

193. Lavallée, Théophile-Sébastien, (1804–1865)
Histoire des Français: depuis le temps des Gaulois 
jusqu’a nos jours. T. 3 / par Théophile Lavallée ; 
développée de 1814 a 1848 et continue, sur le meme 
plan, jusqu᾽en 1813 par M. Frédéric Lock. - Dix-
neuvičme edition. - Paris : Charpentier et Cie, 1874. - 
604 str. ; 19 cm. - (Histoire des Français; III)
ИМС, ФБС, инв. бр. 143-3

194. Lavallée, Théophile-Sébastien, (1804–1865)
Histoire des Français: depuis le temps des Gaulois 
jusqu’a nos jours. T. 4 / par Théophile Lavallée ; 
développée de 1814 a 1848 et continue, sur le meme 
plan, jusqu᾽en 1813 par M. Frédéric Lock. - Dix-
neuvičme edition. - Paris : Charpentier et Cie, 1874. - 
601 str. ; 19 cm. - (Histoire des Français; IV)
ИМС, ФБС, инв. бр. 143-4

195. Renan, Ernest (1823–1892)
Dialogues et Fragments Philosophiques / par Ernest 
Renan. – Troisičme edition. - Paris : Calmann-Lévy, 
1886. - 334 str. ; 23 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 14

196. Pascal, Blaise (1623–1662)
Les grands Écrivains de la France : Oeuvres de 
Blaise Pascal.: Pensées de Blaise Pascal T.1 / Blaise 
Pascal ; collationnée sur le manuscript autographe et 
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Alphonse. Lemerre, [s.a.]. - 367 str. ; 24 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 153

207. Hesiod (VIII vek p.n.e.)
Hésiode : Hymnes Orphiques, Théocrite, Bion, 
Moskhos, Tyrtée : Odes anacréontiques / traduction 
nouvelle Leconte de Lisle. - Paris :
Alphonse. Lemerre, [s.a.]. 1869. - 367 str. ; 24 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 154

208. Euripid (485–406)
Euripide. T.1 / traduction nouvelle Leconte de Lisle. - 
Paris : Alphonse.
Lemerre, 1884. - 611 str. ; 24 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 155-1

209. Euripid (485–406)
Euripide. T.2 / traduction nouvelle Leconte de Lisle. - 
Paris : Alphonse
Lemerre, 1884. - 664 str. ; 24 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 155-2

210. Leconte de Lisle, Charles-Marie (1818–1894)
Oeuvres de Leconte de Lisle. Počmes tragiques / 
Leconte de Lisle . - Édition revue et augmentée. - Paris 
: A. Lemerre, 1886. - 238 str. ; 17 cm
Аутограф : Jeanne Ghica
ИМС, ФБС, инв. бр. 156

211. Leconte de Lisle, Charles-Marie (1818–1894)
Oeuvres de Leconte de Lisle. Počmes antiques / Leconte 
de Lisle. - Paris : A. Lemerre, [s.a.]. - 317 str. ; 17 cm
Slika autora. - Аутограф : Jeanne Ghica
ИМС, ФБС, инв. бр. 157

212. Vigny, Alfred de (1797–1863)
Stello par le comte Alfred de Vigny : Les consultations 

201. Goncourt, Edmond Huot de (1822–1896)
Journal des Goncourt : mémoires de la Vie littéraire. 
T. 3, 1866-1870 / Edmond de Goncourt - Paris : E. 
Flammarion : G.Charpentier et Cie,
1888. - 369 str. ; 19 cm.
ИМС, ФБС, инв. бр. 148

202. Hamilton, Antoine Contes (1646–1720)
Le Bélier I / Antoine Hamilton ; publiés avec 
une notice de M. de Lesure. - Paris : Librairie 
des Bibliophiles, 1873. - 192 str.: 18 cm. - (Petits 
chefsd’oeuvre : Contes d’Hamilton ; I)
ИМС, ФБС, инв. бр. 149

203. Hamilton, Antoine Contes (1646–1720)
Fleur d’épine II / Antoine Hamilton ; publiés avec 
une notice de M. de Lesure. - Paris : Librairie des 
Bibliophiles, 1873. - 126 str.: 18 cm. - (Petits
chefs-d’oeuvre Contes d’Hamilton ; II)
ИМС, ФБС, инв. бр. 150

204. Hamilton, Antoine Contes (1646–1720)
Les quatre facardins III / Antoine Hamilton ; publiés 
avec une notice de M. de Lesure. - Paris : Librairie des 
Bibliophiles, 1873. -158 str.: 18 cm . - (Petits chefs-
d’oeuvre Contes d’Hamilton ; III)
ИМС, ФБС, инв. бр. 151

205. Hamilton, Antoine Contes (1646–1720)
Zeneyde IV / Antoine Hamilton ; publiés avec 
une notice de M. de Lesure. - Paris : Librairie des 
Bibliophiles, 1873. - 120 str.: 18 cm. - (Petits
chefs-d’oeuvre Contes d’Hamilton ; IV)
ИМС, ФБС, инв. бр. 152

206. Eshil (525–465)
Eschyle / traduction nouvelle Leconte de Lisle. - Paris : 
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; 22 cm. - (OEuvres complčtes d’Alexis de Tocqueville 
publiées par Madame de Tocqueville; II)
ИМС, ФБС, инв. бр. 161-2

217. Tocqueville, Alexis Clérel de (1805–1859)
De la démocratie en Amérique. T. 3 / par Alexis de 
Tocqueville. - 14e éd. revue avec le plus grand soin 
et augmentée de la préface mise en tęte des oeuvres 
complčtes. - Paris : Michel Lévy frčres, 1864. - 563 str. ;
22 cm. - (OEuvres complčtes d’Alexis de Tocqueville 
publiées par Madame de Tocqueville; III)
ИМС, ФБС, инв. бр. 161-3

218. Tocqueville, Alexis Clérel de (1805–1859)
Correspondance et oeuvres posthumes de Alexis de 
Tocqueville / Alexis de Tocqueville . – Publiées pour 
la premičre fois en 1860.- Paris : Michel Lévy frčres, 
1866. - 474 str. ; 22 cm. - (OEuvres complčtes d’Alexis 
de Tocqueville publiées par Madame de Tocqueville; V)
Avant-propos / Gustave de Beaumont: str. I-III
ИМС, ФБС, инв. бр. 161-4

219. Tocqueville, Alexis Clérel de (1805–1859)
Correspondance d’e Alexis de Tocqueville / Alexis de 
Tocqueville . - Publiées en 1860.- Paris : Michel Lévy 
frčres, 1867. - 503 str. ; 22 cm. - (OEuvres complčtes 
d’Alexis de Tocqueville publiées par Madame de
Tocqueville; VI)
ИМС, ФБС, инв. бр. 161-5

220. Tocqueville, Alexis Clérel de (1805–1859)
Nouvelle correspondance éntičrement inedited de 
Alexis de Tocqueville / Alexis de Tocqueville . - Paris : 
Michel Lévy frčres, 1866. - 535 str. ; 22 cm. - (OEuvres 
complčtes d’Alexis de Tocqueville publiées par Madame
de Tocqueville; VII)
ИМС, ФБС, инв. бр. 161-6

du Docteur Noir / Alfred de Vigny . - Septičme edition 
revue et corrigée. - Paris : Librairie Nouvelle, 1856. - 
358 str. ; 22 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 158

213. Vigny, Alfred de (1797–1863)
Théâtre complet. Chartterton ; La maréchale d’Ancre ;
Quitte pour la peur ; Le more de Venise, Othello ; 
Shylock / par Alfred de Vigny. - Septičme edition. - 
Paris : Librairie Nouvelle, 1858. – 562 str. ; 22 cm. -
(Théatre complet du comte Alfred de Vigny)
ИМС, ФБС, инв. бр. 159

214. Vigny, Alfred de (1797–1863)
Les destinées poëmes philosophiques / par le comte 
Alfred de Vigny. - Paris : Michel Lévy frčres, 1864. 
– 191 str. ; 22 cm. - (OEuvres posthumes du comte 
Alfred de Vigny)
Slika autora.
ИМС, ФБС, инв. бр. 160

215. Tocqueville, Alexis Clérel de (1805–1859)
De la démocratie en Amérique. T. 1 / par Alexis de 
Tocqueville. - 14e éd. revue avec le plus grand soin 
et augmentée de la préface mise en tęte des oeuvres 
complčtes. - Paris : Michel Lévy frčres, 1864. - XLVI, 
371 str. ; 22 cm. - (OEuvres complčtes d’Alexis de 
Tocqueville publiées par Madame de Tocqueville; I)
Préface / Gustave de Beaumont: str. I-XLVI. - 
Introduction: str. 1-24.
ИМС, ФБС, инв. бр. 161-1

216. Tocqueville, Alexis Clérel de (1805–1859)
De la démocratie en Amérique. T. 2 / par Alexis de 
Tocqueville. - 14e éd. revue avec le plus grand soin 
et augmentée de la préface mise en tęte des oeuvres 
complčtes. - Paris : Michel Lévy frčres, 1864. - 442 str. 
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226. Tourguénief, Ivan Sergueďevittch (1818–1883)
Mémoires d᾽un seigneur Russe / par M. Ivan 
Tourguénief ; traduit par Ernest Charričre. - Nouvelle 
edition revue et complete. - Paris : L. Hachette et Cie, 
1855. - 393 str. ; 18 cm. Introduction: str. I-XV.
ИМС, ФБС, инв. бр. 165

227. Castellane, Pierre-Louis-Charles (1824–1883)
Souvenirs de la vie Militaire en Afrique / par le 
comte P. de Castellane. - Troisičme edition. - Paris : 
L. Hachette et Cie, 1856. - 388 str. ; 18 cm Ex libris : 
Buchbinderei von E. Schwartz u. Stolp in Odessa.
ИМС, ФБС, инв. бр. 166

228. Tourguénieff, Ivan Sergueďevittch (1818–1883)
Nouvelles Moscovites / J. Tourguénieff ; traduction 
par P. Mérimée ; traduction par l’Auteur. - Deuxičme 
edition. - Paris : J. Hachette et Cie, [s.a.]. - 336 str. ; 18 cm
Ex libris : Buchbinderei von E. Schwartz u.
Stolp in Odessa.
ИМС, ФБС, инв. бр. 167

229. Saintine, Xavier Boniface (1798–1865)
Picciola / par X.- B. Saintine. - Trente-sixičme edition 
revue par l’auteur. - Paris : L. Hachette et Cie, 1860. 
- 339 str. ; 18 cm Ex libris : Buchbinderei von E. 
Schwartz u. Stolp in Odessa.
ИМС, ФБС, инв. бр. 168

230. Mérimée, Prosper (1803–1870)
Colomba : suivi de la mosaďque et autres contes et 
nouvelles / par Prosper Mérimée. - Nouvelles edition 
corrigées. - Paris : Charpentier, 1858. - 450 str. ; 18 cm 
- (OEuvres de Prosper Mérimée)
ИМС, ФБС, инв. бр. 169

231. Mérimée, Prosper (1803–1870)
Études sur l’histoire Romaine : guerre sociale – 

221. Tocqueville, Alexis Clérel de (1805–1859)
Mélanges fragments historiques et notes sur l’ancien 
régime, la revolution et l’empire, voyages, pensées 
entičrement inédits par de Alexis de Tocqueville / 
Alexis de Tocqueville . - Paris : Michel Lévy frčres, 1865. 
- 492 str. ; 22 cm. - (OEuvres complčtes d’Alexis de 
Tocqueville publiées par Madame de Tocqueville; VIII)
ИМС, ФБС, инв. бр. 161-7

222. Cousin, Victor (1792–1867)
La société Française au XVIIe sičcle d’aprčs le Grand 
Cyrus de Mlle de Scudéry par V. Cousin. T.1 / par 
Victor Cousin. - Paris : Didier et Cie, 1858. - XXIII, 
443 str. ; 20 cm.- (La société Française au XVIIe sičcle).
Avant-propos / Victor Cousin: str. I-XXIII.- Ex libris : 
Переплетная Э.Шварца и Штольпа Въ Одеццѣ.
ИМС, ФБС, инв. бр. 162-1

223. Cousin, Victor (1792–1867)
La société Française au XVIIe sičcle d’aprčs le Grand 
Cyrus de Mlle de Scudéry par V. Cousin. T.2 / par 
Victor Cousin. - Paris : Didier et Cie, 1858. - 480 str. ; 
20 cm.- (La société Française au XVIIe sičcle)
ИМС, ФБС, инв. бр. 162-2

224. Pailleron, Édouard (1834–1899)
Amours et Haines / par Édouard Pailleron. - Paris : 
Michel Lčvy Frčres, 1869. - 245 str. ; 18 cm Ex libris : 
Buchbinderei von E. Schwartz u. Stolp in Odessa.
ИМС, ФБС, инв. бр. 163

225. Mendelssohn, Félix (1809–1847)
Lettres inédites de Mendelssohn / Félix Mendelssohn ; 
traduites par A.A.Rolland. - Paris: J.Hetzel, [s.a.]. - 344 
str. ; 18 cm. Introduction / Abraham-Auguste Rolland: 
str. I-VIII. - Ex libris : Buchbinderei von E. Schwartz u. 
Stolp in Odessa.
ИМС, ФБС, инв. бр. 164
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str. : ilustr. ; 28 cm. - (Histoire de l’art dans l’antiquité : T. 2)
ИМС, ФБС, инв. бр. 174-2

237. Histoire de l’art dans l’antiquité : Égypte, Assyrie, 
Phénicie, Judée, Asie Mineure, Perse, Grčce, Étrurie, 
Rome T. 3. Phénicie, Cypre / par Georges Perrot et 
Charles Chipiez. - Paris : Librairie Hachette et Cet.,
1885. - 921 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Histoire de l’art dans 
l’antiquité : T. 3)
ИМС, ФБС, инв. бр. 174-3

238. Histoire de l’art dans l’antiquité : Égypte, Assyrie, 
Phénicie, Judée, Asie Mineure, Perse, Grčce, Étrurie, 
Rome T. 4. Judée, Sardaigne, Syrie, Cappadoce / par 
Georges Perrot et Charles Chipiez. - Paris : Librairie
Hachette et Cet., 1887. - 833 str. : ilustr. ; 28 cm. - 
(Histoire de l’art dans l’antiquité : T. 4)
ИМС, ФБС, инв. бр. 174-4

239. Histoire de l’art dans l’antiquité : Égypte, Assyrie, 
Phénicie, Judée, Asie Mineure, Perse, Grčce, Étrurie, 
Rome T. 5. Perse, Phrygie, Lydie et Carie, Lycie / par 
Georges Perrot et Charles Chipiez. - Paris : Librairie
Hachette et Cet., 1890. - 928 str. : ilustr. ; 28 cm. - 
(Histoire de l’art dans l’antiquité : T. 5)
ИМС, ФБС, инв. бр. 174-5

240. Histoire de l’art dans l’antiquité : Phénicie, Égypte, 
Assyrie, Judée, Asie Mineure, Perse, Grčce T. 6. La 
Grčce primitive l᾽art Mycénien / par Georges Perrot 
et Charles Chipiez. - Paris : Librairie Hachette et Cet., 
1894. - 1033 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Histoire de l’art dans 
l’antiquité : T. 6)
ИМС, ФБС, инв. бр. 174-6

241. Histoire de l’art dans l’antiquité : Égypte, Assyrie, 
Phénicie, Judée, Asie Mineure, Perse, Grčce T. 7. La 

conjuration de Catilina / par Prosper Mérimée. - Paris 
: Michel Lévy Frčres, 1853. - 429 str. ; 18 cm. - (Études 
sur l’histoire Romaine)
ИМС, ФБС, инв. бр. 170

232. Mérimée, Prosper (1803–1870)
Les deux heritages suivis de l’Inspecteur General et 
des Débuts d’un Aventurier / par Prosper Mérimée. 
- Paris : Michel Lévy Frčres, 1853. - 369 str. ; 18 cm. - 
(OEuvres de Prosper Mérimée)
ИМС, ФБС, инв. бр. 171

233. Gautier, Théophile (1811–1872)
Constantinople / par Théophile Gautier. Nouvelle edition.
- Paris : Michel Lévy Frčres, 1856. - 364 str. ; 18 cm
Ex libris : Buchbinderei von E. Schwartz u. Stolp in 
Odessa.
ИМС, ФБС, инв. бр. 172

234. Bossuet, Jacques-Bénigne (1627–1704)
Oraisons funčbres et sermons choisis / Jacques-
Bénigne Bossuet. - Nouvelle édition illustrée de douze 
gravures. - Paris : Garnier Frčres, [s.a.]. – 546 str. : 12 
gravures ; 27 cm. Ex libris : Librairie. B. Visconti Nice
ИМС, ФБС, инв. бр. 173

235. Histoire de l’art dans l’antiquité : Égypte, Assyrie, 
Perse, Asie Mineure, Grčce, Étrurie,
Rome, L᾽Égypte T. 1. / par Georges Perrot et Charles 
Chipiez. - Paris : Librairie Hachette et Cet., 1882. – 879 
str. : ilustr. ; 28 cm - (Histoire de l’art dans l’antiquité : T. 1)
ИМС, ФБС, инв. бр. 174-1

236. Histoire de l’art dans l’antiquité : Égypte, Assyrie,
Phénicie, Asie Mineure, Grčce, Perse, Étrurie, Rome T.
2. Chaldée et Assyrie / par Georges Perrot et Charles 
Chipiez. - Paris : Librairie Hachette et Cet., 1884. - 825 
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1881. - 551 str. ; 23 cm
Autograf/Autograph : J. Ghica.
ИМС, ФБС, инв. бр. 178-1

246. Les deux masques tragédie, comédie : premčre 
série : Les antiques 2 : Sophocle, Euripide, Aristophane, 
Calidasa / par Paul de Saint Victor. - Paris : Calmann 
Lévy, 1883. - 577 str. ; 23cm
Autograf : J. Ghica
ИМС, ФБС, инв. бр. 178-2

247. Anciens et modernes / par Paul de Saint Victor. - 
Paris : Calmann Lévy, 1886. - 582 str. ; 23 cm
Posveta/Inscription : Personalities must be swallawed 
up by generalities on forgets one self better in a book 
then anything else. F.B. Merci J. Ghica
ИМС, ФБС, инв. бр. 179

248. Victor Hugo / par Paul de Saint Victor.
- Paris : Calmann Lévy, 1884.
- 388 str. ; 23 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 180

249. Guizot, M. François (1787–1874)
Histoire de la civilisation en France depuis la chute de 
l’Empire romain.
1 / par M. Guizot.- Neuvičme édition. - Paris : Didier 
et Cie, 1864. - 457 str. ; 18 cm
Préface de la sixičme édition / Guizot : str. I-VII.
ИМС, ФБС, инв. бр. 181-1

250. Guizot, M. François (1787–1874)
Histoire de la civilisation en France depuis la chute de 
l’Empire romain.
2 / par M. Guizot.- Neuvičme édition. - Paris : Didier 
et Cie, 1864. - 424 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 181-2

Grčce de l᾽épopée la Grčce archaéďque (le temple) / 
par Georges Perrot et Charles Chipiez. - Paris : Librairie 
Hachette et Cet., 1898. - 691 str. : ilustr. ; 28 cm. - 
(Histoire de l’art dans l’antiquité : T. 7)
ИМС, ФБС, инв. бр. 174-7

242. Racine, Jean (1639–1699)
Oeuvres poétiques de J. Racine augmentées des 
variantes du texte. T 1. / de Jean Racine. - Paris : 
Librairie de Firmin Didot frčres, fils et Cte 1861. -
456 str. ; 21 cm. - (Chefs d᾽œuvre littéraires du 
XVIIe sičcle : Collationnés sur les éditions originales 
etpubliés par lefčvre)
ИМС, ФБС, инв. бр. 175

243. Racine, Jean (1639–1699)
Oeuvres poétiques de J. Racine augmentées des 
variantes du texte.
T 2. / de Jean Racine. - Paris : Librairie de Firmin 
Didot frčres, fils et Cte 1851. - 506 str. ; 21 cm. - (Chefs 
d᾽œuvre littéraires du XVIIe sičcle : Collationnés sur 
les éditions originales etpubliés par lefčvre)
ИМС, ФБС, инв. бр. 176

244. Racine, Jean (1639–1699)
Oeuvres poétiques de J. Racine augmentées des 
variantes du texte.
T 3. / de Jean Racine. - Paris : Librairie de Firmin 
Didot frčres, fils et Cte 1861. - 511 str. ; 21 cm.- (Chefs 
d᾽œuvre littéraires du XVIIe sičcle : Collationnés sur 
les éditions originales etpubliés par lefčvre)
Préface / Aimé Martin: str. 1-8.
ИМС, ФБС, инв. бр. 177

245. Les deux masques tragédie, comédie : premčre 
série : les antiques 1 : Eschyle / par Paul de Saint 
Victor. - Troisieme édition. - Paris : Calmann Lévy, 
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(Pulcheria Keşko) in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 182-3

255. Corneille, Pierre (1606–1684)
Oeuvres complčtes de P. Corneille. T. 4 / Pierre 
Corneille. - Paris : Henri Plon, 1865. - 362 str. ; 14 cm. 
- (Classiques françois. Collection du Prince Impérial 
dédiée a son altesse impériale avec l’autorisation de 
l’empereur : [No 131])
Na sredini korica grb u zlatotisku sa inicijalima P. K 
(Pulherija Keško) / Coat of arms with initials P. K. 
(Pulcheria Keşko) in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 182-4

256. Corneille, Pierre (1606–1684)
Oeuvres complčtes de P. Corneille. T. 5 / Pierre 
Corneille. - Paris : Henri Plon, 1865. - 510 str. ; 14 cm. 
- (Classiques françois. Collection du Prince Impérial 
dédiée a son altesse impériale avec l’autorisation de 
l’empereur : [No 131])
Na sredini korica stilizovan ornament u zlatotisku/ 
Stylized gilded ornament in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 182-5

257. Corneille, Pierre (1606–1684)
Oeuvres complčtes de P. Corneille. T. 6 / Pierre 
Corneille. - Paris : Henri Plon, 1865. - 465 str. ; 14 cm. 
- (Classiques françois. Collection du Prince Impérial 
dédiée a son altesse impériale avec l’autorisation de 
l’empereur : [No 131]
Na sredini korica stilizovan ornament u zlatotisku/ 
Stylized gilded ornament in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 182-6

258. Corneille, Pierre (1606–1684)
Oeuvres complčtes de P. Corneille. T. 7/ Pierre 
Corneille. - Paris : Henri Plon, 1865. - 467 str. ; 14 cm. 

251. Guizot, M. François (1787–1874)
Histoire de la civilisation en France depuis la chute 
de l’Empire romain. 3 / par M. Guizot.- Neuvičme 
édition. - Paris : Didier et Cie, 1864. - 403 str. ; 18 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 181-3

252. Corneille, Pierre (1606–1684)
Oeuvres complčtes de P. Corneille. T. 1 / Pierre 
Corneille. - Paris : Henri Plon, 1865. - 479 str. : 
grav. ; 14 cm. – (Classiques françois. Collection du 
Prince Impérial dédiée a son altesse impériale avec 
l’autorisation de l’empereur : No 131)
Pierre Corneille notice / par M. Jules Janin : 
I-LXXXVIII.- Slika autora / Author’s photo.- Na 
sredini korica stilizovan ornament u zlatotisku/
Stylized gilded ornament in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 182-1

253. Corneille, Pierre (1606–1684)
Oeuvres complčtes de P. Corneille. T. 2 / Pierre 
Corneille. - Paris : Henri Plon, 1865. - 461 str. ; 14 cm. 
- (Classiques françois. Collection du Prince Impérial 
dédiée a son altesse impériale avec l’autorisation de 
l’empereur : [No 131])
Na sredini korica grb u zlatotisku sa inicijalima P. K 
(Pulherija Keško) / Coat of arms with initials P.K. 
(Pulcheria Keşko) in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 182-2

254. Corneille, Pierre (1606–1684)
Oeuvres complčtes de P. Corneille. T. 3 / Pierre 
Corneille. - Paris : Henri Plon, 1865. - 424 str. ; 14 cm. 
- (Classiques françois. Collection du Prince Impérial 
dédiée a son altesse impériale avec l’autorisation de 
l’empereur : [No 131])
Na sredini korica grb u zlatotisku sa inicijalima P. K 
(Pulherija Keško) / Coat of arms with initials P.K. 
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262. Corneille, Pierre (1606–1684)
Oeuvres complčtes de P. Corneille. T. 12 / Pierre 
Corneille. - Paris : Henri Plon, 1865. - 549 str. ; 14 cm. 
– (Classiques françois. Collection du Prince Impérial 
dédiée a son altesse impériale avec l’autorisation de 
l’empereur : [No 131]))
Avertissement de l’éditeur: str. I-IV.- Na sredini korica 
stilizovan ornament u zlatotisku/Stylized gilded 
ornament in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 182-12

263. Gresset, Jean-Baptiste-Louis (1709–1777)
Oeuvres de Gresset. T. 1 / Jean-Baptiste-Louis Gresset. 
– Paris : L. de Bure, 1826. - 336 str. ; 12 cm. - (Oeuvres 
de gresset). Notice sur Gresset : I-VII. - Na sredini 
korica grb u zlatotisku sa inicijalima P. K. (Pulherija 
Keško)/Coat of arms with initials P. K. (Pulcheria 
Keşko) in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 183-1

264. Gresset, Jean-Baptiste-Louis (1709–1777)
Oeuvres de Gresset. T. 2 / Jean-Baptiste-Louis Gresset. 
- Paris : L. de Bure, 1826. - 300 str. ; 12 cm. - (Oeuvres 
de gresset).
Na sredini korica grb u zlatotisku sa inicijalima P. K. 
(Pulherija Keško)/ Coat of arms with initials P. K. 
(Pulcheria Keşko) in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 183-2

265. Gresset, Jean-Baptiste-Louis (1709–1777)
Oeuvres de Gresset. T. 3 / Jean-Baptiste-Louis Gresset. 
- Paris : L. de Bure, 1826. - 289 str. ; 12 cm. - (Oeuvres 
de gresset).
Na sredini korica grb u zlatotisku sa inicijalima P. K. 
(Pulherija Keško) / Coat of arms with initials P. K. 
(Pulcheria Keşko) in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 183-3

- (Classiques françois. Collection du Prince Impérial 
dédiée a son altesse impériale avec l’autorisation de 
l’empereur : [No 131])
Na sredini korica stilizovan ornament u zlatotisku/ 
Stylized gilded ornament in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 182-7

259. Corneille, Pierre (1606–1684)
Oeuvres complčtes de P. Corneille. T. 8 / Pierre 
Corneille. - Paris : Henri Plon, 1865. – 400 str. ; 14 cm. 
- (Classiques françois. Collection du Prince Impérial 
dédiée a son altesse impériale avec l’autorisation de 
l’empereur : [No 131])
Na sredini korica stilizovan ornament u zlatotisku/ 
Stylized gilded ornament in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 182-8

260. Corneille, Pierre (1606–1684)
Oeuvres complčtes de P. Corneille. T. 10 / Pierre 
Corneille. - Paris : Henri Plon, 1865. - 542 str. ; 14 cm. 
- (Classiques françois. Collection du Prince Impérial 
dédiée a son altesse impériale avec l’autorisation de 
l’empereur : [No 131])
Na sredini korica stilizovan ornament u zlatotisku/ 
Stylized gilded ornament in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 182-10

261. Corneille, Pierre (1606–1684)
Oeuvres complčtes de P. Corneille. T. 11/ Pierre 
Corneille. - Paris : Henri Plon, 1865. - 464 str. ; 14 cm. 
- (Classiques françois. Collection du Prince Impérial 
dédiée a son altesse impériale avec l’autorisation de 
l’empereur : [No 131])
Na sredini korica stilizovan ornament u zlatotisku/ 
Stylized gilded ornament in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 182-11
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Prince Impérial dédiée a son altesse impériale avec
l’autorisation de l’empereur ; No 12) Avertissement de 
l’éditeur : I-LXIV. - Slika autora.- Na sredini korica
grb u zlatotisku sa inicijalima P. K. (Pulherija Keško)/
Coat of arms with initials P. K. (Pulcheria Keşko) in 
the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 185-1

270. Boileau-Despréaux, Nicolas (1636–1711)
Oeuvres complčtes de N. Boileau. T. 2 / Nicolas 
Boileau-Despréaux. - Paris : Henri Plon, 1866. - 414 str. ;
14 cm. - (Classiques françois. Collection du Prince 
Impérial dédiée a son altesse impériale avec
l’autorisation de l’empereur ;[No 12]) Na sredini korica 
grb u zlatotisku sa inicijalima P. K. (Pulherija Keško)/
Coat of arms with initials P. K. (Pulcheria Keşko) in 
the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 185-2

271. Boileau-Despréaux, Nicolas (1636–1711)
Oeuvres complčtes de N. Boileau. T. 3 / Nicolas 
Boileau-Despréaux. - Paris : Henri Plon, 1866. - 357 str. ;
14 cm. - (Classiques françois. Collection du Prince 
Impérial dédiée a son altesse impériale avec
l’autorisation de l’empereur ;[No 12]) Na sredini korica 
grb u zlatotisku sa inicijalima P. K. (Pulherija Keško)/
Coat of arms with initials P. K. (Pulcheria Keşko) in 
the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 185-3

272. Boileau-Despréaux, Nicolas (1636–1711)
Oeuvres complčtes de N. Boileau. T. 4 / Nicolas 
Boileau-Despréaux. - Paris : Henri Plon, 1866. - 368 str. ;
14 cm. - (Classiques françois. Collection du Prince 
Impérial dédiée a son altesse impériale avec
l’autorisation de l’empereur ;[No 12]) Na sredini korica 
grb u zlatotisku sa inicijalima P. K. (Pulherija Keško)/

266. Racine, Jean (1639–1699)
Oeuvres complčtes et posthumes de J. Racine. T. 6 / de 
Jean Racine. - Paris : Henri Plon, 1871. - 479 str. ; 14 cm. 
- (Classiques françois. Collection du Prince Impérial 
dédiée a son altesse impériale avec l’autorisation de 
l’empereur) Ukoričeno kao T. 2. - Na sredini korica 
grb u zlatotisku sa inicijalima P. K. (Pulherija Keško) 
/ Coat of arms with initials P. K. (Pulcheria Keşko) in 
the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 184-1

267. Racine, Jean (1639–1699)
Oeuvres complčtes et posthumes de J. Racine. T. 7 / de
Jean Racine. -Paris : Henri Plon, 1871. - 491 str. ; 14 cm. 
- (Classiques françois. Collection du Prince Impérial 
dédiée a son altesse impériale avec l’autorisation de 
l’empereur) Ukoričeno kao T. 3. - Na sredini korica grb 
u zlatotisku sa inicijalima P. K. (Pulherija Keško)/ Coat 
of arms with initials P. K. (Pulcheria Keşko) in the 
middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 184-2

268. Racine, Jean (1639–1699)
Oeuvres complčtes et posthumes de J. Racine. T. 8 / de 
Jean Racine. -Paris : Henri Plon, 1871. - 488 str. ; 14 cm. 
- (Classiques françois. Collection du Prince Impérial 
dédiée a son altesse impériale avec l’autorisation de 
l’empereur) Ukoričeno kao T. 4. - Na sredini korica grb 
u zlatotisku sa inicijalima P. K. (Pulherija Keško)/ Coat 
of arms with initials P. K. (Pulcheria Keşko) in the 
middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 184-3

269. Boileau-Despréaux, Nicolas (1636–1711)
Oeuvres complčtes de N. Boileau. T. 1 / Nicolas 
Boileau-Despréaux. - Paris : Henri Plon, 1866. - 303 
str. : graf. ; 14 cm. - (Classiques françois. Collection du 
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Paris : De l’imprimerie des frčres mame,
1811. - 276 str. ; 14 cm
ИМС, ФБС, инв. бр. 186-4

278. Vauvenargues, Luc de Clapiers marquis de
(1715–1747)
OEuvres Morales de Vauvenargues. T. 1 / Luc de 
Clapiers marquis de Vauvenargues. - Paris : E. Plon 
et Cie, 1874. - 348 str. ; 14 cm. - (Collection des 
classiques françois, collationnée sur les meilleurs textes
: No 53) Na sredini korica grb u zlatotisku sa inicijalima
P. K. (Pulherija Keško) / Coat of arms with initials P. K. 
(Pulcheria Keşko) in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 187-1

279. Vauvenargues, Luc de Clapiers marquis de
(1715–1747)
OEuvres Morales de Vauvenargues. T. 2 / Luc de 
Clapiers marquis de Vauvenargues. - Paris : E. Plon 
et Cie, 1874. – 386 str. ; 14 cm. - (Collection des 
classiques françois, collationnée sur les meilleurs textes
: [No 53])
Na sredini korica grb u zlatotisku sa inicijalima P. K. 
(Pulherija Keško) / Coat of arms with initials P. K. 
(Pulcheria Keşko) in the middle of the cover.
ИМС, ФБС, инв. бр. 187-2

280. Vauvenargues, Luc de Clapiers marquis de
(1715–1747)
OEuvres Morales de Vauvenargues. T. 3 / Luc de 
Clapiers marquis de Vauvenargues. - Paris : E. Plon et
Cie, 1874. - 364 str. ; 14 cm. - (Collection des classiques 
françois, collationnée sur les meilleurs textes : [No 53])
Na sredini korica grb u zlatotisku sa inicijalima P. K. 
(Pulherija Keško) / Coat of arms with initials P. K. 
(Pulcheria Keşko) in the middle of the cover.
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Обреновићи у личним фондовима
Историјског архива Шумадије у Крагујевцу

Горан Милосављевић, 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 архивске 
грађе у граду на Лепеници започета је 1948. године 
оснивањем Архивског средишта чији је приоритет 
био преузимање документације ликвидираних пре-
д   ратних установа. Доношењем општег (1950), а по-
том и републичког закона (1951) архиви у Срби  ји 
су добили статус државних установа1. Тако је Ар-
хивско средиште у Крагујевцу 1952. године прера-
сло у Градску државну архиву у чију су надлежност 
улазила три града: Крагујевац, Краљево и Но  ви Па-
зар и чак једанаест срезова (крагујевачки, опленач -
ки, таковски, лепенички, орашачки, гружански, ле-
вачки, жички, дежевски, студенички и штавички).2 
Оснивањем архива у Краљеву (1960) и Новом Паза-
ру (1976) надлежност Историјског архи ва Шумади-
је је сведена на територију града Кра гу  јевца и шест 
околних општина: Аранђеловац, Топола, Рача, Бато-
чина, Кнић и Лапово. Постепено, уз огромно зала-
гање генерација стручних радника, орга  низована 
је ефикасна служба заштите архивске грађе и реги-
стра турског материјала на подручју целог Шума диј-
ског округа. 

Кроз своје вишедеценијско постојање ова инс-
ти туција културе од прворазредног значаја за ис то-
ри ју Шумадије више пута је мењала називе: Градска 

државна архива (1952–1958), Државни архив сре   за 
Крагујевац (1958–1967), Историјски архив Кра     гу-
јевац (1967–1970) и на крају Историјски архив Шу   -
ма дије 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. Стру-
чна библиотека Архива садржи више од 3000 пуб-
ликација, углавном историјског садржаја, и више 
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 обликовању на-
учно засноване слике о прошлости, чиме остварује 
своју стручну, културну и општедруштвену улогу.

1   Општи Закон о Државним архивима донет је 1950. указом Президи-
јума Народне скупштине ФНРЈ. Њиме је предвиђено формирање Др-
жавне архиве ФНРЈ са седиштем у Београду. После тога, уследило је 
до ношење републичких закона. Закон о државним архивима НР Србије 
до нет је 1951. године. 
2   Водич Историјског архива Шумадије, прир. В. Миленковић, Кра гује-
вац, 1978, 6. 3   Крагујевачки лексикон, Београд, 2013, 176.
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Однос према културном наслеђу Обреновића

Неповољна слика о Обреновићима, која се у ис-
ториографији и свести српског народа задржала све 
до деведесетих година XX века, директна је по сле-
дица насилне промене на српском престолу извр-
шене у Мајском преврату 1903. године и политике 
која је потом уследила. Начин на који је извршено 
убиство краља Александра и краљице Драге, указао 
је на коначну намеру завереника да раскрсте с про-
шлошћу и затру свако сећање на чланове ове вла-
дарске куће. Непосредно након атентата, започет је 
дуг и темељан процес деконструкције владарског 
култа Обреновића и уништења њиховог културног 
наслеђа. Занемарене су заслуге династије која је 
више од седам деценија владала нововековном Ср-
би  јом, државотворна улога њених владара, али и 
њи   хов пресудан утицај у креирању концепције на-
ци о    нал  не културе у XIX веку. 

Пљачкање и уништавање имовине Обренови ћа 
уследило је још у ноћи преврата, када су украдене 
многе драгоцености, а међу њима и дијадема кра-
љице Драге. Пошто су тих дана од стране војника 
и грађана вршени стални упади на краљевске по-
седе широм Србије, многе ствари су нестале и пре 
него што је комисија за попис инвентара дворова 
започела свој рад. Експонати који се данас чувају у 
музејима широм земље само су део вредних покрет-
ности ове династије. Непокретна добра последњег 
Обреновића делила су судбину свог власника. Ре-
шењем Првостепеног суда за град Београд из 1904. 
године предата су његовој мајци, краљици Натали-
ји, која је у наредне три деценије део поклањала, део 

продавала, а део давала у закуп. Шта је остало после 
њене смрти 1941. године није истражено.4 

У ноћи када је извршен атентат страдао је и 
део личне архиве краљева Милана и Александра, 
док је остатак доспео у руке завереника. На крају 
је трочлана комисија коју су чинили представници 
три водеће странке дала да се уништи све оно што 
би могло да компромитује актуелне политичаре.5 
Само део краљевских докумената ушао је 1921. го-
дине у Државни архив, данашњи Архив Србије, 
док је други део, лутао чак до Цариграда, одакле је 
враћен 1929. и предат Државном архиву 1930. го-
ди  не. У време немачке окупације 1941–1944. већи 
део документације из Државне и Дворске архиве 
от премљен је у бечки Штатсархив. Нешто од тога 
вра ћено је после рата, 1947. године. Данас у Архиву 
Србије постоји само мали део краљеве документа-
ције, која углавном садржи непотпуну преписку 
чла нова династије.6 

Архив Шумадије и Обреновићи

Подизањем нивоа свести о значају архивске 
гра  ђе у другој половини XX века спречено је ви-
шедеценијско уништавање рукописне оставштине 
Об  ре  новића. На десетине архивских фондова и зби-
р  ки похрањених у Архиву Србије, Архиву Срп  ске 

Обреновићи у личним фондовима
Историјског архива Шумадије у Крагујевцу

4   С. Рајић, Краљ Александар Обреновић: владар на прелазу векова: суко-
б љени светови, Београд, 2011, 514-516.
5   В. Јовановић, „Избрисана сећања: уништавање и ретуширање слике 
о несталој династији Обреновића”, Годишњак за друштвену историју, 
вол. 14 (2007), број 1-3, 43.
6   М. Ј. Стојимировић, Силуете старог Београда, Београд, 2008, 253.
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ака  демије наука и уметности, рукописним одеље-
њима Народне библиотеке Србије и Матице српске 
да нас представљају вредне и незаобилазне изворе 
у истра живању историје ове династије. При том не 
треба занемарити ни значајне установе културе у 
унутрашњости у чијим се фондовима и збиркама 
могу пронаћи драгоцени подаци о члановима ове 
владарске породице. 

Историјски архив Шумадије у Крагујевцу је кроз 
бројне изложбе и публикације протеклих година 
дао велики допринос у објављивању архивске гра  ђе 
о Обреновићима. Поред вредних збирки, које су би-
ле тема претходног рада7, ова установа од регио нал-
ног значаја у својим депоима чува преко двадесет 
личних фондова који представљају својеврстан из-
вор за друштвену и политичку историју Кра гујев-
ца и Србије у XIX и XX веку. Између осталих, ту 
су рукописне оставштине знаменитих Срба, попут 
Ни коле Милићевића Луњевице, Цветка Рајовића и 
Јо ва на Белимарковића, чији се животи и каријере 
били у непосредној вези са владарским домом Об-
ре но вића. 

Лични фонд Николе Милићевића Луњевице 
(1767–1842)

Никола Милићевић Луњевица био је близак 
са радник кнеза Милоша, ручни девер на његовом 
ве н чању са Љубицом Вукомановић и деда супру ге 
по   следњег Обреновића, краљице Драге. И поред 
очи  гледне повезаности са династијом, ни он ни ње -
го ви потомци нису увек били у милости њених чла-

нова. Иако је као богати трговац учествовао у орга-
низовању и финансирању Првог и Другог српског 
устанка, никада није уврштен у ред војвода. 

Николини преци су водили порекло из Херце-
говине. Првобитно су населили околину Ивањице, 
а потом, у XVIII веку, неколико села у Рудничкој 
нахији: Срезојевце, Бершиће, Љутовницу, Велереч, 
Врнчане и Луњевицу.8 Потомци Милића који се до-
селио у Луњевицу понели су презиме Милићевић. 
Никола је рођен на Савине Вериге 16. јануара 1767. 
године, као најмлађе дете Милића и Ђурђије.9 По 
родном месту добио је надимак, а његови потомци 
презиме. 

Најранији подаци о трговини Николе Луњеви-
це потичу из времена Кочине крајине, када је као 
бивши чобанин и хајдук, са непуних двадесет годи-
на, одлучио да започне нови посао. Повластице које 
је српски народ добио хатишерифима из 1793. и 
1794. године и Наполеонови ратови који су утица ли 
на раст цене меса на аустријском тржишту, учини ли 
су да многи трговци попут Луњевице стекну огром-
но богатство у веома кратком року.10 Никола је неко 
време радио за војводу Милана Обреновића и том 
приликом је упознао његовог полубрата Милоша, 
коме је касније био главни посредник и ручни девер 
на венчању са Љубицом Вукомановић.11 

У време избијања Првог српског устанака 1804. 
године, Луњевица је увелико важио за богатог и уг-

7   Г. Милосављевић, Н. Карамијалковић, С. Степановић, „Обреновићи 
у збиркама Историјског архива Шумадије у Крагујевцу”, у: Обреновићи 
у музејским и другим збиркама Србије и Европе III, Горњи Милановац, 
2015, 75-106.

8   A. Столић, Краљица Драга Обреновић, Београд, 2009, 15.
9   Његови родитељи су имали још четворо деце: Марицу, Инђу, Ман  ду 
и Милију. И. С. Павловић, Никола Милићевић Луњевица, Крагујевац, 
2003, 11.
10   Д. Милић, „О делатности једног истакнутог носиоца капитала – 
Николе Милићевића Луњевице (1767-1842)”, Зборник Музеја Првог срп-
ског устанка, II, Београд, 1990, 45, 52-53.
11   М. Ђ. Милићевић, Поменик српског народа новијег доба, Београд, 
1888, 309-310.
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ледног трговца. Материјално је помагао устанике, 
набављао и пребацивао муницију преко границе 
и сам учествовао у борби. После пораза 1813. није 
кренуо за народним првацима и војском преко Са-
ве и Дунава, већ је остао у земљи. Имао је значајног 
удела у проглашењу Милоша за нахијског кнеза, а 
нешто касније је учествовао у организацији и фи-
нансирању Другог српског устанка.12 

У периоду мира после 1815. године и још више 
након уставних признања слободне трговине три-
де  сетих година XIX века, Луњевица није био у ста-
њу да се одржи као велетрговац, па ни обичан сто-
чарски трговац. У Европи више није било великих 
ратова као у време Наполеона, а самим тим ни ве-
лике потражње за робом из Србије. Осим тога, по-
јавила се и озбиљна конкуренција у самој држа ви. 
Да би обезбедио свој монопол у трговини, кнез 
Ми лош је спровео низ мера које су кочиле посло-
ва ње других трговаца. У слободи за коју су се заје-
дно борили, Милош више није био материјално 
за висан од свог кума Луњевице, већ врховни кнез 
Ср бије и главни носилац трговачког капитала у 
земљи. На крају је Луњевица зависио од Милоша, 
који му је из кумовских обзира доделио државну 
службу.13 За заслуге у тешким устаничким данима, 
Никола је 1838. године награђен чином мајора и 
функцијом председника Магистрата Округа рудни-
чког.14 Пензионисан је већ наредне године у време 
Намесништва. Умро је у родном селу, 11. маја 1842. 
године, а сахрањен је у порти манастира Вујан, чију 
је обнову својевремено помогао.15 

Никола Луњевица се женио четири пута. У браку 
са првом женом, Јованом из Остре, имао је петоро 
деце: синове Ивана, Милана и Нешу и кћерке, Јеку 
и Ристу. Синови су умрли веома рано, а за њима 
од бола и њихова мајка, док су кћерке живеле ду-
же.16 Неко време је био удовац, па се онда оженио 
Милосавом из села Обрве. Она му је родила седмо  ро 
деце: Анђу, Гаврила, Милића, Арсенија, Цоју, Станку 
и Илинку.17 Са трећом женом, удовицом Сми  ља ном 
из Мрсаћа, живео је веома кратко. Четврти пут се 
оженио, по препоруци кнегиње Љубице, си но вицом 
Васе Чарапића, Ђурђијом (1804–1881). Над  живело 
га је само двоје од шесторо деце колико је ро ђено у 
овом браку: кћерка Лена и син Панта, отац краљице 
Драге.18 

Историјски архив Шумадије је вршио откуп ли-
ч ног фонда Николе Милићевића Луњевице у два 
наврата: први део је преузет 1955. године од адво-
ката Димитрија Јанићијевића, а други 1960. од На-
та лије Павловић из Београда. Реч је о архивској 
гра ђи насталој у широком временском распону од 
1809. до 1919. године. Документација је разврстана у 
неколико група: лична документа (1838–1839), имо-
винско-правни списи (1809–1842), документа де ла-
тности (1833–1839), преписка (1820–1841), архив-
ска грађа разних лица о творцу фонда (1888–1919) и 
архивска грађа сродника творца фонда (1838–1839). 
Из сачуване документације види се да је Лу њевица 

12   А. Столић, н. д., 16. 
13   Д. Милић, н. д., 53-60.
14   Историјски архив Шумадије Крагујевац (даље ИАШК), Лични фонд 
Николе Милићевића Луњевице, Б. 2. 190 (1838)-6. 
15  Ђ. Врбавац, Никола Милићевић Луњевица, Пожаревац, 1902, 49; А. 
Га  в риловић, Знаменити Срби XIX века, I, Загреб, 1901, 15.

16   Никола је старију Јеку удао 1822. за Јефту Поповића, баталчију из 
Београда, а млађу Ристу 1828. за Вукашина Даниловића, трговца из 
Чач ка. И. С. Павловић, н. д., 49-50.
17    Анђа се удала у Смедерево за богатог Стеву, Татар Јованчетовог си-
на. Гаврило је умро у 14 години. Милић и Арсеније су похађали гимна-
зиј у и Лицеј у Крагујевцу, а неко време су били и питомци Војне гвар-
дије у Пожаревцу. Милић је касније био срески начелник у Пожеги, док 
је Арса умро током боравка у Крагујевцу, у својој 21. години. Цоја и 
Станка су умрле још као деца, а Илинка се удала за шабачког тр говца 
Стеву Јеленића. И. С. Павловић, н. д., 51-54. 
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за своје време имао веома разгранату и богату тр-
говачку коресподенцију. Поред писама трго вачког 
карактера, сачувана је занимљива преписка са кне-
зом Милошем готово приватног карактера, затим 
разне тапије, пописи мираза и слично.19 

Лични фонд Цветка Рајовића (1793–1873)

Цветко Рајовић је несумњиво био jедан од нај-
способнијих српских чиновика прве половине XIX 
века. Највећу славу стекао је под Обреновићи  ма, а 
због свог политичког искуства и поз нава  ња стра-
них језика доспео је и на двор кнеза Александра Ка-
рађорђевића. Капетан пруске војске Ото Дубислав 
Пирх имао је прилику да се у време свог боравка 
у Србији 1829. године увери у поли глот ске способ-
но сти тадашњег кнежевог секретара. У својим бе-
лешкама записао је следеће: „Цвјетко говори и пи-
ше српски, немачки, руски и итали јан ски, а разуме 
и влашки, а ако се не варам и маџарски”.20 

Овај наочити Херцеговац рођен је уочи Цвети 
1793. године, у селу Вуковићу крај Требиња, од 
оца Петра и мајке Софије. Након сукоба са једним 
турским агом, Рајовићи су избегли у Боку Котор ску, 
у Паштровиће. Цветко је потом отишао у Фи јуму 
(Ријеку) код свог старијег брата, трговца Сте вана. 
Уз његову финансијску помоћ похађао је шко ле у 
Оточцу и Сењу и тамо научио да говори не мачки 
и италијански. Рат који је Аустрија водила са На-
полеоном натерао је браћу да 1810. године пређу из 

приморја у Земун. У овом пограничном граду, где су 
трговачки послови цветали, Цветко је имао прили  ку 
да научи и грчки. Након краћег времена прешао је у 
Београд код свог другог брата Петра који је др жао 
дућан. Убрзо је примљен у српску војску, где је сте као 
наклоност једног руског официра. Након про пасти 
устанка 1813, пребегао је у Срем, а потом у Трст и 
Венецију и тамо неко време служио мор нарицу. Ка-
ко му живот на броду није одговарао, отишао је у 
Беч, па онда 1815. у Одесу, где су га примили српски 
трговци, Јован Ризнић и Магазиновић. Са њима је 
трговао храном све до 1818. године, када је због наг-
лог пада цена намирница изгубио сав свој новац, 
након чега се вратио у Београд.21 

Цветко Рајовић је под Обреновићима изградио 
богату политичку каријеру. Био је секретар Јевре ма 
Обреновића у Шапцу (1825–1828), секретар Кња-
жевске канцеларије у Крагујевцу (1828–1829), уп-
ра вник београдске вароши (1829–1831), а од 1834. 
го дине и председник Београдског народног суда.22 
Од лазио је у дипломатске мисије: најпре у Влашку 
1829, а потом и у и Русију 1830, где га је цар Никола 
I одли ковао Орденом светог Владимира IV степе-
на.23 Због критика изречених на кнежев рачун у вре-
ме Ми летине буне (1835), замало је допао затво ра. 
Спа шен је интервенцијом Јеврема Обреновића.24 

Крат ко време по усвајању Сретењског устава (1835) 
био је члан Државног савета, а од 1837. године и 
кне жев ађутант.25 Након доношења Турског устава 
1838, поново је изабран за члана Државног савета. У 
време прве владавине кнеза Михаила Обреновића 

18   Осим Лене и Панте, Никола и Ђурђија су имали још четворо деце: 
Димитрија, Илију, Павла и Марију. Ђурђија је једина жена која је над-
живела Луњевицу. Умрла је 1881. године и сахрањена је у манастиру 
Ву јан поред своје деце. И. С. Павловић, н. д., 57-58.
19   Водич Историјског архива Шумадије, прир. В. Миленковић, Кра гује-
вац, 1978, 157.
20   О. Д. Пирх, Путовање по Србији у години 1829, Београд, 2012, 71.

21   М. Ђ. Милићевић, н. д., 619-620. 
22   Н. Јовановић, Господар Јеврем и његов штап, биографија Јеврема Об-
реновића (1790-1856), Београд, 2012, 84.
23   ИАШК, Лични фонд Цветка Рајовића, Б.2. 195(1830)-6.
24   Р. Љушић, Кнежевина Србија 1830–1839, Београд, 125-126.
25   П. В. Крестић, Пречани и Шумадинци, Београд-Нови Сад, 1996, 11.
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(1839–1842) био је министар унутрашњих дела, ве-
о ма одан династији. Ухапшен је одмах по доласку 
кнеза Александра Карађорђевића на власт 1842. го-
дине, али је интервенцијом Русије убрзо и пуштен. 
Због организовања завере против Карађорђевића 
(тзв. Рајовићеве буне) почетком 1844. завршио је 
у Гургусовачкој кули, где је тамновао у оковима до 
1846. године. У политичи живот се вратио педе се-
тих година XIX века, када је постављен за цере мо-
нијал мајстора на двору кнеза Александра.26 Најпре 
је изабран за члана и председника Врховног суда 
(1855),27 а потом и за председника Касационог суда 
(1856).28 

Међутим, ни боравак на двору ни високе др-
жавне функције, нису биле довољне да се Цветко 
јасно определи за уставобранитеље, а још мање 
да постане карађорђевићевац. Власт је крајем се-
птем бра 1857. године ушла у траг још једној заве-
ри против кнеза Александра у коју је он био уме-
шан. У питању је била Тенкина завера, названа по 
главном организатору, председнику Државног са ве-
та, Стефану Стефановићу Тенки. Портином ин тер-
венцијом Рајовић је избегао смртну казну и по ново 
завршио у Гругусовачкој кули. Судским пос туп ком 
је доказано да је радио на преврату, али не и на 
убиству кнеза.29 

По повратку кнеза Милоша у Србију 1859. го-
дине, Рајовић је постављен за председника владе и 
министра иностраних дела. Наредне године је са 
делегацијом путовао за Цариград како би од Порте 
тражио: исељење Турака из српских градова, право 
да Кнежевина Србија самостално доноси устав и 

признање наследног кнежевског достојанства за 
Об реновиће. За време друге владавине кнеза Ми-
хаила Рајовић је био потпредседник Државног са-
вета и на том положају је остао све док га намес-
ни  ци нису пензионисали 1869. године.30 Умро је у 
Београду 1873, у великој и лепој кући коју је подигао 
у близини Калемегдана, наспрам самих турских то-
пова.31 

Историјски архив Шумадије откупио је лични 
фонд Цветка Рајовића 1961. године. У питању је ар-
хивска грађа настала у периоду од 1829. до 1867. го-
дине. Документација је подељена у неколико гру па: 
лична документа (1829–1856), имовинско-прав ни 
спи  си (1831–1867), документа делатности (1829–  
1867), преписка (1829–1867) и грађа сродника (1831–
1863). Сачувана је следећа документација: реше   ња 
о постављењу на разне дужности, одликовања и 
дип  ломе, потврде о пријему новца из др жав не ка-
се, молбе за помиловања, документа која гово ре о 
Рајовићевим дужностима (секретара, пред сед ника 
Касационог суда и министра унутрашњих дела), 
али и о набавци соли из Влашке, појави ве ликих бо-
гиња у Крагујевцу, побуни сељака у Мачви (1844) 
итд. Велику вредност има и богата преписка коју је 
Рајовић водио са кнезом Милошем, женом Аном, 
синовима и другим људима.32 

Лични фонд Јована Белимарковића
(1827–1906)

Политичка и војна каријера, па чак и сам живот 
генерала Јована Белимарковића били су у судбин-

26   Н. Јовановић, Двор кнеза Александра Карађорђевића, Београд, 2010, 
220-221.
27   ИАШК, Б.2. 195 (1855) - 4.
28   ИАШК, Б.2. 195 (1856) - 5.
29   С. Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада, Београд, 1925, 154.

30   М. Ђ. Милићевић, н. д., 624.
31   Касније је у овој згради била смештена Реалка, а данас се у њој налази 
Педагошки музеј. Н. Јовановић, н. д., 221.
32   Водич Историјског архива Шумадије, 162-163.
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ској вези с Обреновићима. Његов успон почео је 
у вре ме повратка кнеза Милоша на српски престо 
1859, а потпуно повлачење из јавног живота уследи-
ло је након убиства краља Александра у Мајском 
пре врату 1903. године. У складу с породичном тра-
ди цијом, био је дубоко одан члановима ове владар-
ске породице, иако често није био задовољан по ли-
ти чарима на које су се ослањали, као ни одно сом 
који су према њему имали. 

У Србији XIX века, друштвени положај поје-
дин ца у великој мери је зависио од породичних и 
родбинских веза. Већина припадника српске ин-
те лектуалне и политичке елите потицала је из не-
колико моћних породица пониклих још у време 
устан ка. Једна од тих породица били су Баба-Ду-
дићи чији је изданак, поред многих других лично-
сти из јавног живота, био и генерал Јован Белимар-
ковић. Баба-Дудићи су водили порекло од Ђурђи је 
Карабиберовић, кћерке Живка Карабибера, лип-
љан  ског трговца који се у време Првог српског 
устанка доселио с породицом у Београд. По Ђур-
ђији, чији је надимак био Дуда, назвали су се сви 
њени потомци, као и потомци њених браће и се-
стара. Један од синова Ђурђијине сестре Стојанке, 
удате за ђумругџију Павла Марковића, био је и Јо-
ван, будући генерал, који је презиме проширио са 
надимком свог деде Асли (Бели) Марка.33 

Јован Марковић, касније Белимарковић, рођен 
је 1. јануара 1827. године у Београду. Грчку основ-
ну школу учио је у Земуну, а немачку у банатској 
Ораовици. У родном Београду завршио је гимнази-
ју, а потом је учио правне науке на београдском Ли-
цеју и одслушао једну годину филозофије у Берлину. 

Након тога, 1846. године послат је као државни пи-
томац на даље школовање у Пруску. Поново је био 
у Берлину, али је овог пута похађао Артиљеријско-
инжињеријску школу, а неко време је провео и на 
трупној обуци у пољском граду Штетину.34 По за-
вршеном школовању 1852. године постављен је за 
професора фортификације, стилистике и админи-
страције у Артиљеријској школи у Београду, прете-
чи Војне академије.35 

Јован Белимаровић је имао блиставу војничку 
каријеру. Због активног учешћа у рушењу Алексан-
дра Карађорђевића са власти, награђен је чином 
мајора 1859. године.36 Деценију касније у време на-
месничког режима, 1869. године добио је чин пу-
ковника.37 Био је управник Тополивнице у Крагу-
јевцу (1860), командант одбране Београда у време 
турског бомбардовања (1862), начелник Штаба ко-
манде стајаће војске (1862–1865), инспектор инже-
њерије и помоћник министра војног (1865–1868), 
ми нистар војни (1868–1872) и изасланик српске вла-
де у црногорској војсци (1876).38 Његово име везано 
је за велике победе српске војске у Другом српско-
турском рату (1877–1878). Као генерал на челу Шу-
мадијског корпуса учествовао је у ослобађању Пи-
рота, Ниша и Врања, док су његове трупе стигле 
и на Косово.39 Био је носилац многих домаћих и 
страних одликовања: Ордена Милоша Великог 1. 
ре да, Ордена Таковског крста 1, 2. и 3. реда, Златне 
ме  даље за храброст, Споменице рата за ослобође ње 

33   С. Божић, „Генерал Јован Белимарковић, војник и политичар (1827–
1906)” у Делиград – од устанка ка независности 1806–1876: зборник ра-
до ва, Београд, 2007, 365.

34   Официри у високом школству Србије 1804–1918, Београд, 2000, 450.
35   М. Милићевић, Љ. Поповић, Генерали војске Кнежевине и Кра љевине 
Србије, Београд, 2003, 40.
36   ИАШК, Лични фонд Јована Белимарковића, Б. 2. 181(1859) - 1. 
37   ИАШК, Б. 2. 181(1869) - 4.
38   Б. Божић, Управа и управници града Београда (1839–1944), Београд, 
2011, 186.
39   Официри у ..., 450.
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и не зависност 1876–1878, руског Ордена Св. Ста ни-
сла  ва са мачевима 1. реда и Ордена Св. Ђорђа са ма -
чевима 1. реда и турског Ордена Меџедије 3. реда.40 

Белимарковићева политичка каријера није би-
ла толико беспрекорна као војничка, јер се његово 
име везивало за финансијске афере о којима се ра-
с прављало у Народној скупштини. И поред тога 

он је у различитим временским периодима био на 
зна чај ним функцијама у држави: управник вароши 
Бео града (1858–1859), члан Државног савета у два 
наврата (1872–1875, 1888–1889),41 намесник мало-
летног краља Александра (1889–1893) и председник 
Сената (1903)42. Припадао је оној групи либерала 
тзв. династијаша који су били одани Обреновићи-
ма без обзира на повремене неспоразуме које је 
имао најпре са кнезом Михаилом, а потом и са кра-
љем Александром. Након Мајског преврата 1903, 
повукао се у своју вилу у Врњачкој Бањи где је 1906. 
го дине преминуо у кругу своје породице.43 

Јован се први пут оженио Бисенијом Симић, 
кћерком уставобранитеља и саветника Стојана Си -
ми ћа. Било је то још у време док је предавао у Ар ти -
љеријској школи. Оболела од туберкулозе, Бисе  ни  ја 
је умрла у младости, не оставивши му потом ство. 
Други пут се оженио прилично касно, 1882. годи-
не, Станом (Цаном) Чотрић, кћерком бо га тог Шап-
ча нина Ђоке Чотрића. Са њом је имао осмо ро де-
це: близанце Милана и Милоша, Милицу, Рељу, 
близ  накиње Велику и Цвету, Босиљку и Сто јан ку. 
Милан је умро у раном детињству, као пе то го диш-
њи дечак (1888), а Стојанка већ као беба (1895). Ни 
Милош није био дуговечан: двадесет сед мого диш-
њи коњички капетан преминуо је 1911. године. Нај-
дуже је живео син Реља, све до 1973. го дине. Стари 
генерал је надживео и своју другу суп ругу Цану, 
која је изненада умрла у Ници 1903, нај вероватније 
од последица тровања храном.44

Историјски архив Шумадије откупио је лични 
фонд Јована Белимарковића 1957. године од њего-

40   М. Милићевић, Љ. Поповић, н. д., 43.

41   ИАШК, Б.2. 181(1888) - 5.
42   ИАШК, Б.2. 181(1903) - 60.
43   С. Божић, н. д., 368.
44   Исто, 369.
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ве кћерке Цвете Дробњак. Том приликом преузет 
је само један део фонда, док је други део остао код 
сопственика. У питању је архивска грађа настала у 
временском распону од 1851. до 1903. године. До-
ку ментација је подељена на неколико група: лич-
на до кумента Јована Белимарковића (1858–1903), 
имо  винско правни списи (1880–1897), документа 
дела т ности (1867–1888), преписка (1869–1903) и ар-
хивс ка грађа сродника творца фонда (1851–1903). 
Са чувана су следећа документа: укази кнеза Алек-
сан д ра Карађорђевића и кнеза Милоша Обренови -
ћа о додељивању чинова, затим указ краља Ми лана 
о именовању Белимарковића за члана Држав ног 
савета, диплома Београдског певачког друштва, ра-
зне облигације и процене некретнина, наредбе ми-
нистра војног, позиви за седнице, лична, приватна и 
породична преписка и друго.45 

Архивска грађа: 

Историјски архив Шумадије Крагујевац

1. Лични фонд Николе Милићевића Луњевице (1767–
1842).

2. Лични фонд Цветка Рајовића (1793–1873) 
3. Лични фонд Јована Белимарковића (1827–1906)

Литература:

Божић, Б., Управа и управници града Београда (1839–
1944), Београд, 2011.

Божић, С., „Генерал Јован Белимарковић, војник и 
по  ли  тичар (1827–1906)” у Делиград – од устанка ка неза-
ви   с  но сти 1806–1876: зборник радова, Београд, 2007.

Водич Историјског архива Шумадије, Крагујевац, 1978.
Врбавац, Ђ., Никола Милићевић Луњевица, Пожа ре-

вац 1902. 
Гавриловић, А., Знаменити Срби XIX века I, Загреб 

1901.
Јовановић, В., „Избрисана сећања: уништавање и ре-

ту ширање слике о несталој династији Обреновића”, Го-
диш њак за друштвену историју вол. 14 (2007), број 1-3.

Јовановић, Ј., Двор кнеза Александра Карађорђеви ћа, 
Београд, 2010. 

Јовановић, Ј., Господар Јеврем и његов штап, био гра-
фија Јеврема Обреновића (1790–1856), Београд, 2012.

Јовановић-Стојимировић, М., Силуете старог Бео-
гра да, Београд, 2008.

Јовановић, С., Уставобранитељи и њихова влада, Бео  -
град, 1925.

Крестић, В. П., Пречани и Шумадинци, Београд-Но ви 
Сад, 1996.

Љушић, Р., Кнежевина Србија 1830–1839, Београд, 
1986.

Милић, Д., „О делатности једног истакнутог носио ца 
капитала – Николе Милићевића Луњевице (1767–1842)”, 
Зборник Музеја Првог српског устанка, II, Београд 1990. 

Милићевић, М. Ђ., Поменик српског народа новијег 
до ба, Београд, 1888. 

Милићевић, М., Поповић, Љ., Генерали војске кне же-
вине и краљевине Србије, Београд, 2003.

Офи  цири у високом школству Србије 1804–1918, Бео-
град, 2000. 

Павловић, С. И., Никола Милићевић Луњевица, Кра-
гујевац, 2003.

Пирх, О. Д., Путовање по Србији у години 1829, Бео-
град, 2012.

Рајић, С., Краљ Александар: владар на прелазу ве кова: 
сукобљени светови, Београд, 2011. 

Столић, А., Краљица Драга Обреновић, Београд, 2009.

45   Водич Историјског архива Шумадије, 149.



83

Попис каталошких јединица

Лични фонд Николе Милићевића Луњевице

Милош Обреновић

1. Писмо кнеза Милоша о удаји
Луњевићеве кћери
24. март 1822, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Препис, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
22 x 18 цм
Писмо кнеза Милоша Обреновића упућено Николи 
Милићевићу Луњевици у коме га обавештава да ће 
доћи на свадбено весеље његове кћерке Јеке.
ИАШК Б. 2. 190 (1822)-35

2. Кнез Милош о жировнини
26. август 1822, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Препис, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
22 x 18 цм
Писмо кнеза Милоша Обреновића упућено Нико-
ли Милићевићу Луњевици у коме га обавештава о 
сво јој наредби у вези куповине и продаје сеоских 
шума. 
ИАШК Б. 2. 190 (1822)-36

3. Писмо кнеза Милоша о дугу секретара 
Николајевића
1. септембар 1822, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
35 х 24 цм

1

2
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Писмо кнеза Милоша Обреновића упућено Николи 
Милићевићу Луњевици у коме га обавештава о дугу 
покојног секретара Николе Николајевића према 
Младену Миловановићу и предлаже да се новац 
ко ји се налази код покојникове жене и њега преда 
Мла дену. 
ИАШК Б. 2. 190 (1822)-37

4. Писмо кнеза Милоша Обреновића 
24. септембар 1822, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
35 х 24 цм
Писмо кнеза Милоша Обреновића упућено Николи 
Милићевићу у коме му се захваљује на позиву за 
сва дбено весеље његове кћерке и обећава да ће раз-
го варати по питању робе која се налази у Мачви.
ИАШК Б. 2. 190 (1822)-38

3

4

5
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Писмо кнеза Милоша Обреновића упућено Николи 
Милићевићу Луњевици у коме му поручује да иде у 
Брусницу, седиште Рудничког округа и тамо сачека 
даља упутства.
ИАШК Б. 2. 190 (1838)-41

7. Писмо кнеза Милоша о унапређењу
Николе Луњевице 
6. март 1838, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Препис, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
22,5 х 18 цм
Писмо кнеза Милоша Обреновића упућено Николи 
Милићевићу Луњевици у коме га обавештава да му 
је доделио чин мајора и да га је поставио за члана 
Магистрата Округа рудничког чије је седиште било 
у Брусници.
ИАШК Б. 2. 190 (1838)-6

5. Савети кнеза Милоша у вези лечења деце
3. август 1824, Крагујевац 
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама
славено србског језика, 1 лист
35 х 24 цм
Писмо кнеза Милоша Обреновића упућено Николи 
Милићевићу Луњевици у коме га саветује како да 
лечи и храни болесно дете.
ИАШК Б. 2. 190 (1824)-39

6. Писмо кнеза Милоша упућено Луњевици
у коме му поручује да крене у Брусницу
19. фебруар 1838, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
35 х 21 цм

7
6
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Породица

Никола Милићевић Луњевица

10. Никола Милићевић Луњевица
Милан Јовановић
Око 1900, Београд 
Позитив, црно бели, табло фотографија
16 х 10,5 цм
Фотографија Николе Милићевића Луњевице рађе-
на према изгубљеном портрету који је насликао 
Марко Мурат на основу живописа из 1807. који је 
и сам обновио, а који се налазио на јужној фасади 
цркве манастира Вујан. 
ИАШК Б. 2. 190-93

11. Гроб Николе Луњевице
6. август 1900, Манастир Вујан
Позитив, црно бели
28 x 22 цм
Фотографија гроба Николе Милићевића Луњевице 
у порти манастира Вујан, снимљена 6. августа 1900. 
године. 
ИАШК Б. 2. 190 (1900)-96

8. Објава кнеза Милоша Обреновића 
6. март 1838, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
17 х 22,5 цм
Објава о одлуци кнеза Милоша Обреновића којом 
се одређује годишња плата члану Магистрата Окр-
уга рудничког Николи Милићевићу Луњевици у из-
носу од 5000 талира годишње. 
ИАШК Б. 190 – 7 (1838)

9. Објава кнеза Милоша Обреновића 
28. септембар 1838, Крагујевац 
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
17 х 22,5 цм
Објава о одлуци кнеза Милоша Обреновића да се из 
народне касе исплати 360 талира на име плате ма-
јору Николи Милићевићу Луњевици.
ИАШК Б. 2. 190-8 (1838)

8

9
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Фонд Цветка Рајовића

Милош Обреновић

13. Кнез Милош о избору депутата за Цариград
6. jануар 1829, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 

12. Породично газдинство Николе Луњевице
1900 (?), село Луњевица
Штампа Љуба Никић, Горњи Милановац 
Дописна карта, папир, штампа
13,8 x 9 цм
Дописна карта с почетка XX века на којој је пред-
стављен дом газда Николе са осталим зградама у се-
лу Луњевица. 
ИАШК Б. 2. 190 -101.

10 11

12
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Ср бије и Турске изнесе пред главнокомандујућег 
ру  ске војске грофа Дибича.
ИАШК Б. 2. 195 (1829)-21

15. Пуномоћје којим кнез Милош поставља 
Цветка Рајовића за агента при Императорско-
руском министарству 
19. јул 1829, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 2 листа
32 х 19 цм
Пуномоћје којим кнез Милош Обреновић постав ља 
свог секретара Цветка Рајовића за агента при Им-

славеносрбског језика, 1 лист
32 х 21 цм
Писмо кнеза Милоша Обреновића упућено секрета-
ру Цветку Рајовићу у коме му наређује да се одмах 
спреми и дође у Крагујевац јер се врши избор де пу-
тата који ће ићи у Цариград ради закључења мира. 
ИАШК Б. 2. 195 (1829)-20

14. Писмо кнеза Милоша упућено Цветку Рајовићу
о питањима које треба да постави грофу Дибичу 
15. април 1829, Пожаревац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 2 листа
40 х 25 цм
Писмо Милоша Обреновића упућено Цветку Рајо-
вићу у коме му наређује да извесна питања односа 

13

14
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гостопримство Отону Дубиславу Пирху и Цветку 
Ра јовићу приликом њиховог предстојећег обиласка 
земље.
ИАШК Б. 2. 195 (1829)-2

17. Објава кнеза Милоша о плати Цветка 
Рајовића
3. мај 1837, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 

пе раторско-руском министарству до избора новог 
де  путата, пошто је дотадашњи депутат Михаило 
Гер  ман смењен. 
ИАШК Б. 2. 195 (1829)-1

16. Објављеније кнеза Милоша Обреновића 
поводом боравка Ота Дубислава Пирха у Србији 
8. октобар 1829, Пожаревац
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
19,5 х 24 цм
Објава кнеза Милоша Обреновића којом се од свих 
кнезова и кметова тражи да укажу сваку помоћ и 

15 16

17
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Љубица Обреновић

19. Писмо кнегиње Љубице Цветку Рајовићу 
20. јул 1837, Топчидер
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
35, 5 х 23,5 цм
Писмо кнегиње Љубице упућено Цветку Рајовићу у 
коме пита њега и господара да ли желе да узму бата 
Ашчију, Јевремовог слугу и колико ће га плаћати, 
пошто га тражи енглески конзул.
ИАШК Б. 2. 195 (1837)-57 

Милан Обреновић II

20. Писмо Милана Обреновића Цветку Рајовићу 
5. август 1837, Топчидер
Папир, мастило, рукопис

славеносрбског језика, 1 лист
24 х 18 цм
Објава којом кнез Милош Обреновић утврђује го-
дишњу плату свом ађутанту, пуковнику Цветку Ра-
јовићу. 
ИАШК Б. 2. 195 (1837)-3

18. Указ кнеза Милоша o постављењу
Цветка Рајовића за министра иностраних дела
6. април 1859, Београд
Папир, штампа, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
35,5 х 22,5 цм
Указ кнеза Милоша којим поставља Цветка Рајови-
ћ а на дужност министра иностраних дела, а разре-
шава Стевана Магазиновића.
ИАШК Б. 2. 195 (1859) -15

18

19
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Михаило Обреновић

21. Одлука намесника у вези миропомазања
кнеза Михаила
11. фебруар 1840, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
35 х 22,5 цм
Одлука намесника кнежевског достојанства Авра-
ма Петронијевића, Јеврема Обреновића и Томе Ву-
чића Перишића о постављању Цветка Рајовића за 
руководиоца церемонијала приликом свечаног ми-
ро по мазања господара Михаила.
ИАШК Б. 2. 195 (1840)-14

22. Писмо кнеза Михаила Цветку Рајовићу у коме 
критикује рад његовог попечитељства
11. децембар 1841, Крагујевац

Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 3 листа 
35,5 х 22,5 цм
Писмо Милошевог старијег сина Милана Обрено-
вића упућено Цветку Рајовићу. Због увреде које му 
је нанео Милан му нуди извињење, а уколико овај 
то одбије, упућује му позив на двобој.
ИАШК Б. 2. 195 (1837)-58

21
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Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
36 х 22, 5 цм
Одлука намесника кнежевског достојанства Авра ма 
Петронијевића, Јеврема Обреновића, Томе Вучи ћа 
Перишића којом одређују Цветка Рајовића за ми ни-
стра финансија у одсуству Алексе Симића.
ИАШК Б. 2. 195 (1839)-13

Папир, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 2 листа
24,5 x 20 цм
Писмо кнеза Михаила Обреновића упућено мини-
стру унутрашњих дела Цветку Рајовићу у коме кри-
тикује рад тог Министарства за немарност у вези 
хватања људи који шире непријатељску делатност 
против Србије. 
ИАШК Б. 2. 195 (1841)-91

Породица

Јеврем Обреновић

23. Одлука Намесништва о постављењу
Цветка Рајовића за министра финансија 
3. август 1839, Београд

22
23
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Указ кнеза Милана Обреновића о унапређењу пот-
пу ковника Јована Белимарковића у чин инжиње риј-
ског пуковника.
ИАШК Б. 2. 181 (1869)-4

26. Указ краља Милана о именовању 
Белимарковића за члана Државног савета
21. новембар 1888, Београд

Фонд Јована Белимарковића

Милош Обреновић

24. Указ кнеза Милоша о унапређењу
Јована Белимарковића у чин мајора
9. април 1859, Београд
Папир, штампа, мастило, рукопис
Оригинал, народни српски са примесама 
славеносрбског језика, 1 лист
27,5 х 42 цм 
Указ кнеза Милоша Обреновића о унапређењу капе -
тана Јована Марковића у чин инжињеријског ма јо ра. 
ИАШК Б. 2. 181(1859)-1 

Милан Обреновић IV

25. Указ кнеза Милана о унапређењу Јована 
Белимарковићa у чин пуковника
1. јануар 1869, Београд
Папир, штампа, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
29,5 х 43,5 цм

24
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26
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Оригинал, српски језик, 1 лист
24,5 x 24,5 цм
Депеша краља Александра којом обавештава Јова-
на Белимарковића да га je одликовао орденом Ми -
лоша Великог I степена. 
ИАШК Б. 2. 181 (1899)-16

29. Депеша краља Александра 
25. март 1903.
Папир, штампа, рукопис

Папир, штампа, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
45,5 х 32,5 цм
Указ краља Милана Обреновића о именовању гене-
рала Јована Белимарковића за члана Државног са-
вета.
ИАШК Б. 2. 181(1888)-5

27. Депеша краља Милана 
11. jун 1900, Владичин Хан
Папир, штампа, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
20,5 х 20 цм
Депеша краља Милана упућена Јовану Белимар ко-
вићу у којој му се захваљује на пажњи и пријатељст-
ву које показује према дому Обреновића.
ИАШК Б. 2. 181(1900)-48 

Александар Обреновић

28. Депеша краља Александра 
11. април 1899.
Папир, штампа, рукопис

27
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31. Извештај председника Владе Димитрија 
Цинцар-Марковића 
26. март 1903, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
27,5 х 21 цм

Извештај председника Владе Димитрија Цинцар-
Мар  ковића о постављењу Јована Белимарковића за 
до животног члана Сената.
ИАШК Б. 2. 181 (1903)-60

32. Позивница маршала двора 
31. март 1903, Београд
Папир, штампа, рукопис
Оригинал, српски језик, 1 лист
22,5 х 14 цм

Оригинал, српски језик, 1 лист
23 х 20 цм
Депеша краља Александра којом обавештава Јова -
на Белимарковића да га је вратио у активну службу 
и поставио за председника Сената.
ИАШК Б. 2. 181 (1903)-20

30. Извештај председника
Владе др Владана Ђорђевића 
28. децембар 1899, Београд
Папир, мастило, рукопис 
Оригинал, српски језик, 1 лист
22,5 x 16,3 цм

Извештај председника Министарског савета др Вла-
дана Ђорђевића упућен Јовану Белимарковићу у ко-
ме га извештава о путовању краља у Ниш. 
ИАШК Б. 2. 181 (1899)-26

30
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 Култура сећања

34. Позивница Одбора за подизање спомен-табле 
краљу Милану 
21. мај 1902, Београд, Ниш
Папир, штампа
Оригинал, српски језик, 1 лист 
15,5 х 20 цм
Позивница Одбора упућена Јовану Белимарковићу 
да присуствује свечаности поводом подизања спо-
мен-табле краљу Милану у Сићевачкој клисури.
ИАШК Б . 2. 181(1902)-49 

Позивница маршала двора упућена Јовану Бели мар-
ковићу да присуствује „благодарењу” поводом 10-го -
дишњице владавине краља Александра Обреновића.
ИАШК Б. 2. 181(1903)-37

33. Писмо Јована Белимарковића председнику 
српске владе Јовану Aвакумовићу 
2. јун 1903, Београд
Папир, мастило, рукопис
Оригинал, српски језик, 2 листа
13 х 17 цм
Писмо генерала Јована Белимарковића у коме свом 
сестрићу, председнику српске владе Јовану Aваку-
мовићу, објашњава тешку ситуацију у којој се на-
лази после Мајског преврата. 
ИАШК Б. 2. 181(1903)-14

32
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Визуелне представе Обреновића
из Фонда Анастаса Јовановића

Музеја града Београда

Данијела Ванушић, 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 историјски 
музеј комплексног типа а његов фонд је са почетних 
155 порастао на преко 130.000 предмета. Мате ријал-
на баштина коју Музеј прикупља, чува, стручно об-
ра ђује и штити, полази од формирања београдског 
подручја у доба неолита преко историјског, умет -
ничког и архитектонског развоја града и прес то ни-
це до савремених дана. 

Према последњој систематизацији Музеј града 
Београда данас има четири организационе једини-
це: Одељење за археологију, Одељење за историју, 
Одељење за историју културе и уметности и 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 комплек-
сној културној делатности као и евидентном уве-
ћа њу фонда, основни проблем и даље представља 
пи тање јединствене зграде која би била адекватно 
ре шење за трајан смештај Музеја. Због недостатка 
из ла гачког простора, Музеј је током година за сво-
је по времене тематске и сталне изложбене постав ке 
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 Цвији ћа, 
Збирку икона Секулић, Музеј Младеновца, Архео-
лошки локалитет Винча и Завичајни музеј Земуна.

И поред тешких услова у којима ради, Музеј се 
труди да одржи сталну везу с публиком. Од 1954. 
године излази редовна музејска публикација Годи-

шњак града Београда у коме је до данас објављено 
ви ше од 800 стручно-научних радова, који на све-
бухватан начин интерпретирају археологију, нека -
дашњу и савремену историју, уметност и архитек -
ту ру Београда. Сваког првог понедељка у месецу 
одржава се, сада већ традиционална манифестаци-
ја, Три бина љубитеља историје Београда а пре пет 
го   дина Музеј је за публику припремио јединствену 
недељ ну представу На кафи код кнегиње Љубице. 
Ори гиналну монодраму о животу кнегиње Љубице, 
која се изводи на српском и енглеском језику, до 
данас је погледало више од 7500 посетилаца. Сваке 
године у Музеју се приреди више различитих про-
моција, тематских изложби, гостовања, едукативних 
радионица, и стручних публикација. 

Само у протеклих пар година неколико музеј-
ских изложби и публикација добили су посебна 
при  знања. Национални комитет Међународне ор-
га  ни    зације музеја (ICOM) Србије прогласио је 2011. 
из  ложбу „Градски номад – београдски записи фо-
то ре   портера Александра Аце Симића” за Про јекат 
го   дине. Ауторка изложбе и каталога „RECTE ILLV-
MI NAS – АНТИЧКЕ СВЕТИЉКЕ”, виши кустос 
Му  зеја града Београда др Славица Крунић, доби ла 
је 2011. награду Музејског друштва Србије „Ми-
ха и ло Валтровић”, у категорији Појединац годи не. 
На 28. Међународном фестивалу Сарајевска зи-
ма „2012” награда Сребрна пахуљица додељена је 
изло ж би „Богдан Богдановић/Уклети неимар” за 
најбо ље ост варење на пољу визуелних уметности. 
Посе бан успех остварила је 2012. године изложба 
„Me ta housing” својим гостовањем на International 
Show case 2012, Олимпијади културе у Лондону као 
једини учесник из Србије. 

Бољи увид у развој, комплексност и делатност 
Музеја града Београда се може видети на интернет 
адреси: www.mgb.org.rs
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У сусрет обележавању два века од рођења Ана-
стаса Јовановића (1817–2017), првог српског лито-
графа, фотографа и једног од најзначајних стварао-
ца нововековне српске уметности и културе, Му зеј 
града Београда ради на систематизацији, конзер-
вацији, дигитализацији, стручној и научној обради 
фонда поменутог уметника који се чува у оквиру 
Збирке за ликовну и музичку уметност до 1950. го-
дине. С обзиром на уметнички значај и културно 
историјски дорпинос сложене националне делат-
ности Анастаса Јовановића, пројекат обележавања 
два века од његовог рођења замишљен је као свео-
бухватан истраживачки процес са циљем да се ре-
контекстуализујe и ревитализујe Јовановићев опус. 
Намера је да се компаративним сагледавањем це-
ло купног музејског фонда Анастаса Јовановића и 
смештањем у одговарајући културно-историјски и 
уметнички контекст, укаже на естетска и тематска 
опредељења епохе, чиме ће се потврдити значај и 
место српске уметности у контексту европске умет-
ности и културе XIX века.

Због обима, комплексности и разноврсности 
му  зејског материјала, фокус овог рада, који је уједно 
и један од корака на путу реализације пројекта обе-
лежавања два века од рођења, биће усмерен на ви-
зуелна сведочанстава представника династије Об-
ре новић која се налазе у оквиру Фонда Анастаса 
Јо  ва новића у Музеју града Београда. 

Фонд Анастаса Јовановића има 1575 предмета 
различитих по типу, намени и пореклу док су њихо-
ве садржајне вредности драгоцено сведочан ство ис-
траживачима различитих усмерења. Близу две тре-
ћине Фонда чине Анастасова умет нич ка оства ре  ња: 

Фонд Анастаса Јовановића
у Музеју града Београда 

У Музеју града Београда данас се чува најбога-
тија колекција уметничке и приватне заоставшти не 
Анастаса Јовановића, блиског пријатеља династије 
Обреновић, особе која је умногоме утицала на фор-
мирање и развој визуелног владарског програма ди-
настије и нововековне српске уметности и култу ре. 
Због разноврсности и комплексности материјала, 
Јо вановићева заоставштина распоређена је у пет 
збирки: Фонд Анастаса Јовановића, Збирка за ли-
ков  ну и музичку уметност до 1950, Збирка за архи-
тектуру и урбанизам, Збирка за историју Београ  да 
до 1918. године и Збирка за примењену умет ност и 
етнологију, што онемогућава да се прециз но утвр-
ди број предмета везаних за династију Обрено вић. 
Нај дра гоценији, не само по броју већ и култур но-
исто ријској и документарној вредности матери ја-
ла јесте Фонд Анастаса Јовановића који се налази 
у оквиру Збирке за ликовну и музичку уметност до 
1950. Њега чини 1575 предмета од којих су 723 ори-
гинална талботипска снимка (позитив и негатив), 
што је уједно и њихова највећа колекција у Србији, 
око 107 фотографија, 71 стереоскопски снимак, 39 
фотографија на стаклу, 210 литографија, 22 акваре-
ла, 165 цртежа, 32 писма, 94 књиге и часописа из 
приватне библиотеке, 28 архивалија из породичне 
до кументације, аутобиографија, бележнице и раз-
ни други приватни предмети међу којима је иг  ла за 
кравату, табакера, Јовановићеви печати итд.1 

Визуелне представе Обреновића
из Фонда Анастаса Јовановића Музеја града Београда

1   Подаци преузети из инвентарских књига I, II, и III колекције Анас-
тa са Јовановића.
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раничићемо се само на визуелне представе чланова 
владарског дома Обреновића. 

Медијски бум који је у XIX веку обележио чи-
тав европски континент захватио је и младу српс-
ку кнежевину што је довело до растуће пот ребе за 
масовном производњом визуелних представа раз-
ли читих медијских израза. Убрзана модернизација 
и индустријализација довеле су до пораста броја 
градског становништва, повећања тржишта и ства -
рања новог слоја друштва – грађанске класе, ко ја 
је постала конститутивни елемент медијске ствар-
ности и главни конзумент њеног производа. То је 
утицало на увоз нових, доступнијих уметничких 
медија попут литографије, фотографије, разгледни-
це и напослетку, филма. Наступило је доба технич-
ке репродукције оригиналног уметничког дела које 
је сада у новој форми постало доступно широким 
слојевима друштва. Ипак, очекивано рушење ауре 
непоновљивости и оригиналности уметничког де-
ла, није условило и деконструкцију његове аутен-
тичне симболичне поруке изражене визуелним је-
зи ком слике, због чега су масовни медији стављени 
у службу репрезентације друштвених и културних 
елита. Посебно место у овом процесу заузимале 
су слике владара. Јавност састављена од широких 
друштвених структура постала је конзумент али 
ује дно и иницијатор настанка владарске слике, 
што је условило двосмерну комуникацију, одозго 
и одоздо. Слике је пласирала мањина, елита, али 
су оне креиране у складу с потребама популуса, 
ве ћине. Некада неприкосновена владарска слика, 
не  достижна, недирнуте ауре оригиналности, захва-
љујући деветнаестовековном медијском буму, по-
стала је предмет свакодневне конзумације. 

Трансфер савремених европских струјања и 
но   вих техничких знања у систем српске визуелне 
кул   туре умногоме је био омогућен свестраном, сло   -

талботипије, фотографије, стереоскопски снимци, 
литографије, акварели и цртежи. Око две сто    тине 
предмета би могло да се сведе под архи валије, ме ђу 
њима се налазе сведочанства са Уметнич ке акаде-
мије у Бечу, различите дозволе, писма на немач ком 
и турском језику, одликовања, пре пи ска са кне-
зом Милошем, кнезом Михаилом, кнегињом Ју ли-
јом, Анком Обреновић, писмо кнегиње Љубице, 
као и са другим српским и црногор ским владари-
ма и државницима; приватна породич на доку мен -
та ција, стихови посвећени кнезу Милошу и Ми-
хаи лу, различите белешке написане руком кнеза 
Ми хаила и многа друга документа. Међу осталим 
предметима чувају се књиге из Анастасове библио-
теке, часописи, Анастасова табакера, печати, као и 
фрагменти чаше кнеза Михаила.2 Због хе терогено-
сти и комплексности сачуваног матери јала, пред-
мети који су некада представљали сведочан ства 
ли  чних односа, образовања, угледа, богатства, гра-
ђан ских врлина, укуса, друштвене моћи и досто-
јанства које је Анастас Јовановић уживао, дистан-
цирани од своје првобитне намене као музеј ски 
експонати су постали сведочанства ширег историј-
ског, културног, уметничког, друштвеног, нацио-
нал ног, династичког, државног и политичког кон-
текста. С тим у вези готово да је немогуће у овом 
раду представити све предмете из Фонда који су 
на посредан или непосредан начин били у вези са 
члановима династије Обреновић. Из тог разлога ог-

2   Чаша је припадала кнезу Михаилу и наводно je била венчана чаша, 
из које је кнез пио са невестом Јулијом вино на обреду венчања. Према 
опису из инвентарне књиге чаша је изведена од порцелана са кружном 
позлаћеном стопом. Горњи део чаше је ваљкастог облика, шири се 
према рубу који има позлаћену ивицу. Чаша је мрке боје са зеленим 
флоралним орнаментима. Не зна се када је чаша сломљена али се од 
ње данас чувају само фрагменти порцелана које није могуће спојити. 
инв. бр АЈ_827.
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слојева који су га, захваљујући његовом таленту и 
угледу, ангажовали и за израду својих портрета. 
Пре израде портрета, Анастас је прво радио фото-
гра  фију а касније према њој изводио припремне 
сту ди је које су претходиле коначном цртежу за ли-
то графију. Тако је у почетку, пре него што је стек-
ла ста тус самосталног медија, фотографија имала 
уло гу предлошка на основу кога су настајале лито-
гра фије и уљане слике. У оквиру Фонда Анастаса 
Јова новића чувају се припремне портретне талботи-
пи је, фотографије, скице, студије, као и литографије 
настале на основу њих. Компаративном анализом 
по менутог материјала може се реконструисати про-
цес настанка уметничког дела, и уједно сагледати 
уметниково цртачко умеће и вештина да реализам 
фотографије не пребаци у суви натурализам, већ да 
путем геста, позе, акцесорног амбијента, или пак 
кадрирања, лик портретисаног постави у сферу 
иде а лизације са циљем да на прави начин истакне 
ње гов психолошки профил.4 

Посебан стваралачки однос са кнезовима ди-
на стије Обреновић на првом месту кнезом Михаи-
лом, развио се у периоду њихове емиграције. Деле-
ћи судбину династије, Анастас је током заједнич ких 
година боравка у Бечу, урадио низ портретних фо-
тографија, литографија, цртежа и историјских ком-
позиција везаних за Обреновиће. Познато је да је 
Јовановић још 1841. добио дозволу од кнеза Миха и-
ла да може литографисати његов лик (кат. бр. 1), што 
је наговестило његову кључну улогу у наступају  ћој 

же  ном, уметничком делатношћу првог српског ли-
тографа и пионира светске фотографије Анастаса 
Јо  ва  новића (1817–1899).3 Као одани сарад ник и 
близак пријатељ династије Обреновић, Анастас Јо-
ва но вић је од самих почетака свог уметничког ра да 
уживао јединствено право на израду и умножа ва-
ње њихових портрета што је трајно утвр дило ње гов 
статус и деловање у служби конструи сања вла дар-
ског лика. Истовремено, то му је омогућило да упоз-
на све виђеније представнике елитних друш тве них 

3   Више о Анастасу Јовановићу видети: К. Јовановић, „О животу и ра-
ду Анастаса Јовановића”, СКГ књ. XIII/8, Београд, 1924, 595–596; Љ. 
Никић, „Аутобиографија Анастаса Јовановића”, ГМГБ, књ. 3, Београд, 
1956, 385-416; П. Васић, Живот и дело Анастаса Јовановића – првог 
срп ског литографа, Београд, 1962; Р. Антић, Анастас Јовановић – први 
српски фотограф, Београд, 1977; Р. Антић, Анастас Јовановић – тал-
ботипије и фотографије, Београд, 1986; К. Јовановић, Разне успомене, 
прир. Данијела Ванушић, Београд, 2012.

4   Више о фотографској делатности Анастаса Јовановића видети: Р. 
Антић, Анастас Јовановић – први српски фотограф; Р. Антић, Анастас 
Јовановић – талботипије и фотографије; Б. Дебељковић, Стара српска 
фотографија, Београд, 1977, 10-22; М. Тодић, „Конструкција идентите-
та у породичном фото-албуму” у Приватни живот код Срба у XIX веку, 
прир. А. Столић и Н. Макуљевић, Београд, 2006, 526-566.

Одобрење издато Анастасу Јовановићу 
да може да литографише портрет кнеза Михаила

који се код њега налази, 1841. (МГБ, АЈ_646)
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ција и даље била у складу са захтевима грађанске 
културе. Представа кнеза у стојећем положају ка-
ко чита писмо (АЈ_1436), указује на старе идеале 
просветитељства. Ангажовани кнежев став владара 
који ради, потврђује акт читања писма, вероватно 
званичног, државног и карактеристичан је за стари 
идеал о владару грађанину, који неуморно ради за 
добро својих поданика.

Популаризација културе вршена литографским 
медијем утицала је на формирање укуса и осећања 
за лепо у младој српској кнежевини и омогућила 
је пролаз уметности из домена високе и затворене 
умет ничке праксе, оличене у медију сликарства, у 
ок вире масовне конзумације визуелне културе. Сти-
мулисање историјске свести и све јаче повезивање 
ди настичког и државног патриотизма довело је 
то  ком XIX века у целој Европи до масовне појаве 
про  фаних иконичних представа намењених патри-
от ски освећеном телу народа. Били су то портрети 
владара, представе историјских хероја и знамени-
тих савременика истакнутих у улози јавних нацио-
налних радника. Намена ових профаних икона би  ла 
је првенствено пропагандна, па су за њихову ма-
совну производњу коришћене различите графичке 
технике. Ране литографске покушаје српских сли-
кара који се најчешће завршавају на ауторству цр-
тежа или показују слабе уметничке литографске 
домете, сменило је дело Анастаса Јовановића. Јова-
новић је студирао на Уметничкој академији у Бечу 
(1838–1842) али је вештину литографисања изучио 
1840. код литографа Јохана Штадлера који је, како 
је забележио у својој аутобиографији, пристао да 
га по цени од 2 форинте на сат обучава овој гра-
фичкој техници. Познат по свом радном елану, 
ства ралачкој радозналости и високој уметничкој 
про  дуктивности, Јовановић је у релативно кратком 
периоду од 1840. до 1859. колико се бавио овом тех-

медијској револуцији. Многобројне фотографије 
кне  за Михаила настале током година изгнанства, 
по т врђују Јовановићеву савременост у токовима ев-
роп ске уметности. Он користи актуелне иновације 
фо тографског медија али и брижљиво испланира не 
кне жеве инсценације, у чијем креирању вероватно 
учествује и кнез лично.5 

Тако слика владара приказаног у ставу доколи-
це, незаинтересованог уживања, указује на кодове 
грађанске културе, која је вишак времена почела 
да користи по угледу на некадашњу аристократију. 
Стога је на фотографији (АЈ_159) приказан у ставу 
бескорисног медитирања, које постаје само себи 
циљ а заправо је слика брижљиво изрежираног гра-
ђан ског идеала, који није више подразумевао са мо 
рад и ангажованост већ и вишак времена, које је 
нудило и могућност да се личност изолује у соп-
ствену контемплацију. Ова кнежева слика, а и чи-
тав сет сличних фотографија, заправо су ви зуелно 
инсцениране кнежеве репрезентације. Тако ђе, гра-
ђанска култура је као носилац става и понаша ња, 
произвела и дендизам као категорију која дефини-
ше ноншалантног грађанина. На неколико фо то-
гра фија Анастас је кнеза приказао у мон ден ском 
дендијевском изразу готово на граници кицошког 
(АЈ_1209). Његова намештена опуштеност својстве-
на је дендију док су фрак, штап и цилиндар били 
основни атрибути дендизма. 

Након повратка на власт, кнез Михаило је про-
менио свој визуелни програм, али је репрезен та-

5   Више о слици владара и њеном значењу у српској визуелној кул-
тури као и визуелној структури и значењу портрета Обреновића ко је 
је урадио Анастас Јовановић видети: И. Борозан, Слика и моћ: пред-
става владара у српској визуелној култури 19. и почетком 20. века, 
Док торска дисертација, одбрањена на Одељењу за историју уметности 
Филозофског факултета Универзитета у Београду, Београд, 2013. 
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током XIX века. Српска владарска структура у XIX 
веку кореспондирала је истовремено са савреме-
ном европском праксом и са устројством власти 
Османлијског царства. Нарочито је током првих 
деценија века дошло до прожимања османског пои-
мања власти и европског модела. Како се српска 
др жава све више окретала европским узорима вла-
дарског устројства, прожимање два културна и др-
жавна модела временом је бледело. 

Литографија с ликом кнеза Милоша изведена 
1852. године умногоме је постала идентитетска 
пред става оснивача династије Обреновић (АЈ_267). 
Владар је приказан у зрелом животном добу, одевен 
у свечану доламу, са самуровом капом у руци и 
сабљом о појасу. Он је био визуелно отелотворење 
моћи и снаге каквим га је уметник, у складу са ст-
ратегијом владарске репрезентације Обреновића, 
успешно представио. На овај начин поново је ево-
циран и изнова успостављен канонски портрет 
кне за Милоша који ће, уз многе варијације, бити ви-
зуелно понављан током читавог XIX века. Анас тас 
је канонски портрет владара извео литограф ском 
техником а квалитет приказа, захваљујући ње го вој 
уметничкој виртуозности, готово у потпуно сти је 
из једначио са сликарством. 

Литографија као масовни медиј имала је то-
ком XIX века посебну улогу и у популаризацији 
исто ријских догађаја. Захваљујући образовању на 
Уметничкој академији у Бечу, путовању по Немач-
кој и краћем боравку у Паризу, Јовановић је био 
директно упознат са савременим уметничким ст-
рем љењима која су обележена општим успоном 
ис торијског сликарства и његовом афирмацијом 
у конструисању историјског идентитета нације. У 
Фон ду се чувају и две композиције које приказују 
историјске догађаје везане за живот кнеза Милоша. 
У складу са идеалима устаничке етике која је у пр ви 

ником, урадио више стотина дела, портрета, исто-
ријских композиција и религиозних тема.6 Ње гове 
литографије, не само због бројности већ и ликов-
ности израза превазилазе све што је у овој техници 
урађено у српској уметности. 

За време боравка у емиграцији Анастас Јова-
новић је, између осталог, извео и низ литографских 
портрета Обреновића. Међу њима је и знаменити 
портрет владара у балканском (народном) репре-
зентативном костиму, који је имао и своје коло-
рисане верзије (АЈ_268). Ови литографски отисци 
били су у функцији истицања народности кнеза 
Михаила, као парадигме домаћинске, народне срп-
ске куће. Репрезентативни портрет кнеза Михаила 
у народном оделу постао је током револуционар-
них догађаја 1848. године, део уобичајене нацио-
налне иконографије. Истицање народности кнеза 
Михаи ла присутно је и на Јовановићевој чувеној 
литографији Срби око гуслара (АЈ_278). Уобичајено 
иконографско решење сцене које приказује окуп-
љене представнике народа како слушају слепог гус-
ла ра који седи испод храста, допуњено је ликовима 
из династије Обреновић. Међу њима се посебно 
истиче лик кнеза Михаила у народном оделу који, 
иако наглашен ставом и богатством ношње, не 
доминира сценом. Фокус посматрача је усмерен на 
гуслара као симбол народа, коме и кнез мора да се 
приклони. Тако у народном простору водеће, али 
ипак нормирано место заузима кнез као предвод-
ник народа. Велику популарност ове литографије 
потврђује и податак да се, као профана национал-
на икона, могла наћи у многим српским домовима 

6   Због масовне штампарске продукције, данас је тешко утврдити њи-
хов прецизан број. Само у Музеју града Београда чува се око 250 ли то-
графија међу којима је више примерака једног дела а исти је случај и са 
другим музејским и приватним колекцијама.
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вића чинило је 150 талботипија, 168 цртежа, 183 
ли тографије и још неколицина оригиналних фото-
графија и акварела. Због богатства материјала, она 
је постала основа за формирање Фонда Анастаса 
Јовановића9. 

Прва следећа аквизиција коју је Музеј добио и 
прихватио, била је 1957. године од Будимира Па-
в ловића из Београда, када је откупљено 66 фото-
графија, 30 дијапозитива на стакленим плочама и 
два печата Анастаса Јовановића. Овај први откуп 
био је увод у даље стратешко прикупљање музеј-
ске грађе и попуњавање Фонда, које је активно 
настављено током шездесетих година а завршено 
седамдесетих година прошлог века. У периоду од 
1960. до 1968. године, забележено је једанаест акви-
зиција у оквиру којих је на откуп понуђено 947 
пред мета, од којих је десет враћено власнику10, 
903 предмета су откупљена за Анастасов фонд док 
су остали инвентарисани у друге збирке Му зе ја. 
Највећи откуп био је током 1967. када је откуп-
љено 335 односно 214 талботипија, позитива и не-
гатива. Током седамдесетих година забележена су 

план истицала храброст и војничке победе, Ана стас 
је изабрао да прикаже борбе за ослобођење срп ског 
народа које је кнез Милош водио против Тура ка. 
(АЈ_637; АЈ_1525).

Повратком Обреновића и Анастаса Јовановића 
у Србију, догодио се фотографски бум у домену 
владарске репрезентације. Ову експлозију су пра-
тили и нови трендови у медијској репрезентацији 
владара настали на искуству које су владари и 
уметник стекли широм Европе. Међутим, уметнич-
ка делатност Анастаса Јовановића повукла се пред 
захтевима новог ангажмана. Након што је постао 
двороуправитељ на двору кнеза Михаила, његова 
уметничка активност преусмерена је из домена ме-
дија у домен управних послова, а вероватно и цере-
монијалних, с обзиром на чињеницу да је он био 
несумњиви творац дворске етикеције у доба кнеза 
Михаила.

Формирања Фонда Анастаса Јовановића

Почетак формирања Фонда Анастаса Јовано ви-
ћа био је 1953. године када је Комисија за култур-
не везе с иностранством поклонила Музеју града 
Београда 523 предмета7 које је откупила од кћерке 
Анастаса Јовановића, Катарине8, која је живела у 
Цириху. Прву музејску колекцију Анастаса Јовано-

7   Архива Музеја града Београда Акт. 544, 28. Х 1953.
8   Анастас Јовановић је имао троје деце. Из првог брака, о коме нема 
података, имао је сина Константина А. Јовановића (Беч, 1849 – Цирих, 
1923), архитекту. Други пут се оженио у Београду 1868. Аустријанком 
Маријом Штенц и са њом је добио још двоје деце. Кћерка Катарина 
Јовановић (Београд, 1869 – Цирих, 1954) се бавила књижевношћу и ху-
манитарним радом а син Јован Јовановић (Београд, 1878 – Санкт Гален, 
1943) био је професор хемије. С обзиром да је Катарина живела дуже 
од оба брата, једина је располагала очевим породичним наслеђем. Кон-
стантин и Катарина, током живота преузели су и по угледу на оца на-
ставили патриотску мисију искрених националних делатника.

9   Током рада нисмо наишли на документ којим би се потврдио тачан 
назив колекције. На иневентарним књигама пише Збирка Анастаса 
Јо вановића, на реверсима, Улазној књизи и неким предметима као 
скра ћеница испред инвентарног броја стоји само „А”, „УА” или „АЈ” 
веро ватно скраћеница за колекцију „Анастас”, „Уметничка Анастас” и 
„Ана стас Јовановић”, али се нигде не прецизира да ли се ради о Фонду 
или Збирци. Проблем око прецизног назива, осим што може да унесе 
за буну, у суштини не подразумева никакву разлику. Највероватније 
да је у време формирања назван Збирка али је временом, како је број 
предмета у музејским колекцијама растао и самим тим се и број збирки 
повећавао, назив „Збирка” је промењен у „Фонд”, што је омогућило ла-
к шу дистинкцију колекције у односу на чињеницу да она није само-
стална већ се налази у саставу веће Збирке за ликовну уметност и му-
зичку културу до 1950.
10   Међу враћеним предметима помињу се сточић са инкрустрацијама 
из оџаклије кнеза Михаила, два писма на турском језику непреведена и 
једно писмо на немачком.
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Радмиле Антић, Музеј града Београда био је у мо-
гућности да први добија понуде од Саве Велич ко-
вића што га је довело у предност у односу на остале 
сродне институције. 

Важно је напоменути да је, осим предмета који 
су били директно везани за живот и рад Анастаса 
Јовановића, Музеј града откупио од инжењера Ве-
личковића и јединствену уметничку колекцију која 
се налазила у власништву породице Јовановић а 
ко ја на непосредан начин осликава однос Анастаса 
Јовановића са династијом Обреновић.12 Међу њи -

још два, последња откупа који су се састојали од 
талботипија и стереоскопских снимака, и то 1970. 
и 1977. године. Осим последње аквизиције из 1977. 
од Маријане Шнајдер из Загреба, све остале пону де 
дошле су од исте особе, инжењера Саве Величкови-
ћа из Београда. 

Сава Величковић био је близак пријатељ Ката-
рине Јовановић која му је након завршетка Другог 
светског рата, разочарана због одлука тадашње 
вла сти да се цела породична имовина конфискује, 
ос тавила сву покретну породичну заоставштину у 
Бео граду, што је подразумевало и богатство ен тери-
јера њихове куће у Косовској улици.11 Комплекс на 
и слојевита структура наслеђа породице Јовано вић 
садржала је у себи свестрани квалитет разновр с  ног 
уметничког, културног и историјског сведо  чанства 
које је својим варијабилним значењем одго  ва рало 
различитим типовима музеја. То је омогу ћи  ло низ 
аквизиција због чега је инжењер Величковић током 
шездесетих и седамдесетих година прошлог века 
био један од најпознатијих колекционара ко ји је 
свим већим музејима у Београду нудио на откуп 
де ла из свог власништва. Тако се зао став штина по-
родице Јовановић, нашла у збиркама Музеја при ме-
њене уметности из Београда, Војног музеја, Ис то-
ријског музеја Србије и других. Захваљујући знању, 
стручности и ангажованости кустоса, првен ствено 

Ентеријер куће Анастаса Јовановића
у Косовској 25 у Београду, крај XIX века (МГБ, АЈ_862)

11   Катарина Јовановић и Сава Величковић упознали су се у Цириху за 
време Првог светског рата у Бироу за нестала лица, где је она водила 
одељење за Србе. Њихово пријатељство наставило се и по окончању ра-
та. Временом је Катарина, због ретких посета Србији, Саву Величкови-
ћа поставила за свог повереника у вези са свим питањима око породич-
не имовине Јовановића у Београду. После завршетка Другог светског 
рата она је једним писмом, према усменој изјави Величковићевог сина, 
сву покретну заоставштину Јовановића у Београду поклонила његовом 
оцу Сави. Видети: А. Банковић, „Портрет кнеза Михаила из Музеја гра-
да Београда”, ГГБ књ. LVIII, 2011, 22-48;

12   Ови предмети нису инвентарисани у оквиру Фонда већ су поста-
ли део Збирке за ликовну и музичку уметност до 1950. године. Колек-
цију чини пет уља на платну која су извесно настала по Анастасовој 
наруџбини: Портрет кнеза Михаила, Портрет Анастаса Јовановића, 
Портрет Марије Јовановић, Портрет Катарине Хаџи Поповић и Пор-
трет Константина Јовановића као дечака. Такође, као уметнички ра-
ритет издваја се рад Енрика Пација (Enrico Pazzi, 1819–1899) Биста Ка-
тарине Јовановић. Биста изведена у белом карарском мермеру настала 
је у време када је Паци због рада на споменику кнеза Михаила боравио 
у Београду. Као пријатељ Анастасове породице он је 1874. урадио бисту 
Катарине која је тада била девојчица.



106

чке лојалности породице Јовановић, која је остала 
жива и након смене владарске лозе. Током времена 
ови различити уметнички и историјски артефакти 
Обреновића постајали су део породичне традици-
је, дела од посебне вредности наследника Анастаса 
Јовановића, који су након њихове смрти постале 
део музејских колекција и тиме ушли у корпус на-
ционалне културно-историјске баштине.

Литература:

Антић, Р., Анастас Јовановић – први српски фотограф, 
Београд, 1977.

Антић, Р., Анастас Јовановић – талботипије и фото-
графије, Београд, 1986.

Банковић, А., „Портрет кнеза Михаила из Музеја гра -
да Београда”, ГГБ књ. LVIII, (Београд, 2011), 22-48.

Борозан, И., Слика и моћ: представа владара у српској 
визуелној култури 19. и почетком 20. века : докторска ди-
сер тација, одбрањена на Одељењу за историју уметности 
Филозофског факултета Универзитета у Београду, Бео-
град, 2013.

Васић, П., Живот и дело Анастаса Јовановића – првог 
српског литографа, Београд, 1962.

Јовановић, К., Разне успомене Константина А. Јова-
но вића на владаре Србије и Црне Горе 19. века, прир. Д. 
Ва нушић, Београд, 2012. 

Јовановић, К., „О животу и раду Анастаса Јованови-
ћа”, СКГ књ. XIII/8 (Београд, 1924), 595–596.

Макуљевић, Н., Уметност и национална идеја у XIX 
веку: систем европске и српске визулене културе у служби 
нације, Београд, 2006.

Марковић, Ј., Србски споменици – цртежи и литогра-
фије Анастаса Јовановића, Нови Сад, 2002.

Никић, Љ., Аутобиографија Анастаса Јовановића, 
ГМГБ, књ. 3, Београд, 1956, 385-416. 

Тимотијевић, М., Таковски устанак – српске цвети : 
о јавном заједничком сећању и заборављању у симболичној 
политици званичне репрезентативне културе, Београд, 
2012.

Тодић, М., „Конструкција идентитета у породичном 
фото-албуму“ у Приватни живот код Срба у XIX веку, 
прир. А. Столић, Н. Макуљевић, Београд, 2006, 526-566.

ма се истиче Портрет кнеза Михаила13 рад сли -
кара Јохана Беса14 (Johann Böss, 1822–1861). На 
дра  гоценим фотографијама ентеријера Анастасове 
ку  ће у Београду доминира велики парадни порт рет 
кнеза Михаила смештен на централни зид са ло на, 
као по тврда блиског пријатељства између кнеже вог 
дво ро управитеља и самог кнеза али и одраз ду боког 
по ш товања према владару. Такође, портрет ука  зује 
и на личну уметникову спону са кнезом, бу дући 
да је он и поручио кнежев портрет од слика ра Јо-
хана Беса, као потврду свог специјалног со ци јалног 
статуса, али и као залог свог посебног одно са са 
кнезом Михаилом (кат. бр. 2). Однос између кне-
за Михаи ла и Анастаса Јовановића је најпознатији 
при мер везе између једног угледног грађанина и 
вла дара. 

Сачувани предмети породичне заоставштине 
Анастаса Јовановића још једном потврђују високи 
друштвени положај и сложени културни иденти тет 
породице Јовановић у коме су упоредо негова ни 
грађански идеали европске елите и национал но-ди-
настички патриотизам, али и истовремено по тврђу-
је специфичан однос који се током година развио 
између домова Обреновића и Јовановића. Тако су 
визуелна сведочанства, талботипије, фотографије, 
литографије и цртежи чланова династије Обре но-
вић, временом постале део породичне историје, 
кон структ породичног наслеђа и потврда динас ти-

13   Портрет је репродукован и каталошки обрађен, видети: Д. Ванушић, 
„Конак кнегиње Љубице: дворска резиденција Обреновића и стална 
поставка Музеја града Београда” у Обреновићи у музејским и другим 
збиркама Србије II, Горњи Милановац, 2014, 38.
14   Према сведочанству кћерке Катарине Јовановић, од 1846. године 
почиње сарадња између њеног оца и Јохана Беса који је за њега радио 
портрете и кога је више пута слао у Србију, јер је њему лично био 
забрањен долазак. То потврђује и писмо проте Матије Ненадовића које 
се чува у фонду, АЈ_859.
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2. Кнез Милош у боју
Анастас Јовановић
Око 1848.
Акварел, папир 
37 х 49,8 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1525 
Поклон комисије за културне везе
са иностранст вом, 1953.

Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Кнез Милош
Анастас Јовановић
Oко 1845–1850.
Tалботипија, папир 
21 х 16,5 цм
Оригинална неретуширана талботипија, рaђена по 
једној уљаној оригиналној слици. У горњем углу оло-
в ком записано „Књаз Милош”.
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_502
Поклон комисије за културне везе
са иностранст вом, 1953.

1

2

3
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5. Скица за портрет кнеза Милоша
Анастас Јовановић
Око 1850.
Оловка, папир 
34 х 30 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_373 
Поклон комисије за културне везе
са иностранст вом, 1953.

6. Скица за портрет кнеза Милоша
Анастас Јовановић
Око 1850.
Оловка, папир 
37,8 х 27,2 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_375 
Поклон комисије за културне везе
са иностранст вом, 1953.

3. Кнез Милош у боју
Анастас Јовановић
Око 1848.
Оловка, папир 
27,3 х 33,5 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_637
Поклон комисије за културне везе
са иностранст вом, 1953.

4. Кнез Милош у боју 
Анастас Јовановић
Око 1850.
Оловка, папир 
33 х 26,3 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_339 
Поклон комисије за културне везе
са иностранст вом, 1953.

4

5
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7. Портрет кнеза Милоша
Анастас Јовановић
1852. 
Литографија, папир 
53,7 х 36,3 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_267 
Поклон комисије за културне везе
са иностранст вом, 1953.

Љубица Обреновић

8. Портрет Љубице Обреновић 
Анастас Јовановић
1851.
Литографија, папир 
53,5 х 36 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_259 

8

6

7
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8,2 х 8,1 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_224 
Откуп од Будимира Павловића, 1957.

11. Кнез Михаило у ентеријеру 
Анастас Јовановић
Око 1856.
Дијапозитив, стаклена плоча 

Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

9. Портрет Љубице Обреновић 
Анастас Јовановић
1851.
Литографија у боји, папир 
53,5 х 36 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_260 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

Михаило Обреновић

10. Кнез Михаило у ентеријеру I 
Анастас Јовановић
Око 1856.
Дијапозитив, стаклена плоча 

9

10

11
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21,5 х 16,7 цм
Идентичан снимак као под инв. бр. АЈ_ 922,
нешто светлији
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_925 
Откуп од Саве Величковића, 1967.

14. Кнез Михаило III 
Анастас Јовановић
Oко 1847–1850.
Фотографија на сланом папиру 
20,5 х 16,5 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_926
Откуп од Саве Величковића, 1967.

15. Млади кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1847–1850.

8,2 х 8,1 цм
Идентична са плочом под инв. бр. АЈ_224. 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_227 
Откуп од Будимира Павловића, 1957.

12. Млади кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1847–1850.
Фотографија на сланом папиру 
21,5 х 16,5 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_922
Откуп од Саве Величковића, 1967.

13. Млади кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1847–1850.
Фотографија на сланом папиру 

12

13
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Фотографија на сланом папиру 
21,7 х 16,9 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_927
Откуп од Саве Величковића, 1967.

16. Кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1847–1850.
Фотографија на сланом папиру 
21 х 16,8 цм
Идентичан снимак као под инв. бројевима АЈ_927
и АЈ_558, нешто светлији
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1535 
Откуп од Маријане Шнајдер, 1977.

17. Млади кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1850.

14

16
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Фотографија на сланом папиру, туш
20,5 х 16,7 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_929
Откуп од Саве Величковића, 1967.

18. Млади кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1853.
Фотографија на сланом папиру, туш 
21 х 16 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_928
Откуп од Саве Величковића, 1967.

19. Портрет кнеза Михаила 
Анастас Јовановић
Oко 1860.
Фотографија на сланом папиру 
19,8 х 16,2 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_930 
Откуп од Саве Величковића, 1967.

17

18

19



114

22. Кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1845.
Tалботипија, папир 
20,8 х 16 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1211 
Откуп од Саве Величковића, 1968.

23. Кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1845–1847.
Tалботипија, папир 
21 х 16,8 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_ 1210 
Откуп од Саве Величковића, 1968.

20. Кнез Михаило и књегиња Јулија
на пољском добру Иванка 
Анастас Јовановић
Oко 1855.
Фотографија на сланом папиру 
14,7 х 17 цм 
Екстеријерни снимак са кнежевог имања у Иванки 
(Румунија) 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_931
Откуп од Саве Величковића, 1967.

21. Кнез Михаило и књегиња Јулија
на пољском добру Иванка 
Анастас Јовановић
Oко 1855.
Фотографија на сланом папиру 
21,5 х 17 цм 
Идентичан снимак као под инв. бројем АЈ_931, 
нешто светлији
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_932
Откуп од Саве Величковића, 1967.

20

21
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24. Кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1847.
Tалботипија, папир 
12 х 11 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1209
Откуп од Саве Величковића, 1968.

25. Кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1847–1850.
Tалботипија, папир 
21 х 16,5 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1205
Откуп од Саве Величковића, 1968.

26. Кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1847–1850.
Tалботипија, папир 

22
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20,7 х 16,5 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1206
Откуп од Саве Величковића, 1968.

27. Млади кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1847–1850.
Фотографија на сланом папиру 
21,2 х 16,8 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_558
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

28. Кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1850.
Tалботипија, папир 
21 х 16,5 цм

25
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На полеђини записано „кнез Михаило
(око 1850 – ?)” 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_486
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

29. Кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1850.
Tалботипија, папир 
21,3 х 17 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1208 
Откуп од Саве Величковића, 1968.

30. Кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Oко 1850.
Tалботипија, папир 

28
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21 х 16,7 цм
На полеђини сигнатура „А. Јовановић”
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1220 
Откуп од Саве Величковића, 1968.

31. Кнез Михаило 
Анастас Јовановић
1850–1856.
Tалботипија, папир 
12,8 х 9,3 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_159
Откуп од Будимира Павловића, 1957.

32. Кнез Михаило 
Анастас Стојановић
Oко 1864.
Албумин, папир 
9 х 5,6 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1435 
Откуп од Саве Величковића, 1970.

31
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35. Кнез Михаило 
Анастас Стојановић
Oко 1864.
Албумин, папир 
11 x 7 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1438 
Откуп од Саве Величковића, 1970.

36. Кнез Михаило 
Анастас Стојановић
Oко 1864.
Албумин, папир 
10,5 х 8,2 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1439
Откуп од Саве Величковића, 1970.

33. Кнез Михаило 
Анастас Стојановић
Oко 1864.
Албумин, папир 
10 х 6,2 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1436 
Откуп од Саве Величковића, 1970.

34. Кнез Михаило 
Анастас Стојановић
Oко 1864.
Албумин, папир 
10,5 х 6 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1437 
Откуп од Саве Величковића, 1970.

34
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37. Кнез Михаило 
др Хелмут Хајд (?)
Oко 1864-1868.
Албумин, папир 
15,6 х 11,2 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1440 
Откуп од Саве Величковића, 1970.

38. Кнез Михаило 
др Хелмут Хајд (?)
Око 1864-1868.
Албумин, папир 
18 х 13,5 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1441 
Откуп од Саве Величковића, 1970.

39. Кнез Михаило у ентеријеру 
Анастас Јовановић
Око 1856.

36
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41. Кнез Михаило у ентеријеру 
Анастас Јовановић
Око 1856.
Стереоскопски снимак, папир 
7,8 х 17,3 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1530 
Откуп од Маријане Шнајдер, 1977.

42. Кнез Михаило и књегиња Јулија
са пријатељима или рођацима 
Анастас Јовановић
Око 1864.

Стереоскопски снимак, папир 
7,5 х 13,5 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1483 
Откуп од Саве Величковића, 1970.

Стереоскопски снимак, папир 
8 х 16,7 цм
Фотографија преставља позитив израђен са стак-
лене плоче инв. бр АЈ_ 224, залепљена је на картон на 
коме је записано „Књаз Михаило. Беч или Иванка” 
рукопис Саве Величковића.
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1476 
Откуп од Саве Величковића, 1970.

40. Кнез Михаило у ентеријеру 
Анастас Јовановић
Око 1856.
Стереоскопски снимак, негатив на стаклу 
7,7 х 17 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1491 
Откуп од Саве Величковића, 1970.

39
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44. Насловна страна за Споменике србске 
Анастас Јовановић
1847.
Комбинована техника: бакрорез, акварел, папир 
50 х 33 цм
На првој страни књиге, коју у руци држи статуа Ср-
бије својеручно је исписана посвета: „Књазу Ми ха и-
лу М. Обреновићу на имендан 1847”. На поста мен ту 
њеног трона у две колонете исписана је ода ко ју је 
Анастас Јовановић саставио и посветио кне зу. На 
дру гом степенику подножја постамента у де сном 
уг лу налази се и потпис „од А. Јовановић”.
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_109 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

45. Скица за портрет кнеза Михаила
Анастас Јовановић
Око 1841.

43. Кнез Михаило 
Анастас Јовановић
Око 1865-1868.
Стереоскопски снимак, папир 
5,5 х 9 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1482 
Откуп од Саве Величковића, 1970.

43

44 45
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45,5 х 63 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_ 371 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

48. Кнез Михаило – скица
Анастас Јовановић
Око 1850.

Оловка, папир 
28,3 х 21,5 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_376 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

46. Скица за портрет кнеза Михаила
Анастас Јовановић
Око 1841.
Оловка, папир 
53,8 х 38 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_388 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

47. Срби око певача – скица
Анастас Јовановић
Око 1860.
Оловка, папир 

46
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Литографија, папир 
63 х 48,5 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_269 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

51. Портрет младог кнеза Михаила
Анастас Јовановић
1842.
Литографија, папир 
60 х 49,3 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_270
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

52. Портрет кнеза Михаила
Анастас Јовановић
1851.

Оловка, акварел, папир 
33,5 х 26,2 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_343 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

49. Портрет младог кнеза Михаила
Анастас Јовановић
Око 1842.
Литографија у боји, папир 
63,2 х 48 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_268 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

50. Портрет младог кнеза Михаила
Анастас Јовановић
Око 1842.

49
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Литографија, папир 
53,5 х 36 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_263 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

53. Портрет кнеза Михаила Обреновића
Анастас Јовановић
1854.
Литографија, папир 
53,5 х 36 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_266 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

54. Венчање кнеза Михаила
Анастас Јовановић
1853.

53
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Литографија, папир 
50,5 х 63,2 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_278 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

Јулија Обреновић

56. Књегиња Јулија у ентеријеру I 
Анастас Јовановић
Око 1856.
Дијапозитив, стаклена плоча 
8,2 х 8,1 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_223
Откуп од Будимира Павловића, 1957.

57. Књегиња Јулија у ентеријеру II
Анастас Јовановић
Ооко 1856.

Литографија, папир 
39 х 43,5 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_271 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

55. Срби око певача
Анастас Јовановић
1860.
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Дијапозитив, стаклена плоча 
8,2 х 8,1 цм
Идентичан снимак као под инв.бр. АЈ_223. 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_225 
Откуп од Будимира Павловића, 1957.

58. Књегиња Јулија у ентеријеру III 
Анастас Јовановић
Око 1856.
Дијапозитив, стаклена плоча 
8,2 х 8,1 цм
Идентична плоча као под бројевима АЈ_223
и АЈ_225.
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_226
Откуп од Будимира Павловића, 1957.

59. Књегиња Јулија Обреновић 
Анастас Јовановић
Oко 1853–1854.
Фотографија на сланом папиру 
21 х 16 цм

58
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62. Књегиња Јулија 
Анастас Стојановић
Oко 1864.
Албумин, папир 
8,6 х 5,5 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1434 
Откуп од Саве Величковића, 1970.

63. Књегиња Јулија у ентеријеру 
Анастас Јовановић
Око 1856.
Стереоскопски снимак, папир 
8 х 16,7 цм
Фотографија представља позитив израђен
са стаклене плоче инв. бр АЈ_ 223 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1477 
Откуп од Саве Величковића, 1970.

МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_889
Откуп од Саве Величковића, 1967.

60. Књегиња Јулија на пољском добру Иванка *22
Анастас Јовановић
Oко 1855.
Фотографија на сланом папиру 
21,5 х 16,5 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_933
Откуп од Саве Величковића, 1967.

61. Књегиња Јулија 
Анастас Јовановић
Oко 1864.
Албумин, папир 
8,6 х 5,5 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_1433 
Откуп од Саве Величковића, 1970.

60
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64. Скица за портрет кнегиње Јулије
Анастас Јовановић
Око 1855.
Оловка, акварел, папир 
31,6 х 23 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_9 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.
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67. Портрет Персиде Бајић-Обреновић
Анастас Јовановић
Око 1850.
Литографија, папир 
53,5 х 35 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_261
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

Милан Обреновић IV

68. Портрет младог Милана Обреновића
Анастас Јовановић
Око 1852.
Литографија, папир 
61,5 х 44,5 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_264 

65. Скица за портрет кнегиње Јулије
Анастас Јовановић
Око 1855.
Оловка, акварел, папир 
31,5 х 22,7 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_9 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

Перка (Обреновић) Бајић

66. Перка Бајић кћи кнеза Милоша Обреновића 
Анастас Јовановић
Oко 1850.
Фотографија на сланом папиру 
20 х 15,4 цм 
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_943
Откуп од Саве Величковића, 1967.
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67
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Породица

70. Портрет Јована Обреновића
Анастас Јовановић
1851.
Литографија, папир 
53,5 х 36,2 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_262 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

71. Јован Обреновић 
Анастас Јовановић
1852.

Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

69. Портрет Милана Обреновића IV
Литографисао Јозеф Антон Бауер 
Издао Анастас Јовановић
Око 1868–1869.
Литографија, папир 
53,5 х 36 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_265 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.
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Литографија, папир 
28 х 16,5 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_100 
Поклон комисије за културне везе
са иностранством, 1953.

72. Анка Константиновић рођена Обреновић
Анастас Јовановић
Oко 1855–1860.
Фотографија на сланом папиру 
20,5 х 16 цм
МГБ, сиг/инв. бр. АЈ_910
Откуп од Саве Величковића, 1967.
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Репрезентативни портрети владара
династије Обреновић из Збирке историје уметности 

Народног музеја у Нишу

Мара Макарић, виши кустос



Народни музеј у Нишу

За више од осам деценија постојања, тачније од 
оснивања 1933. године, у богатој ризници нишког 
музеја похрањено је око 40.000 предмета, разврс-
таних у више збирки из праисторије, антике, нуми-
зматике, етнологије, историје, историје уметности у 
Збирци Стевана Сремца и Збирци Бранка Миљкови-
ћа. Музеј поседује и Конзерваторско одељење, Оде-
љење за едукацију, презентацију и комуникацију, 
Одељење за документацију са фотолабораторијом 
као и библиотеку са преко 10.000 књига (са великим 
бројем старих и ретких издања). Од 1985. има и сво-
је научно-стручно гласило Зборник.

Народни музеј у својим фондовима чува слав ну 
прошлост римског царског града – Константино вог 
града, античког Наиса, са предметима који сведоче о 
току историје и цивилизације на овим просторима. 
По историјској и културно-уметничкој вредности, 
поједини предмети спадају у европску и светску 
кул турну баштину. 

Заслужна и незаобилазна имена код формира-
ња Музеја и његовог развоја били су: Боривоје Гој-
ко вић, Александар Ненадовић, Боривоје Попо вић, 
Рудолф Братанић, Адам Оршић Славетић... Од ос-
ни  вања Музеја до почетка Другог светског рата 
1941. године, развили су ову институцију као једну 
од нај богатијих у ондашњој Србији и Краљевини 
Ју  го славији. То је био период златног доба у развоју 
гра ђан ског Ниша и највећег узлета и угледа Музеја 
у земљи и ван ње. 

Захваљујући активности Музејског друштва, 1. 
маја 1933. у згради Учитељског дома отворена је пр ва 
поставка музеја која је представила Античку збирку, 
Збирку оружја, Збирку фотографија и уметнич ких 

слика. Исте године, 2. oктобра, у кући Хри  сто ду ло-
вих (један од најлепших примерака старо бал канске 
архитектуре) отворен је Историјско-ет но гра ф ски 
му зеј. Блистава и по резултатима најбоља ета па де-
ла тности Музеја прекинута је окупа  ци јом, зграда је 
уништена, а збирке су готово препо  ловљене у „са ве-
зничком бомбардовању” 2. сеп тем б ра 1944. го дине.

По заршетку рата, Народни одбор општине 
Ниш обновио је музеј под називом Народни музеј 
(1947) у Улици Димитрија Димитријевића (данаш-
ња Епи скопска). Народни музеј 1950. године добија 
на коришћење зграду у данашњој улици Милојка 
Лешјанина 14. 

Као изложбени простор Музеј користи своје 
про сторије у улици Николе Пашића 59, где је данас 
стална археолошка поставка. Галерија Синагога за 
сада се користи за повремене тематске изложбе, ме-
шовитог жанра. 

Од оснивања до данас, Музеј је организовао ве-
лики број изложби из својих збирки и у сарадњи са 
другим сродним установама. Многе од њих, сво јом 
тематиком и савременим музеолошким изра зом, 
биле су у врху достигнућа наше музејске праксе и 
чине незаобилазни допринос савременој српској 
му зеологији: Археолошко благо Ниша, Пирот ски ћи -
лим, Накит и метално покућство Ниша и Пониша -
вља, Ниш у Великом рату, изложбе о Стевану Срем-
цу и Бранку Миљковићу, Ликовни уметници Ни ша, 
Портрет трајна инспирација уметника, излож ба 
Ликовна колонија Сићево 1964–1970. и друге.

 У састав ове установе улазе и споменици од 
изу зетног значаја, некадашњи Концентрациони ло-
гор на Црвеном крсту, данас Меморијални музеј 12. 
фебруар, јединствени споменик Ћеле кула и архео-
лошки локалитет Медијана. 
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кама, фотографијама, трофејним заставама. Двор   је 
страдао (1917) током Првог светског рата.

Иако је Ниш био једно од важнијих места у 
тур ској царевини, ослобођење је ипак дочекао као 
ори јентална паланка. После ослобођења, Ниш као 
важно српско раскршће, доживљава неочекивано 
брз и нагао процват. 

Убрзано се гради, развија и стреми ка Београ-
ду и Европи са којима га 1884. године повезује же-
лез ничка пруга, телеграфи, конзулати... Отвара се 
Пр ва нишка гимназија, Нишка грађанска школа, 
чита оница, Народна библиотека (1879), позориш те 
(1887), излазе прве новине... Пуштају се у рад ра-
диони це, фабрике, циглане, пиваре, штампа рије... 

Први монументални споменик у ослобођеном 
Нишу била је чесма краљице Наталије, подигнута 
1883. године на Арнаут пазару, касније Трг краља 
Александра. Изградио ју је каменорезац, Јозеф (Ђу-
зепе) Бенедето. 

У Нишу је подигнут и Споменик посвећен Кра љу 
Милану Обреновићу главнокомандујућем срп ских 
трупа које су учествовале у борбама за осло бође-
ње Ниша од Турака 11. јануара 1878. године. Спо-
ме ник је подигнут 1902. године у Нишкој твр ђави, 
а поводом 25. годишњице ослобођења града и прве 
годишњице смрти кнеза – краља Милана Обре-
новића. То је прво спомен – обележје подиг нуто у 
Нишу ослободиоцима града од Турака и представ-

Време Обреновића у Нишу

После готово пет векова турског ропства, Ниш 
је ослобођен од Турака 11. јануара 1878. године. Кнез 
Милан Обреновић свечано је ушао у ослобођени 
Ниш 15. јануара исте године. За време Обренови-
ћа (1878–1903), Ниш постаје значајан центар ново-
осло бођених крајева, али и Србије. Сматрајући ос-
ло бођење Ниша својим највећим успехом, кнез Ми -
лан је учинио овај град другом престоницом Срби -
је. У Нишу је Народна скупштина и краљев двор 
 – ње гова омиљена резиденција. 

Присуство владара династије Обреновић је од 
итекако важног значаја за развој града. Захваљући 
владарима династије Обреновић, у Нишу је поди-
гнут на виши ниво привредни, културни и друш-
твени живот.

Кнез Милан, касније краљ (1882), радо борави у 
Нишу, такође, и његова супруга краљица Наталија 
(1859–1941) са својим сином престолонаследником 
Александром (1876–1903). Њеним доласком у Нишу 
се много тога изменило; осетио се нови благотвор-
ни дух и свежина у друштвеном животу, превасход-
но у добротворним акцијама. 

Део двора са цветном баштом који су користи-
ли, преуредила је по свом укусу у европском стилу, 
уз помоћ бечких и париских декоратера. Просто рије 
двора биле су богато украшене, уметничким сли-

Репрезентативни портрети владара
династије Обреновић из Збирке историје уметности 

Народног музеја у Нишу
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Портрети владара представљају посебан фено-
мен у артикулацији дворске културе и уопште го-
воре о идеолошкој артикулацији личности влада-
ра. Бројни сачувани портрети чланова владајуће 
куће Обреновића сведоче, како о изгледу владара 
и владарских инсигнија, тако и о сложеним идео-
лошким порукама свог иконографског контекса.

Имајући у виду да су готово сви Обреновићи 
били љубитељи уметности, примани радо у друш-
тво још неафирмисаних импресиониста у Паризу 
или дружећи се касније са Влахом Буковцем у свом 
топчидерском дому, Обреновићи су утицали да се 
културна клима приближи европским назорима. 

Портрети су рађени у традицији парадног пор-
третног сликарства које је у Србији почело убр за-
но да се развија паралелно са политичком еманци -
пацијом од турске власти и начина живота. У то 
доба талентовани сликари српске, или углавном 
срп ске националности, школовани на Академијама 
у Бечу, Будимпешти или Прагу, радо прелазе у но-
воослобођене крајеве са жељом да допринесу про-
гресу и културном развитку доскора поробљених 
сународника. 

Пету и шесту деценију XIX века својом естети-
ком освојиће бидермајерски натурализам, који ће 
такође, уз актуeлни класицизам, пронаћи плодно 
тло и на српском двору, Обреновића. Један од ка-
рактеристичних представника био је сликар Јован 
Поповић (1810–1864), један од најплоднијих и нај-
даровитијих портретиста, који након завршетка 
Ака демије у Бечу, током пете и шесте деценије XIX 
ве ка, ради у Београду. У том периоду настају неки 
од његових најбољих портрета, кнеза Михаила у 
на родном оделу, кнеза Александра Карађорђевића, 
као и портрет родоначелника династије кнеза Ми-
ло ша Обреновића (кат. бр. 1) и већи број значајни јих 
личности српске политичке и културне историје. 

ља вредно ликовно остварење. Дело је италијанског 
мај стора каменорезца, В. К. Винћенца. 

* * *
Народни музеј у Нишу у свом богатом фонду 

чува веома вредну збирку ликовних дела наше но-
вије ликовне уметности, која обухвата временски 
период XIX и XX века. До ове вредне збирке дошло 
се донацијама, откупима, али и уступањем једног 
броја експоната београдског Народног музеја. Збир-
ка историје уметности формирана је још 1933. го-
дине и данас броји преко 1200 ликовних дела, слика, 
скуптура, цртежа и графика, које припадају разним 
уметничким правцима. 

Пo значају издваја се збирка репрезентативних 
портрета значајних личности, насталих у XIX и пр-
вој половини XX века, међу којима и четири пор-
трета из династије Обреновић: кнеза Милоша, за-
тим два портрета кнеза Михаила и портрет краља 
Милана. Ови портрети у нишки музеј доспели су 
као поклон Народног музеја у Београду 1951. го-
ди не, док је портрет краља Милана у власништву 
православне Епархије нишке, али се чува у Збирци 
историје уметности нишког музеја. 

Портрет је у историји српског сликарства но-
вијег доба заузео значајно место након апсолутне 
доминације сликарства са религиозном тематиком. 
У српском портретном сликарству међу прве ра-
дове, поред црквених достојанственика, спадају и 
ликови владара. Портрет, осим верног приказива-
ња карактера личности, даје нам и податке о са-
временој владарској униформи, о начину украша-
вања и чешљања, и сведочи о директном утицају 
западноевропског модела одевања и на политичке 
промене у Србији. Портрет, и поред тога што от-
крива начин рада појединог ствараоца, открива нам 
и стил епохе у коме је трајао. 
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дије народних рукотворина и историјских споме-
ника за Свесловенску изложбу у Москви 1876. го-
ди не. На позив кнеза Михаила постао је васпитач 
ње говог ванбрачног сина Велимира, што му је омо-
гућило бројна путовања. Имајући све ово у виду, 
био је најтраженији портретиста, прави хроничар 
свога времена. 

Име Стеве Тодоровића се у вези Ниша најче ш  ће 
по миње у полемици око иконостаса Ђорђа Крс тића 
зa Саборну цркву, за коју је и сам урадио једну икону. 
Но, овог уметника и друге нити везују за наш град. 
Нај пре, као ратни дописник, учеству је у борба   ма за 
ослобођење Ниша од Турака, када на с та је и цр  теж 
Бомбардова ње Ниша, 20. децембра 1877. го    дине, са 
напоме ном цртано на месту догађаја. Ме  ђу више 
од триста портрета које је урадио Сте ва, на  ла зе се и 
оних пет у власништву Народног музе ја у Ни шу. 

Истиче се репрезентативни портрет кнеза Ми-
хаила из 1875. године. Занимљиво је да датира из 
времена после његовог убиства 1868. године. Нас-
тао је дакле постхумно, на основу сећања и верова-
т но негде на двору. 

Допојасни стојећи парадни портрет кнеза Ми-
хаила (кат. бр. 3) који је приказaн до испод колена, 
као младић са светлом смеђом брадом и косом, у 
пуној свечаној одори – бела кошуља, црни капут од 
плиша, црвене панталоне, преко бунда од самурови-
не, златовез, ордење на грудима, лента. Лева рука на 
балчаку са позлаћеним крилима, десна ос лоњена о 
мермерну таблу сточића, на којем стоји и шубара. У 
позадини, пејзаж са реком и ниским планинама. 

Други портрет кнеза Михаила датира 1865. го-
дине (кат. бр. 2) и сличан је као и претходни пор-
трет. Кнез стоји, приказан је до колена, обучен у 
свечано рухо, са ордењем, лентом и колајном. Огр-
нут бундом, лева рука је на балчаку мача, док је 
десна ослоњена на листу хартије на сточићу.

Оснивач династије Обреновић, кнез Милош, 
сматра се зачетником културне обнове Србије у 
време стицања независности и формирања српске 
државе. Обнављајући младу кнежевину, иако неук, 
подстицао је уметнике, задужбинаре и градитеље и 
сам се, традиционално опредељен, изразито зала-
гао за процес мењања источњачких навика, стило-
ва и схватања у српском друштву и култури. Током 
своје владавине, кнез Милош је више пута био 
портретисан, како због потребе пропаганде, тако и 
због истицања владарског статуса. 

Нишки портрет кнеза Милоша највероватније 
датира 1858/9. до 1860. године, из периода касног 
класицизма. У првом плану је представљена репре -
зентативна фигура кнеза Милоша, до испод појаса 
у трочетвртинском ставу са главом мало окре ну -
том према десно. Одевен је у свечано одело, бога-
то украшено тамноцрвеном доламом, званом ати-
ла, док му се преко груди преплићу гајтани и пла-
ва свечана лента. О врату му виси велика овал на 
медаља – Орден султана Махмуда Другог. У десној 
руци држи калпак од крзна са перјаницом. У поза-
дини се појављује пејзаж, насликан под утица јем 
романтичарског бечког сликарства. Интере сантно 
је да се сличне такве слике, налазе у Војном музеју у 
Београду, а такође и у Народном музеју у Београду, 
али са неприметним разликама, па се стога могу 
сматрати и репликама, будући да се воде као дела 
непознатих аутора. 

За разлику од очевог живота, синови Милан и 
Михаило нису били велике животне среће: Мила-
нов јe животни пут пореметила изненадна болест, 
док је као што знамо Михаило страдао у атентату. 
Обојицу је сликао Стева Тодоровић (1832–1925), 
који се после завршене Академије у Бечу и Минхе ну 
вратио у Београд (1857). Свестрана личност, ба вио 
се професуром, илустрацијом, радио скице и сту-
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Поред набројаних портрета, у нишком Музеју 
чува се и парадни портрет краља Милана Об ре-
нoвића, рад великог српског сликара Ђорђа Крсти-
ћа (1851–1907), чија су ликовна дела снажно обеле-
жила и украсила град Ниш. 

Захваљујући свом цртачком таленту постао је 
сти пендиста краља Милана на Академији у Минхе-
ну (1873–1881) и од самих почетака своје академске 
каријере свој рад везао је за династију Обреновић, 
посебно за краља Милана. Најизразитији представ-
ник минхенског курбеовског (Гистав Курбе, 1819–
1877) реализма, али обрађује и националне теме, у 
духу романтичарских схватања. 

Време у комe је живео Крстић било је пуно дра-
матике. Био је учесник у ратовима за ослобођење 
јужних крајева Србије. Из тог времена је цртеж 
Ослобођење Ниша 1878. У земљи, која тек што се 
ос лободила Турака, зaпочеле су страначке борбе за 
власт. Стари патријархални живот је ишчезао. Но ве 
социјалистичке идеје Светозара Марковића по челе 
су да продиру. У таквој политичкој клими по јавио 
се Крстић, пун нових идеја и амбиција. По налогу 
двора 1881. године путује у ослобођене крајеве, где 
слика историјске композиције, пејзаже и ен терије ре 
за збирку кнеза Милана. Путовање за по чиње и за-
вршава у Нишу. Тада је насликао и Ћеле-кулу (1881), 
која се чува у Народном музеју у Бео граду. Од 1884. 
године читаву деценију сликао је иконостас у Сабо-
рној цркви, спорећи се све време са црквеним вла-
стима па и другим познатим сликарима тога вре-
ме на у Србији (Ђорђем Милетићем и Стевом То  -
доровићем). Прва икона Смрт кнеза Лазара, нас-
ли  кана пресмело за време и намену коју је имала, 
иза  з вала је велику полемику у ондашњој културној 
јав  но сти. У суштини то је био сукоб старих и нових 
тен  ден ција у уметности. 
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Портрет краља Милана одсликава владара др-
жавника, који влада снагом своје идеје, а не сна-
гом своје униформе. Верност портретисаног лика и 
исто ријског тренутка насликан је у духу поштова -
ња историјске аутентичности. 
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Репрезентативни портрет краља Милана (кат. 
бр. 4) Крстић је насликао 1902. године са намером 
да постане део споменичке представе намењене цр-
к ви у селу Ђурлина близу Ниша. Мештани овога се-
ла су из поштовања према Милану други део села 
прозвали Књежица, због његовог честог доласка у 
лов у шуму њиховог атара. 

Споменик је висине преко пет метара и пред-
ставља монументални портал гробнице, уоквирен 
мермерним стубовима. Амблеме за споменик је из-
радио такође наш познати мајстор Петар Убав кић 
(1852–1910), први школован српски вајар. Истом 
споменику припада и слика краља Милана изнад 
које је још једна слика са представом Светог Николе, 
светог патрона дома Обреновића. 

Портрет краља Милана импозантних димен зи-
ја (2 х 1,4 м), поклон је граду Нишу, Милановог си-
на Александра Обреновића. Слика је била за време 
Првог светског рата веома оштећена. 

Крстић је један од наших најзначајнијих сли-
ка ра, тако да је сваки његов рад привлачио пажњу, 
ка кав је случај и са овом сликом. Отмена, озбиљна 
фигура краља представљена је у седећем ставу, у ге-
не рал ској униформи у ентеријеру војничког шато-
ра, оба сјана снажном светлошћу, која истиче блис-
та во црвени мундир и наборе широке пелерине. 
Ис под врата је блистави крст, а на грудима краља је 
орден кнеза Милоша Великог. Окренут је пејзажу, 
ослоњен на сабљу и замишљен. Јасан поглед очију 
оличава краља Милана као једног хладног и одлу-
чног политичара. Окружен мноштвом симбола ко-
ји глорификују његове ратне и политичке успехе и 
планове, попут тапије српских земаља Стефана Пр-
во венчаног, Устав из 1888. године на столу, или кар-
те Балканског полуострва – симбол будућих похо да. 
У позадини, у даљини виде се силуете минарета и 
цркве, као идеја помирљивости и суживота вера. 
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Каталошке јединице 

Милош Обреновић

1. Кнез Милош Обреновић
Јован Поповић
Шеста деценија XIX века
Уље на платну
98 х 75,5 цм 
Није сигнирано

Макуљевић, Н., Уметност и национална идеја у XIX 
веку, Београд, 2006. 

Маричић, Д., „Династија Обреновић у збиркама Вој-
ног музеја у Београду” у Обреновићи у музејским и дру гим 
зби ркама Србије II, Гор њи Милановац, 2014.

Нишки лексикон, Ниш, 2011. 
Петровић, П., Портрети Обреновића из збирке На-
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граду” у Обреновићи у музеј ским и другим збиркама Ср-
бије II, Горњи Милановац, 2014. 

Петровић, В., Краљ Милан и Ниш, Ниш, 2016.  
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Инв. бр. НМН 47
Добијено од Народног музеја у Београду, 1951.

3. Кнез Михаило Обреновић
Стева Тодоровић 
1875. 
Уље на платну
190 х 134 цм
Сигн: д. д. С. Тодоровић, 1875., ћир.
Инв. бр. НМН 45
Добијено од Народног музеја у Београду, 1951.

Инв. бр. НМН 48
Добијено од Народног музеја у Београду, 1951.

Михаило Обреновић

2. Кнез Михаило Обреновић
Стева Тодоровић 
1865. 
Уље на платну
131 х 97 цм

2 3
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Милан Обреновић IV

4. Портрет краља Миланa Обреновића 
Ђорђе Крстић
1902. 
Уље на платну
200 х 140 цм
Својина нишке Епархије 
Чува се у Збирци историје уметности
Народног музеја у Нишу.

4



Династичка ктиторија и лична побожност 
Обреновића: даривање цркава богослужбеним 

предметима и утварима

Вук Даутовић, МА, Филозофски факултет Београд



и Крушедол, те гробне цркве попут оне у Горњој 
Добрињи. Индивидуална сакрална топографија по-
је  ди наца из династије Обреновић може се везати за 
мана стире Сланце, Заову, Петковицу, Свету Петку 
Иверску, Сремску Раваницу, Љубостињу и Каленић. 
Седишта моћних средњовековних култова и хо до-
чашћа Дечани и Студеница, имала су зна чај за ди-
настију исто колико и фундаментални вла дар с   ко-
идео лошки манастирски топоси Жича и Хи ландар.

Сагледавајући феномен ктиторије кроз мрежу 
дариваних цркава и манастира, може се мапирати 
унутрашња династичка сакрална топографија, од 
вре  мена оснивача до убијеног краљевског пара. У 
раду смо били руковођени сачуваним пред    метима 
у манастирским и црквеним ризни ца ма, до пуњава -
јући слику гра ђом која је бележила овај вид дина с-
тич ке активности. На ме  ра нам је да укажемо на уче-
с талост праксе, кон тек с туално повезујући предме -
те, мо тиве ктиторије и њи хове приложнике. Интер-
пре та цијом по  с матране теме као целине, желели смо 
подстаћи па ж  њу истраживача ка от кри вању нових 
и непозна тих предмета везаних за црквени живот у 
Србији и са крално задужбинарство Обреновића.

Теренска истраживања српских цркава и мана-
стира, као и анализа до сада публиковане грађе и 
дру гих извора, резултирали су препознавањем зна-
чајног корпуса уметничких предмета из домена цр-
к вене уметности и визуелне културе везаних за ди-
настију Обреновић. Богослужбени предмети и цр-
к  вене утвари даривани системом приватно-јавног 
при лагања различитим црквама и манастирима, део 
су династичке материјалне заоставштине. Пажњу 
смо стога усмерили ка уметнички обликованим бо-
го службеним предметима које су чином вотивне 
ра з мене, Обреновићи прилагали као залог своје ли-
тур  гијске меморије. Разноврсни истраживани об  је-
к ти често су веома снажно били повезани са поје-
ди ним збивањима из династичке прошлости. 

Истраживање је усмерено ка црквама задужби-
нама од времена кнеза Милоша, његове браће и по-
томака, попут оних у Крагујевцу, Београду, Ваљеву, 
Чачку и Шапцу, до храмова у Сокобањи и Михај-
ловцу у којима су пронађени предмети даровани 
од Обреновића. Истакнуто место у истраживању 
има ју манастири значајни за прошлост династије 
као што су Савинац, Враћевшница, Вујан, Раковица 
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бинарства, утихнулог у периоду туркократије.1 До-
брочинство утемељено на Јеванђељу, кроз Христо  -
во учење о милосрђу, које учињено заједници има 
моћ да искупи и спаси душу добротвора, акту елизу-
је се приватно-јавним чином вотивног при ло ж   ни ч-
ког даривања. Ктиторија вођена личним мо  ти  ви   ма, 
који почивају на есхатолошким и соте ро ло  ш   ким 
надањима у спасење душе, неодвојива је од њеног 
социјалног контекста који приложника исти че и 
трајно меморише у памћењу средине, кроз литур-
гиј ско помињање једнако као и кроз национал но 
и политичко колективно памћење. Владар је сто-
га онај који у пирамидално схваћеној социјалној 
струк тури ктитора, бива означен као предводник 
на рода који својим гестовима даривања пружа при-
мер врлине, на који се требају угледати остали чла-
нови друштва. На овај начин истиче се његова лич-
ност кроз улогу заштитника и покровитеља црк ве 
као верске и националне институције.2 

Један од најважнијих идеолошких аспеката на 
којима је почивало деловање владара из династије 

Бројни литургијски предмети даривани срп-
с ким црквама и манастирима од стране чланова 
династије Обреновић, сведоче о развијеној и кон-
ти нуираној династичкој ктиторији овог владарс ког 
до   ма. Репрезентативни богослужбени предмети, 
књи   ге, одежде и друге црквене утвари којима је 
поред њихове литургијске функције исказивана 
ве ли  чај ност црквеног обреда, одражавали су углед 
и естетска схватања самих владара као ктитора. 
Кор пус за сада, делимично познатих и сачуваних 
да    ро ва них предмета у различитим манастирским 
сре  диштима и црквама довољан је да сликовито 
при ка же личну побожност чланова владарске ди   на-
стије и њихове уже породице. Разнородни предме-
ти по литургијској функцији и структури, да ри  ва ни 
црквама као вид трајне литургијске мемо ри је, то-
ком богослужбених ритуала, имали су посреднич-
ку улогу заступајући молитвено сваки пут њихове 
прило жнике. Управо овај аспект материјалне кул-
ту ре везан за династију, једнако одражава личну 
по   бож ност њених чланова колико и њихову вла-
дарску идеологију и однос који су имали према 
срп  ској цркви. Сабирање и разматрање различитих 
ли тур  гиј  ских предмета, као и околности под који   ма 
су дари вани црквама, доприноси бољем позна  ва њу 
дина с тич ке ктиторије Обреновића као и на чи  на на 
који су својим владарским прилозима ути ца ли на 
уоблича вање велелeпности богослужбеног ри туала 
и српске црквене визуелне културе током XIX и по-
чет ком XX века.

Сакрално ктиторство у XIX веку надовезује се 
на старе средњовековне традиције и праксе задуж-

Династичка ктиторија и лична побожност Обреновића: 
даривање цркава богослужбеним предметима и утварима

1   Р. Веселиновић, „Зашто су подизане задужбине”, Гласник Српске пра-
вославне цркве г. XLIV, Београд, 1963, 278-283; Р. Поповић, „Мотив за-
дужбинарства у средњовековној Србији”, Богословље, г. XXXI (XLV), св. 
I, Београд, 1987, 243-248.
2   Шире о феномену приложништва у XIX веку види: М. Лазић, „Кти-
тори и приложници у српској култури 19. и почетком 20. века”, у При-
ватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог 
века до почетка Првог светског рата, прир. А. Столић, Н. Макуљевић, 
Београд, 2006, 611-659; И. Борозан, „Уобличавање сећања и култура 
при ложништва у Србији 19. века: случај Драгиње Станојле Петровић”, 
у Српска теологија данас 2014, Зборник радова шестог годишњег сим-
посиона одржаног на Православном богословском факултету 30. маја 
2014., прир. Р. В. Поповић, Београд, 2015, 180-196.
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ин вентар, који је био и предмет његове нарочите 
па  ж ње.6 Поједине цркве истичу се као значајне за 
ди на с тичку меморију и породичну историју попут 
прид ворних цркава у Крагујевцу (1818)7, Светих 
Апо стола Петра и Павла на Топчидеру у Београду 
(1834),8 и београдске Саборне цркве (1845).9 Посеб-
но значајна за кнеза Милоша била је црква у Гор-
њој Добрињи, месту његовог рођења, у чијој порти 
је сахранио посмртне остатке свога оца Теодора. 
Нарочито се старао о манастиру Вујну, затим ма-
настиру Враћевшници где је пренео посмртне ос-
татке своје мајке Вишње, као и манастиру Ракови-
ца, у чијој порти је сахранио сина Теодора, да би 
овај манастир доцније постао гробна црква мно-
гих Обреновића из огранка господара Јеврема и 
Томаније Обреновић.10 

Важно је такође осврнути се на личну побо ж-
ност кнеза Милоша. Познато је наиме да је имао 
обичај да се моли три пута дневно, у посебно ор-
ганизованом простору за молитву унутар двора. 
У топчидерском конаку постојала је соба звана 
„Бо гомоља” са осликаним долапом, у којој је своју 
молитву кнез Милош започињао симболично прво 
чином кађења.11 Јутарњу молитву свршавао је пред 

Обреновић, почевши од њеног родоначелника Ми-
лоша, јесте надовезивање на стару средњевековну 
идеју богоизабраног владара, стварањем духовног 
континуитета између Немањићке династије и пр-
вих Обреновића. Тиме је створен концепт обнове 
златног доба богоизабране отаџбине, идеолошким 
преклапањем деловања Стефана Немање и Мило-
ша Обреновића.3 Потом се као константа српске 
владарске идеологије, успоставља угледање на Сте-
фана Првовенчаног, као првог крунисаног влада-
ра, још дубље симболички повезујући владавину 
Обреновића са славним добом Немањића.4 Ова 
упоредна типологија утицала је стога и на праксу 
личне ктиторије која је била једно од средстава у 
слу жби конструисања лика идеалног побожног вла-
дара.

Један од првих задатака кнеза Милоша на по-
четку његове владавине била је обнова цркве ног 
живота. Уређење црквене организације подразуме-
вало је обнову манастира, изградњу и опремање 
но вих као и поправку запуштених старих цркава у 
варошима и паланкама. До краја његове прве вла-
давине, саграђено је око 150 цркава, од чега 66 то-
ком тридесетих година XIX века, што и даље није 
задовољавало потребе народа. У Кнежевини Срби-
ји, 1839. године било је укупно 292 цркве.5 Поред 
изградњe мреже парохијских цркава и обнова ма-
настира, кнез се лично старао о опремању црка-
ва драгоценостима, набављајући за њих покретни 

3   М. Тимотијевић, Таковски устанак – Српске Цвети: о јавном зајед-
ничком сећању и заборављању у симболичној политици званичне репре-
зентативне културе, Београд, 2012, 72-83.
4   Н. Макуљевић, Црквена уметност у Краљевини Србији (1882–1914), 
Београд, 2007, 14-28; Исти, „Прилог познавању сликаних програма вла-
дарских тронова у Србији (1804–1914)”, Саопштења XXVII-XXVIII, Бео-
град, 1995–1996, 229-235. 
5   Р. Љушић, Кнежевина Србија 1830–1839, Београд, 2004, 444-450.

6   Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791–1848, Београд, 1986, 108.
7   Р. П. Марковић, Црква Кнеза Милоша у Крагујевцу, Крагујевац, 1935, 
29-67.
8   К. Митровић, Топчидер – двор кнеза Милоша Обреновића, Београд, 
2008, 92-115.
9   Б. Вујовић, Саборна црква у Београду, Београд, 1996.
10   Р. Марковић, „Задужбине кнеза Милоша”, Просветни преглед LVIII, 
3-5, Београд, 1942, 121-130; Д. Страњаковић, „Кнез Милош према вери 
и цркви”, Гласник Српске православне цркве 10, Београд, 1960, 262-266; 
Б. Вујовић, Уметност обновњене Србије 1791–1848, 108-126; Б. Вујовић, 
„Црквени споменици на подручју града Београда”, Саопштења, св. 13, 
Београд, 1973, 257-282.
11   К. Митровић, Топчидер – двор кнеза Милоша Обреновића, 67-92; 
Иста, Двор кнеза Милоша Обреновића, у Приватни живот код Срба у 
деветнаестом веку: од краја осам на естог века до почетка Првог свет-
ског рата, прир. А. Столић, Н. Макуљевић, 274-275.
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из дигнутог ажурираног поклопца, са лантерном и 
крстом на врху. Декорисана је картушима и веге та-
билним мотивима изведеним под утицајем ис лам-
ске уметности и орнаментике, која је у балкан  ску 
уметност и златарство продрла заједно са Турци-
ма.15 Кадионица је произведена у некој од балкан -
ских кујунџијских радионица одражавајући у пот-
пуности схватања репрезентативности развија них 
унутар османског културног круга.

Активно се старајући о опремању цркава и мо-
литвеној меморији усмереној ка спасењу душе сво-
јих најближих преминулих сродника, кнез Милош 
манастиру Враћевшница 1826. године дарује сребр-
ни путир о чему сведочи запис који гласи: „КЊАЗ 
СЕР БСКИЈ МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ ПРИЛОЖИ ПО  ТИР 
ОВАЈ БЛАЖЕНОПОЧИВШЕМУ СВОЈЕМУ ОЦУ ТЕОДО-
РУ ЗА ВЈЕЧНИЈ СПОМЕН, У МОНА СТИР ВРАЋЕВШ НИ-
ЦУ, 1826.”. Путир је обликован класицистички и оз  на-
чен бечком пунцом са 1821. годином као време ном 
израде.16 Други путир који је манастиру даро вао 
кнез Милош, израђен је 1829. године од позлаћеног 
сребра, стилски обликован у духу касног барока, 
богато рељефно декорисан флоралним мотивима и 
фигурама нагих пута.17 Од тог периода, кнез Ми  лош 
напушта османска мерила репрезентативности, ок-
ре ћући се у потпуности ка централноевропс ком 
кул   турном моделу.18 Последично долази до окрета-

иконом са упаљеном свећом, започињући је речи-
ма: „Боже, и данашњи красни данче, јутрошње ју-
тарце, и јарко сунашце, помилуј мене грешнога”. 
Потом се обраћао свецима и угодницима Божјим, 
анђелима, пророцима и мученицима, преклињући 
их да га сачувају код Господа. На крају обраћао се 
свом крсном имену и заштитнику Светом Николи, 
молитвеним речима: „Путниче, чудотворче, Свети 
оче Николаје, помози ми: на путу, на суду, на тамној 
ноћи, на чарној гори, на мутној води; на уранку, на 
подранку, на благоме данку, и на сваком страшном 
месту.” Након ове молитве започињао је дан, а кнез 
се такође молио пре ручка и вечере, као и пред по-
чинак, што је стварало утисак о њему као веома по-
божном човеку.12 

Један од најстаријих сачуваних богослужбених 
предмета, везаних за период након Другог устанка 
и владавину кнеза Милоша је сребрна кадионица 
из манастира Савинац.13 Црква посвећена Светом 
Сави, започета је 1819. године, а освећена 1821. го-
ди не, у њу су доцније пренете кости Обрена Ма р-
тиновића, а потом су у њој сахрањена и деца гос-
пода  ра Јована Обреновића.14 Сребрна кадионица 
дарова  на је савиначкој цркви већ 1822. године, не-
посред  но након освећења, о чему сведочи натпис на 
посу ди за жар који гласи: „milo[x 1 obrenovi 9 prilo\i 1 
verhovnixJi 4 serbJi 5 knAzx 1 1822”. Кадионица се састоји 
од бокасте чаше за жар са постољем, и двостепено 

12   Р. П. Марковић, Црква Кнеза Милоша у Крагујевцу, Крагујевац, 1935, 
76-77.
13   А. Боловић, А. Марушић, Време Обреновића и њихово право: дина-
стија, рудничко-таковски крај и стварање нововековне српске државе: 
каталог изложбе у част 200 година од подизања Другог српског устанка, 
Горњи Милановац, 2015, 36.
14   Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791–1848, 108; А. Боловић, 
Б. Челиковић, Рудничко-таковски крај у уметности XIX века, Горњи 
Ми лановац, 2011, 132-133.

15   Б. Радојковић, Српско златарство XVI и XVII века, Нови Сад, 1966, 
145-146; L. Stankova, „Ottoman motifs in Christian art in the Balkans (16th-
17th centuries): manuscripts and metalwork”, Proceedings of 14th Interna-
tional congress of Turkish art, F. Hitzel (Ed.), Paris, 2013, 737-745.
16   Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791–1848, 370.
17   Б. Вујовић, н.д., 370; Путир је репродукован у А. Боловић, „Ризница 
манастира Враћевшнице”, Зборник радова Музеја рудничко-таковског 
краја, 5, Горњи Милановац, 2006, 69.
18   Н. Макуљевић, „Културни модели и приватни живот код Срба у 19. 
веку”, у Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осам-
наестог века до почетка Првог светског рата, прир. А. Столић, Н. Ма-
куљевић, Београд, 2006, 17 – 53.
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уз ивицу фризом ше стоу гао ника са уписаном зве-
здицом. Њему је доц није додато постоље, чија де-
корација имитира стопу путира, а израдио га је 
пре ма пунцама златар Јован Николић.24 Звездица 
се састоји од две укрштене траке са крстом на вр-
ху, ивице понављају декорацију дискоса, ложица је 
про  филисана у форми класичне стоне кашичице 
на чијем је крају равнокраки крст док су на дршци 
ини цијали „М.О.”. Копље је гвоздено са фи но об ра-
ђеном дрвеном дршком, за коју је спојено сребр  ним 
прстеном са акантусовим листом. Сви пред мети 
пу н цирани су бечким ознакама и марком ква  лите та 
сребра 13 пробе, као и годином израде 1836, уз жиг 
златара Георгија Јованова [JOWANOV; G: JOW.]. Та-
кође, на свим сребрним утварима угра виран је и 
мо нограм „М.О.”

Из писма које је Димитрије Родовић, послао 8. 
јула 1836. године из Пеште кнезу Милошу, сазнаје-
мо детаљније о начинима аквизиције литургијских 
сасуда из Беча које је кнез даривао црквама, као и 
процесу гравирања приложничких натписа на њи-
ма и означавања предмета кнежевим монограмом, 
о чему је брижљиво вођено рачуна, а сам кнез Ми-
лош одлучивао је о садржајима својих вотивних ин-
скрипција.25 Прибор израђен за Михајловачку црк-
ву, а дарован од стране малолетног кнежевића, је дан 
је од ретких сачуваних бечких наруџбина кнеза 

ња ка беч ким златарским радионицама, у којима су 
за њега поручивани и израђивани предмети како 
профане тако и сакралне намене.19 

Репрезентативан пример представља прибор 
за Свету евхаристију, израђен од сребра, наручен 
код бечког златара Георгија Јовановића, са којим 
кнез Милош сарађује од 1834. године, наручујући 
ра зне предмете од племенитог метала, о чему све-
до чи пре  писка из овог периода.20 Прибор је при ло-
жио ма ло летни кнежевић Михаило Обреновић у 
узрас ту од тринаест година, храму Светог Архан-
ђела Михаи ла у Михајловцу.21 Комплет се састо ји 
од пу ти ра, дискоса, звездице, ложице за причеш-
ће и ко   п ља. Предмети су израђени веома мину ци-
озно у ду ху бидермајерског класицизма, од којих 
се умет   ни ч ком обрадом нарочито издваја путир. 
Приче  сну чашу путира окружује ажурирана кор па 
укра ше на волутама, цвећем, гирландама, евхари-
стиј   ским мотивима грожђа са лозом и житног кла-
сја.22 Дршка путира је у форми балустра, док је уз 
ивицу стопе декорација у виду гирланди компоно -
ваних од цветова, житног класја и гроздова пове-
за них тракама везаним у машне. Уз ивицу је гра ви-
ран приложнички натпис који гласи: „OvaiÞ potirx 
prilo/i mihailx milo[evx obrenovi:x knA/evi:x serbskIiÞ 
miAilova;koiÞ cerkvi hrama s. Arhistratiga mihaila 1836. 
lyta”.23 Дискос је у фор ми плитке тацне, декорисан 

19   В. Хан, „Примењена уметност у Београду од хатишерифа до предаје 
градова (1830–1867)”, у Зборник радова САНУ, Ослобођење градова у 
Ср бији од Турака 1862–1867, Београд, 1970, 661-674; Упореди: П. Ди-
ми три јевић-Стошић, Жене династије Обреновић, књ. 1, Удаја Петрије, 
Бео град, 1962, 31.
20   В. Хан, н.д., 670-671. 
21   Исто, кат. бр. 7.
22   Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791–1848, 371, 422.
23   И. Ћировић, „Црква Светог арханђела Михаила у Михајловцу”, у Са-
крална топографија Неготинске Крајине, прир. Н. Макуљевић, Него-
тин, 2012, 124. 

24   В. Даутовић, „Златар Јован Николић”, Зборник Матице српске за ли-
ковне уметности 40, Нови Сад, 2012, 189-190.
25   Из писма Димитрија Родовића од 8. јула 1836. године писаног у Пе-
шти: „Страхопочитаемо писмо Ваше Светлости од 21. прошастог м. под 
Но 238. примио сам и, по налогу Вашој Светлости, како стигнем у Бечу, 
где сјутра полазим одавде, даћу одма да се направу два путира црквена; 
дали сте ми надпис која ће доћи на ножици одоздо изнутра унаоколо, а 
за други путир молим Ваше Светлост, љубећи скут вашој, да ми у Бечу 
заповедате, која ћу надпис дати изрезати. У обе двоје путира, или на 
сваком парчета изрезаће се само М. О.”, у М. Џелебџић, Архивска грађа 
за историју Народног музеја, Београд I, 1969, 231.
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Кнез Милош старао се такође о набавци цркве-
них књига о чему је остављао прецизне ктиторске 
записе. Својој придворној цркви у Крагујевцу, да-
ровао је бројне богослужбене књиге. У Триоду по-
сном је дугачак запис на 28 страна, који наводимо у 
целини: „Ова књига, звана Триод посни, дарована је 
од благоверног и врховног књаза српског Господара 
Милоша Обреновића, за време преосвећеног архи-
епископа Агатангела, митрополита београдског, и 
за време високопреподобног Мелентија Павловића, 
архимандрита манастира Враћевшнице, житеља 
ов дашњег и члана Народне конзисторије, и за време 
пречасног Господина Милосава Поповића овдаш њег 
и целе крагујевачке нахије протопрезвитера и при-
д ворног архиђакона Андреје Личанина. Потпи сао 
Ја  ков Јакшић, секретар у Конзисторији, месеца сеп -
тембра 1 дана 1823. года”. Овакви записи налазили 
су се у још једном Триоду, два Осмогласника и два-
наест Минеја. Све књиге дароване су истовреме но. 
У једном минеју, под даном 14. новембром остао је 
запис: „На данашњи дан 1860. умро је ктитор овог 
храма кнез Милош Обреновић”.26 За цркву у Ше то-
њу кнез Милош је 1831. године, такође купио осам-
наест богослужбених књига у вредности од 1500 
гро ша.27 

Својој задужбини у Карановцу, кнез Милош је 
даровао Јеванђеље на великом колу, које је штам-
пано при московској синодалној типографији 1804. 
године. Овај чин меморисан је записом у уну тра-
ш њости који гласи: „ego sIAtelstvo serbIe knAz i gosudar 
milo[ obrenovi:x sIe svAtoe jvangelIe ustupi na dar cerkvi 
karanova;koi ei /e i ktitorx bistq pri der/avnyi[emu car} 
otomanskomu mahmudu vtoromu i pokrovtelst}{emu ser  bI} ni
kola} pervomu imperatoru vserossIiskomu za ve;no vspominanIe Ми  лоша, помоћу којих аналогијом можемо судити 

о другим предметима како у погледу израде, тако 
и процеса настајања натписа на њима као основи 
трајне литургијске меморије.

26   Р. П. Марковић, Црква Кнеза Милоша у Крагујевцу, 44-45.
27   М. Џелебџић, н.д., 132-133.

Дршка ложице са иницијалима „М.О.” и пунцом
златара Георгија Јовановића, 1836. година
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гроб у дну. На задњој корици је приказана сцена 
Бла говести, приказана је Богородица како клечи 
испод балдахина са отвореном књигом док је нас-
прам ње арханђео Гаврило са расцветалом граном, а 
у врху композиције се налази голуб Светог Духа. Уз 
доњу маргину Јеванђеља, на првих је да наест страна 
протеже се приложнички запис који гласи: „sIe svAtoe 
jggelIe prilo\i blagovyrni i dr/avni gospodarx i samoder/
acx vseA srbIi knAazx milo[x TJodorovi:x obre  no  vi:x, hra mu 
banskomu svAtomu hristovogx preobra/enIa. za vy;i ti spomenx 
u kraguevcu 27 maIa 1837 goda.” Иако нема ознака, ово 
јеванђеље по типу одговара руским месинганим 
оковима израђиваним на са мом почетку XIX века.32 

Кнез Милош се, поред прилагања нових пред-
мета, као видом вотивне ктиторије бавио и обнав-
љањем црквених старина. Тако је сребрни крст сту-
деничког игумана Самуила Јаковљевића намера вао 
да пошаље у Русију 1826. године, ради поправ ке.33 
Такође изнова је повезивао и обнављао Јеванђе ља, 
према преписци из 1831. коју је водио са књиго-
весцем Глигоријем Возаревићем чија цена повеза 
изведеног у злату и кожи није била по кнежевој во-
љи.34 Делатност кнеза Милоша Обреновића у време 
прве владавине сумирао је Јоаким Вујић, који на-
брајајући заслуге побожних српских владара од до-
ма Немањина, преко кнеза Лазара и Бранковића, 
стиже до кнеза Милоша Обреновића, за кога каже 
да је подигао тринаест нових цркава и обновио 
четири манастира, написавши даље: „Потом благо-
изволио је различита орнамента и украшенија це-
рковна, као што су прекрасне златом и сребром из-

leta gospodnA 1826 meseca dekembra 22.”28 При посе ти ма-
настиру Враћевшници, Јоаким Вујић је за бе  ле жио: 
„...два евангелија сребром окована и по злаћена ле-
же (на часној трпези), која је Јего Књажеско Сија-
тељ ство, Г Милош, благоусердство вало церкви из 
усе рдија даровати;”, након чега је описао драгоце-
не златом покривене путире, звездице и дискосе у 
проскомидији цркве.29 У шабачкој Црк ви Светих 
апостола Петра и Павла, Вујић такође опажа „при-
мјечанија достојно ... једно прек расно, са сребром 
оковано и позлаћено евангелије које је бла го усер-
дствовао Јего Књажеско Сијатељство, Г Милош, 
цер кви даровати.”30 Манастирској цркви у Боговађи, 
кнез Милош прилаже два сребром окована Је ван-
ђеља као и сребрни чирак, који су били поставље-
ни на часну трпезу, као и два масивна сребрна кан-
дила потом.31 Цркви у Соко Бањи, кнез Милош је 
1837. године приложио престоно Јеван ђеље на ве-
ли ко коло са оковом од месинганог по среб реног 
ли ма. Предња корица декорисана је са пет овалних 
медаљона, у централном је сцена Васкрсења Хри-
стовог, док су у угловима Јеванђелисти са својим 
симболичким персонификацијама. Иви це су деко-
рисане фризом палмета, док су медаљо ни окруже-
ни богатом вегетабилном орнаментиком. На хрба-
ту су приказани једни испод других у низу најпре 
Свевидеће око, потом представа (трокупол не) Црк-
ве, испод је путир покривен дарком, затим крст 
са копљем и губом, као и таблице завета те Свети 

28   Н. Макуљевић, „Црква у Карановцу – задужбина кнеза Милоша Об-
реновића: прилог проучавању односа владарске идеологије и црквене 
уметности”, у Рудо Поље, Карановац, Краљево (Од првих помена до Првог 
светског рата), ур. Н. Тасић, Д. Драшковић, Балканолошки институт 
САНУ, књ. 76, Београд – Краљево, 2000, 291.
29   Ј. Вујић, н.д., 135-137.
30   Исто, 97
31   Исто, 54-56.

32   Ј. Радовановић, „Руска и грчка штампана јеванђеља са оковима од 
1801. до 1905. године у манастиру Хиландару”, Музеј примењене умет-
ности, Зборник 28-29, Београд, 1984/1985, 153-154; упор. сл. 1-3.
33   М. Џелебџић, н.д., 92-93. 
34   Исто, 123-124.
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ње је оковано нојево јаје, које је према манастир-
ском поменику кнез Милош поклонио 9. јуна 1844. 
године.37 Нојева јаја имала су најчешће фунерарну 
и вотивно-заветну функцију, употребљавана су и 
као означитељи сакралног простора. Симболичко 
значење и употреба нојевих јаја заснивала се на оп-
штој симболици јајета те веровањима и предста-
ва   ма о птици ноју. У ширем српском културном 
про  сто ру ови објекти срећу се од XVIII века.38 Кру-
ше   долско јаје, најминуциозније је обрађен објекат 
те врсте у српској црквеној култури XIX века. Оков 
се састоји од четири овална медаљона, та ла  састо 
ои  вичена у којима су приказани Јеванђелис ти. Сви 
осим Јеванђелисте Јована пред с тав  љени су у се де-

везене одежде, сребропозлаћене путире, звездице, 
крстове, сребром окована и позлаћена евангелија, 
сребрне кадилнице, чираке и пр. убогим церквам 
и манастиром даровати. – Равним начином благо-
изволио је из Росије различите церковне књиге, 
које су на толико и толико хиљада гроша износиле, 
донети, пак такожде такове по убоги церква и ма-
настири туне пораздавати”.35 

Током изгнанства из Србије, до периода дру-
ге владавине, кнез Милош је такође прилагао дра-
гоцености црквама и манастирима. Из овог вре-
ме на значајни су дарови које прилаже манастиру 
Крушедолу. Наиме, након смрти кнегиње Љубице 
14. маја 1843. године у Новом Саду и њене сахране 
у манастирској припрати, Крушедол постаје један 
од важних династичких топоса Обреновића. Раз-
личитим формама и гестовима поштовања сени 
пре минуле кнегиње, створено је култно место леги-
тимизације династичког мита.36 

Један од најзначајнијих предмета дарованих 
кру шедолском манастиру, након упокојења кнеги-

35   Ј. Вујић, н.д., 172-173.
36   М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, књ. II, Београд, 2008, 150-151.

37   М. Тимотијевић, н.д., 153; Д. Живанов, „Оставштина династије 
Обреновић у манастиру Крушедолу”, у Обреновићи у музејским и другим 
збиркама Србије, књ. I, ур. А. Марушић, А. Боловић, Горњи Милановац, 
2013, 325, 37.
38   А. Милошевић, „Између симболичног и егзотичног: прилог проу-
чавању функције и симболике нојевих јаја”, у Светлост од светлости: 
хришћански сакрални предмети у музејима и збиркама Србије, Зборник 
са стручног скупа посвећеног јубилеју Миланског едикта 313–2013., 
Београд, 2014, 193-207; Иста, „Нојева јаја у источно-хришћанском сак-
ралном контексту”, Faith and Reason, International scientific meeting alma-
nac, Београд, 2016, 151-167.

Медаљони са представама Јеванђелиста, сребрни оков нојевог јајета из Крушедола, 1845. година
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ју ових одежди, традиција источне цркве, за дане 
поста, кајања и мољења за умрле, уместо црне про-
писује управо пурпурну боју.42 Вероватно је стога 
да су биле намењене служењу помена на гробу по-
чивше кнегиње.

Међу последњим за сада познатим даровима 
кнеза Милоша као изгнаника је путир који прилаже 
цркви Светог Петра и Павла у Горњој Добрињи, 18. 
јануара 1857. године. Овај путир уједно је и један 
од првих познатих литургијских предмета ове врс-
те, који је израдио београдски златар Јован Нико-
лић.43 Обликован је у стилу позног бидермајера, са 
пу пољцима руже на стопи и дршци, који су били 
најчешће коришћен украсни мотив познатог бечког 
сребра с ружама (Wiener Rosensilber).44 Гнездо чаше 
путира, декорисано је наизменично пољима у који-
ма су представљени евхаристијски симболи – жит-
но класје и винова лоза са грожђем. Уз ивицу чаше, 
гравиран је текст причесног тропара.45 Путир је 
израђен од сребра и у целини покривен позлатом, 
на стопи су уобичајене пунце златара Николића из 
овог периода.46 Уз ивицу стопе добрињског путира 
је приложнички натпис који гласи: „knAzx milo[x 

ћем ставу за пултовима са сво  јим сим  боличким 
персо нификацијама. Јеванђе  лист Јо   ван при ка зан је 
са орлом поред себе у тренут  ку бо  жа н ског откро-
вења. Јеванђелисти су сигнирани на сле  дећи на-
чин: Јован (eV§lIst Iwannx), Марко (eV§lIst  marko), Лу ка 
(eV§lIst lMka) и Матеј (eV§matTD). Ме даљони су фикси-
ран и у средишту јајета верти кал  ним тракама, при-
чвршћеним на крајевима ви ше  слојним лисна тим 
розетама фине обраде, заврше ним украсима у об-
лику жира са алкама за каче ње. На четири траке које 
фиксирају медаљоне је даров ни натпис који гласи: 
„milo[x obrenovi:x knAzx serbskIiÞ”. Иако се не може са 
сигурношћу говорити о пореклу мајстора овог око-
ва, пре свега недостатак оба вез них златарских пун-
ци везаних за територију Хабз бур шке монархи је, 
као и иконографска решења блиска картушима са 
окова Јеванђеља, указују да мајстор потиче са ши-
рег простора Балкана.39 Након Другог светског рата 
ово оковано нојево јаје пренето је у Музеј Српске 
православне цркве, где се и данас налази у сталној 
изложбеној поставци.40 

Кнез Милош је крушедолској манастирској црк-
ви неколико месеци доцније, тачније 4. јула 1844. 
године, даривао богослужбене одежде. Поклонио је 
један свештенички фелон, затим епитрахиљ и пар 
наруквица, као и две одежде од љубичасте кади фе, 
за спомен кнегињи Љубици.41 Узевши у обзир бо-

39   Организовано означавање и контрола сребрних предмета уређени 
су како на подручју Хабзбуршке монархије тако и на простору Руске 
царевине, док у Османском царству и на ширем Балканском простору 
крајем XVIII и у првој половини XIX века, не можемо говорити о је-
динственом нити утврђеном систему контроле и означавања предмета 
од племенитих метала; В. Даутовић, Златар Јован Николић, 174-175.
40   Изражавам најсрдачнију захвалност управнику Музеја СПЦ, ђакону 
господину Владимиру Радовановићу, који ми је омогућио увид у овај 
драгоцени предмет. 
41   М. Тимотијевић, „Манастир Крушедол – Маузолеј династије Обре-
новић”, Грађа за проучавање споменика културе Војводине, XXI, Нови 

Сад, 2004, 104; Исти, Манастир Крушедол, књ. II, 151; Д. Живанов, н.д., 
325-326; Б. Цинцар Костић, „Три хаљине и јелек кнегиње Љубице у Му-
зеју српске православне цркве у Београду” у Обреновићи у музејским и 
другим збиркама Србије и Европе, књ. III, ур. А. Марушић, А. Боловић, 
Горњи Милановац, 2015, 149.
42   Л. Мирковић, Православна литургика или Наука о богослужењу пра-
вославне источне цркве, Први опћи део, Београд, 1995, 123-124.
43   В. Даутовић, Златар Јован Николић, 180.
44   S. Walther, „Bečki bidermajer i umetnički zanati”, Bečki bidermajer, Gru pa 
autora, Narodni Muzej, Beograd 1981, 40; Љ. Вујаклија, „Сребро из Збир-
ке стране уметности Музеја града Новог Сада”, Грађа за проучавање 
спо меника културе Војводине, Нови Сад, 1978, 278. 
45   V. Dautović, „Liturgical vessels from XIX century Serbian Orthodox chur-
ches: Pictorial symbolic decoration of Eucharistic chalices”, Зборник Мати-
це српске за ликовне уметности 42, Нови Сад, 2014, 173-176.
46   В. Даутовић, Златар Јован Николић, 178.
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певањем хазана молитве „Шират хајам” на ша бат, 
даровао и њега. Кнез Милош Обреновић при  ложио 
је такође старој београдској синагоги „леп и велик, 
сјајан бронзани лустер”, вредан 800 сре брних фра-
нака. Овај лустер обешен је одмах након дари ва-
ња за вечну успомену на кнеза Милоша.49 Велики 
полијелеј са тридесет и шест свећа, поклонио је 
та  кође кнез Милош манастиру Каленићу и кивоту 
Све тог краља.50 

Кнегиња Љубица се као супруга кнеза Милоша 
Обреновића, такође исказивала као активна кти-
торка подигавши у знак српске победе на Љубићу, 
цркву у Миоковцима код Чачка.51 Још један вид, 
патриотски мотивисане ктиторије кнегињине, би ло 
је даривање масивног чирака цркви у Орашју, Окру-
га моравског, у спомен династији оданом слуги. О 
томе говори натпис који гласи: „wvai svy{nikx pri lo 
/i se w vQsokorode g/e l}bice ou cerkvM ora[y za vy;nQi 
spo menq po;iv[agw petra Ioanovi;a izx sela bo/Mrny koi e izx 
vyrnosti i po;ItanIA kx dr} svoemM poginMw W bun tov  nikovx i 
i vozmutitelA roda svogx mca septemvrIa 18. 1820 goda.”52 

У манастиру Враћевшница, чува се свештенич-
ко рухо које је према инвентарима кнегиња Љуби ца 
даривала митрополиту Мелентију Павловићу.53 Оно 
је начињено од златотканог и везеног броката чија 
основа је флорална. Рухо се састоји од белог стихара 
декорисаног цветовима, затим пара нарук вица са ве-

cerkvi svAtagw petra i pavla vx vesi dobrinqio kru/IA 
u/i; kogx 18 Anuar 1857 lyta 9”. У марту месецу 1857. 
го дине Георгије Јеличић из Сремчице, прилаже го-
тово истоветан сребрни путир, рад златара Нико-
лића, манастиру Раковица.47 

Коначно кроз два примера, који се тичу одно са 
кнеза Милоша према другој конфесији и другачи-
јој религији, може се сагледати још један аспект 
његове личности као задужбинара. Током 1836. го-
дине, водила се преписка између Ивана Кљајића, 
генералног викара бискупа и викара апостолског у 
Босни и кнеза Милоша. Апостолски викар Кљајић, 
обратио се кнезу поводом крађе тешког сребрног и 
позлаћеног „калажа – путиера” из парохијске цркве 
у Варешу, са молбом да га пронађе, пошто има са-
знања да је препродат у Србији и ако може да га по-
врати. Након истраге кнез Милош је путир на шао 
у Окружју чачанском и послао га натраг у Босну, са 
молбом „да га на онај исти олтар поставите, на ком 
је и пређе био”, препоручујући се светим молит-
ва ма, викара апостолског. Након пријема путира, 
Кљајић се кнезу Милошу обратио као „принципу 
изварститому, огледалу све Еуропе особитому”, на-
по мињући да је путир на истом олтару где је и био, 
са кога ће се од тада „ва вик” чинити успомена и 
уз дизати молитве за многе године у миру, здрављу 
и ве сељу, као и за овенчање круном, кнеза Милоша 
Обре новића.48 

У време када је кнез Милош боравио у Београ-
ду, давао је новчане прилоге старој јеврејској си-
нагоги намењене заједници и рабину. Повремено је 
посећивао и јеврејска богослужења у старој сина-
гоги „Ел кал вјежо” на Јалији, те је нарочито дир нут 

47   Б. Вујовић, „Црквени споменици на подручју града Београда”, Сао-
пштења, Св. 13, Београд, 1973, 276-277. 
48   М. Џелебџић, н.д., 211-214. 

49   Ж. Лебл, До „Коначног решења”: Јевреји у Београду 1521–1942, Бео-
град, 2001, 228.
50   М. Шакота, Студеничка ризница, Друго допуњено и измењено из да-
ње, Нови Сад – Манастир Студеница, 2015, 90.
51   Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791–1848, 109.
52   Нова Искра, 1, 1900, 13.
53   А. Боловић, „Ризница манастира Враћевшнице”, Зборник радова Му -
зеја рудничко-таковског краја, 5, Горњи Милановац, 2009, 54; 72-75; Иста, 
„Манастир Враћевшница, чувар заоставштине ктитора и прилож ни  ка – 
Обреновића” у Обреновићи у музејским и другим збиркама Срби је, књ. II, 
ур. А. Марушић, А. Боловић, Горњи Милановац, 2014, 313, 322-323.
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ма и Исуса Христа у средишту приказаног на пре-
столу са отвореним Јеванђељем како благосиља. Уз 
одежду сачувана су и два дарка, за дискос и путир, 
као и аер. На дарку за дискос је запис: mele tIe pavlo
viIx mitropolitx srpski 1833.54 Година одговара вре-
мену упо којења митрополита Мелентија.55 

Пракса заветног даривања цркава литургиј с-
ким одеждама повезана је са њиховом богослуж-
бе ном функцијом као руха у коме се служи Богу, 
свр  шава Света литургија и приносе молитве. Дра -
го цене тек стилије ће се као дарови жена из дина-
с тије Об реновић, јављати до њеног краја. По че так 
овог ни за установила је кнегиња Љубица, дарива-
њем ми т рополита Мелентија одејанијем које се 
чу   ва у мана стиру Враћевшница. Угледање на сред-
ње вековне традиције попут даривања везених по  к -
ро  ва и вредних текстилија од стране владарки, сва-
ка ко је има ло утицаја на континуитет ове праксе.56 

Предмет вредан пажње везан за кнегињу Љуби-
цу, који није сачуван био је њен барјак, истакнут по-
ред игуманског стола у наосу манастира Крушедо-
ла. Ова застава типа литијског барјака, садржала 
је на једној страни представу Светог Николе, ко-
ји је био крсна слава Обреновића, док се са друге 
стране налазио српски грб на застави са „натпи-
сом Госпођиним”. Овај барјак, као значајан симбол, 
ношен је током погребне свечаности кнегињине 
од Новог Сада до Крушедола, као део старе прак-
се ношења литијских крстова и барјака током фу-
нерарних обреда.57 

зеним Старозаветним сценама, потом епитрахиља 
и на крају фелона од златотканог броката. Одеја-
нију припада и набедреник декорисан флоралним 
орнаментима са представама шестокрилих серафи-

Детаљ наруквице митрополита Мелентија, Стварање Еве 54   А. Боловић, Ризница манастира Враћевшнице, 74.
55   Р. Љушић, Кнежевина Србија 1830–1839, 21-23.
56   Д. Стојановић, Уметнички вез у Србији од XIV до XIX века, МПУ 
Београд, 1959, 11-15; Иста, „Вез”, у Историја примењене уметности код 
Срба, I том, Средњевековна Србија, ур. Б. Радојковић, Веоград, 1977, 
317-339; М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, књ. II, 234-237. 
57   М. Тимотијевић, н. д., књ. II, 252-253. 
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бели свилени стихар опшивен портом, украшен 
зла товезом са мотивом стилизованих грана.61 
Након мајчине смрти, он прилаже манастирској 
цркви један златовезени епитрахиљ, као и два пара 
на руквица са копчама од сребра. Први пар, изра ђен 
је од беле свиле и украшен златним и зеленим кон -
цем те крстом од златног порта. Други пар је од жу-
тог рајха, опшивен златним портом.62 Сестра кнеза 
Михаила, бароница Савка Николић од Рудне, тако-
ђе је манастирској крушедолској цркви прило жи-
ла драгоцене текстилне предмете. Она септембра 
1845. године дарује манастиру пар наруквица са 
сре брним копчама начињених од црвене свиле са 
златовезом, опшивених златним портом, као и на-
стојатељски стихар од полусвиленог белог платна, 
уз дарке са воздухом од зелене свиле. Златом везе-
ни, зелени свилени фелон, приложио је крушедол-
с ком манастиру њен супруг барон Јован Николић 
од Рудне.63 

Кнез Михаило Обреновић даривао је такође и 
епархијске архијереје. Тако епископу Јоаникију Не-
ш ковићу, исказујући му владарску благонаклоност, 
дарује панагију начињену од злата, опточену дра гим 
камењем. На наличју панагије гравиран је датум: 
„14. септембар 1860. год.” као време даривања.64 На-
ред не 1861. године, када је посетио манастир Жичу, 
кнез Михаило прилаже 25 „цесарских” дуката, ко-
јима су купљене богослужбене књиге. Том при ли-
ком набављено је за манастир дванаест Минеја на 

По рођењу кнеза Милана II Обреновића, а за 
владе кнеза Милоша, израђен је 25. јуна 1820. годи-
не, дрворезни клише са представом манастира 
Вра  ћевшнице, чији је ктитор према запису био тек 
рођени кнежевић.58 Ова врста вотивног дара била 
је вид молитвеног заступања за тек рођеног нас-
ледника кнежевског престола, слично комплету за 
евхаристију из михаиловачке цркве, који је сим-
болички даривао малолетни Михаило Обрено вић. 
За свог кратког живота и још краће владавине, кнез 
Милан II није оставио значајнији траг кроз за сада 
познате прилоге.

Кнез Михаило Обреновић је са својом супру-
гом кнегињом Јулијом наставио претходно уста-
но вљене видове ктиторије, дарујући манастире и 
црк ве литургијским предметима и богослужбе ним 
књигама. Један од првих познатих прилога кнеже-
вића Михаила као тринаестогодишњака, је већ 
по  менути прибор за проскомидију и евха ри стију 
на  мењен Цркви Светог арханђела Михаила. Овај 
ком плет који чине путир са ложицом, дискос са 
звез дицом и копље, по наруџбини кнеза Ми лоша 
израдио је златар Георгије Јованов у Бечу, а при-
ложен је поменутој цркви у Михаиловцу 1836. го-
дине. Када је стасао као владар кнез Михаило је по-
ма гао материјално храмове које је утемељио његов 
отац, старајући се о њиховом опремању.59 Значај  на 
је његова ктиторија, везана за обнову цркве ма на с-
тира Раковица,60 који ће прерасти у један од најзна-
чајних обреновићевских династичких топоса.

Манастиру Крушедолу кнез Михаило дарује бо-
гослужбене одежде, и то најпре 1840. године, један 

58   А. Боловић, Манастир Враћевшница, чувар заоставштине ктитора 
и приложника – Обреновића, 323-324.
59   Т. Ивановић, Црква Светог Арханђела Гаврила у Аранђеловцу, Аран-
ђеловац, 2004, 68.
60   Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју града Београда, 265.

61   М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, књ. II, 258.
62   Н. д., 151, 255.
63   Н. д., 151.
64   Р. Бојовић, „Варош и храм – О ризници цркве Вазнесења Христовог 
у Чачку”, у Светлост од светлости: хришћански сакрални предмети 
у музејима и збиркама Србије, Зборник са стручног скупа посвећеног 
јубилеју Миланског едикта 313-2013., 50-51; Р. Бојовић, О. Марковић, Д. 
Рајић, Богородичина црква на Морави, Чачак, 1992, 44-45.
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резбе. На другој страни је Распеће Христово, ок-
ру жено че тво рицом Јеванђелиста, док је при дну 
пред став љен амблематски пиктограм са Оруђима 
Хри сто  вих страдања. Филигрански оков израђен 
је према ти пу „процветалог крста”, са трапезастим 
филигран  с ким украсима на крацима. Дршка и 
стопа, обли ко ване су филиграном и гранулацијом, 
на уну тра ш њој страни стопе, гравирана је посвета 
ктитор ке која гласи: „kn]gin] }lI] roђ grofica huњ]di, 
manastiru zaovu 1860.” 

Међу сачуваним за сада познатим прилозима 
супруге кнеза Михаила, у ризници београдске Са-
борне цркве чува се дарак који је кнегиња Јулија 
Обреновић, даривала Митрополиту Србије Миха-
и лу Јовановићу, 1861. године. Сачувани дарак на-
чињен је од свиле, крстообразног облика, опшивен 

велико коло, за сваки месец у години, као и један 
посебан Празнични минеј.65 

Кнегиња Јулија приложила је манастирској Цр-
к ви Светих архистратига Михаила и Гаврила у Зао-
ву, дрворезбарени крст, окован сребром техником 
филиграна.66 Дрвени крст који је украшен плитком 
резбом садржи на првој страни уобичајену пред-
ста ву Крштења Христовог, са Јеванђелистима у 
кра  цима, док је при дну приказ Светог Мандилио-
на испод кога је година (181?), као време настанка 

65   Љ. Дурковић Јакшић, Епископ Јоаникије Нешковић и обнова 1856. 
манастира Жиче: поводом 130-годишњице обнове, Краљево, 1987, 62.
66   Д. Митошевић, Манастир Заова, Смедерево, 1990, 18; Захваљујем 
се срдачно господину Станку Костићу који је уступио своје драгоцене 
фотографије за потребе публиковања овог рада.

Крст кнегиње Јулије Обреновић, ктиторски натпис на стопи
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вршили административну управу, дарујући за ду-
шевно спасење бројне и драгоцене богослужбене 
предмете. 

Најмлађи брат кнеза Милоша, генерал-дивизи-
јар Јован Обреновић, командант Моравско-под-
ринске војне области, живео је у Чачку до доласка 
уставобранитеља на власт 1842. године, да би по-
том прешао у Војводину.69 У Чачку је подигао две 
цркве, Храм Светог Ђорђа (1820) и Цркву Вазнесе-
ња Христовог на месту некадашње Богородице Гра-
дачке (1834).70 Богослужбени предмети дарива  ни 
цр квама са њим у вези, осликавају личну исто рију 
и породичне прилике у којима се налазио. Нај пре 
његова прва супруга, „лепа и добра госпо ђа Кру-
на”, са којом је имао двоје рано преминуле де це, 
годину дана пред смрт прилаже молећи се за здра-
вље мо штима Светог Краља у манастиру Каленић, 
крст у сребрном окову.71 Лични мотив ктиторског 
чина Круне Обреновић остао је гравиран на доњој 
страни стопе крста: „prilo/i ovai dar1 svetomu kral}1 
ma nast(iru) kalenn(i:u) ]1 kruna iovana obrenovi:a1 za 
zda  vly moe1 1834”. Сам крст је дуборезан, и приказује 
уоби чајене сце не Распећа Христовог и Крштења на 
реци Јордану, док су у крацима представе Јеванђе-
листа за пултови ма. Оков је од филиграна, са на-
рочито истакнутим украсом у форми круне са 
гра нулама, дршка крста је ливена, док су на стопи 
филигранске розете.72 Кру  на Обреновић преминула 
је јануара 1835. године, те за покој њене душе, су-
пруг Јован Обреновић чачан  ској Цркви Вазнесења 

уз ивице срменим ресама. У средишту је злато ве-
зе ни медаљон са представом крста, док су боч  ни 
кра  ци декорисани флоралним мотивима, ве зе ним 
разно бојним концима. На полеђини је при  ло жни-
ч ки натпис који меморише њен ктиторски чин: 
„1861. knAginA }liA obrenovi:x roYena grofica hunAdi na 
darx go s po dinu arhJepiskopu beogradskomx i mitropolitu cele 
srbJj.”67 Богослужбена функција дарка је да се током 
про скомидије предложено вино и вода у путиру са-
чу  ва ју од било какве нечистоће, пошто ће постати 
истин ском крви Христовом. Током Великог входа, 
када се Свети дарови преносе на Часну трпезу, пу-
тир и дискос су заклоњени дарцима, тада су ове 
текстилије видљиве верницима пред царским две-
рима, док се ђакон гласно моли за ктиторе и при-
ложнике храма, а свештеник за владоца и његов 
дом.68 Приложени дарци као вотиви у најтешњој су 
молитвеној вези са Евхаристијом, а сами записи на 
њиховој унутрашњој страни налазе се тачно изнад 
површине предложења које ће постати Христовом 
крви. Истоветан начин меморисања чина дарива-
ња присутан је и на другим дарцима, о којима ће 
надаље бити речи.

Након атентата на кнеза Михаила, угасила се 
лоза Милошевих наследника, те на кнежевски трон 
ступа Милан IV Обреновић, унук другог брата кне-
за Милоша, господара Јеврема Обреновића и То ма-
није Богићевић. До тада бочна династичка ли нија, 
даће у будућности два српска краља. Браћа кнеза 
Милоша заједно са њиховим породицама такође 
су се истицали као приложници у областима где су 

67   Б. Вујовић, Саборна црква у Београду, 172.
68   Венијамин, Архиепископ Нижегордски и Арзамаски, Нова Таблица, 
објашњења о цркви, о литургији, о свим службама и богослужбеним 
пред метима, Бања Лука, 2014, 206-207, 242; Хаџи Теофило, Познавање 
црк ве или Обредословље, Београд, 1895, 42, 178-182. 

69   Р. Бојовић, „Владарски дом Обреновића у збиркама Народног музеја 
у Чачку” у Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије, књ. II, ур. 
А. Марушић, А. Боловић, Горњи Милановац, 2014, 210.
70   Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791–1848, 109; Р. Бојовић, 
Варош и храм – О ризници цркве Вазнесења Христовог у Чачку, 45-48.
71   М. Шакота, Студеничка ризница, 112, 148-149.
72   Исто, 148-149. 
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приложио својој задужбини, након њене изградње 
1828. године.80 Масивни путир израђен је од сре бра, 
гнездо чаше декорисано је ажурирањем, пред ставама 
шестокрилих Серафима и биљном орна ментиком а 
обод је завршен траком са мотивом ловора. Дршка 
путира има облик балустра са крупним лоптастим 
средишњим нодусом. Сто па је уз ивицу декорисана 
таласастом траком као и симболичким представа-
ма Херувима. На уну тра шњој страни стопе путира 
гра виран је при ло  ж нички запис: „(ostavx c1 valyvskoi 
j 1 O.) prilo/i u c1 valyvsku j 1 Obrenovi;x 1828. godi. 
pri vladavIna 1 dr/. knA. m 1 Obrenovi;a”. Приказивање 
анђео ских сила из редова се ра  фи ма и херувима као 
вид програмске декорације на пу ти  рима, уобича-

Христовог прилаже Јеван ђе ље, штампано у Моск-
ви 1798. године. Корице Јеван ђеља биле су увезане 
бордо сомотом са скромнијим сребрним оковом. 
У унутрашњости је остао запис: „Сије Јевангелије 
приложи господар Јован Обреновић у Чачанску црк-
ву својој супруги Круни за спомен 1835. года месеца 
априлија 3-ег.”73 Исте године гос подар Јован, прило-
жио је цркви чачанској икону на платну са темом 
Скидање са крста.74 Игуман Про копије, Манастира 
Свете Тројице код Пљеваља, уру чио је генералу Јо-
вану Обреновићу у марту 1838. године, пет цркве -
них књига међу којима је био Служабник из ве-
неци јанске штампарије Вићенца Вуковића, отиснут 
1554. године.75 У чачанском храму налазила се и ар-
хијерејска митра коју је Јован Обреновић дари вао 
своме куму, владици Никифору Максимовићу.76 
На кон смрти господара Јована Обре но вића, његова 
дру га супруга Ана, приложила је ча чанској Цркви 
Светог Ђорђа, између 1865. и 1877. го дине, крст са 
око вом од сребрног филиграна, по чи в шем мужу у 
спо мен.77 

Други брат кнеза Милоша, обор-кнез Шабачке, 
Ваљевске и Соколске нахије, губернатор вароши 
Београдске и генерал-дивизијар Јеврем Обрено-
вић,78 између осталих, подигао је цркве у Богатићу 
(1819), Ваљеву (1825) и Шапцу (1827).79 У ваљевској 
Цркви Покрова Пресвете Богородице сачувани су 
путир, дискос и звездица, које је господар Јеврем 

73   Р. Бојовић, Варош и храм ..., 50.
74   Р. Бојовић, Владарски дом Обреновића ..., 211, 232.
75   Р. Бојовић, Варош и храм..., 51.
76   Исто, 50. 
77   Р. Бојовић, Владарски дом Обреновића ..., 211; Исти, Варош и храм..., 
51. 
78   Н. Јовановић, „Јеврем Обреновић – скица једне политичке каријере”, 
Историјски часопис, књ. L, Београд, 2003, 99-128.
79   Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791–1848,109.

80   Благо црквених ризница Шабачко-Ваљевске епархије: каталог, Ваље-
во, 1991, непагинирано.

Представа Серафима на чаши путира господара Јеврема 
из цркве у Ваљеву 1828. година
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Стефана Дечанског. На средишту покрова извезен 
је грб Србије с оцилима док су у угловима предста-
ве серафима, ивице су декорисане орнаменталним 
фри зом, а целом површином покрова су везене зве-
зде. Дуж ивица је приложнички натпис који гла  си: 
„iyno sJ]telstvo gospoђa tomanJa j. Obrenovi:a prilo/n ovai 
pokrov nakivotx sv. kral] stefana dj;anskogx u manastirM 
vQsokoi de;ane za pokoi dM[e svoga supruga efre ma Obrenovi:a 
i edinca sina milo[a j. Obrenovi:a u beo gradu 1861. god.”. 
За вез оцењен као веома раско шан и прецизно из-
ве ден, Милош Милојевић је 1876. године чуо да је 
плаћен чак 1000 дуката.83 

Након атентата на кнеза Михаила 1868. годи-
не, у коме гине њена кћи Анка, Томанија је постала 
најстарији члан владајуће лозе Обреновића. Из тог 
периода сачуван је уједно и највећи број дарова ко-
је је прилагала црквама и манастирима. Захваљују-
ћи старању Томаније Обреновић, манастир Рако-
вица као гробна црква њених потомака, прераста у 
један од значајних династичких топоса. Средином 
шездесетих година XIX века, ктиторисала је поди-
зање нове звонаре, помажући финансијски и завр-
шетак радова на „старом конаку” као и градећи 
но ви, назван „Томанијин конак”.84 У припрати мана-
стира Раковица, Томанија Обреновић подигла је 
споменик свом упокојеном супругу Јеврему, умр лој 
деци и унуцима као и себи самој. О томе сведочи 
дуг и прецизан епитаф уклесан на гробном ка мену. 
У порти манастира почивала је њена кћи Симка, 
као и Теодор, син кнеза Милоша.85 Снажна фуне-
рар на меморија може се сматрати кључном за до-
след ну ктиторију раковичког манастира. Томанија 
Обреновић 1875. године прилаже манастирској цр-

јена је пракса у кујунџијским остваре њима бал -
кан ских мајстора прве половине XIX века, произи-
лазећи из учења о узајамној по везаности небеске 
и земаљске литургије, као и функције самог пред-
мета.81 Дискос је обликован у форми плитке тац-
не благо повијених ивица, глатко је полиран, а 
иви ца је на једном месту исечена како би се агнец 
лак ше могао ставити у путир током литургије. На 
полеђини су два натписа, први старији дуж обода 
ивице који гласи: „ostavx c1 valyvskoi j 1 O.”, и други 
детаљнији калиграфски гравиран на самој тацни: 
„prilo/i u c1 valyvsku j 1 Obrenovi;x 1828. goda. pri vladx 
1 dr/ 1 knA 1 m 1 Obrenovi;a”. Звездица је начињена од 
позлаћеног сребра, у виду две лучно савијене траке, 
крстобразно спојене у темену закивком, благо пови-
јених ивица које формирају стопу, глатка је и без 
украса. Са унутрашње стране је угравирано: „ostavx 
c1 valyvskoi j 1 O.”.

Супруга господара Јеврема, „сијателна госпо-
жа” Томанија, истакнута је приложница међу чла-
новима династије Обреновић. Један од првих њених 
за сада познатих дарова је кандило које при лаже 
1835. године, манастирској цркви Светог архиђа-
кона Стефана у Сланцима. Кандило барокних фор-
ми израђено од сребра декорисано је цветним мо-
тивима у преплету. На њему је натпис који гласи: 
„ovo kandilo prilo/i crkvi slana;koiÞ 1 hramu sv. arhidAk 
stefana iyno sIAtelstvo gђa tomanIA supruga gosdara Iefre
ma t. Obrenovi:a 1835. god.”82 Приликом боравка у Бео-
граду, дечански игуман Хаџи Серафим, примио је 
на дар 1861. године од Томаније Обреновић, за по кој 
душе њеног рано преминулог сина Милоша и му жа 
Јеврема, златом везени сомотски покров за мо шти 

81   V. Dautović, Liturgical vessels from XIX century Serbian Orthodox church-
es: Pictorial symbolic decoration of Eucharistic chalices, 178-179.
82   Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју града Београда, 76.

83   М. Шакота, Дечанска ризница, Београд, 1984, 71, 268, 271.
84   Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју града Београда, 265-267.
85   Исто, 278-281.
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епитрахиља. Ђаконски стихар је од црног па мучног 
платна, обрубљен сребрном траком, поста в љен бе-
лим платном. Два пара наруквица су од црног со-
мо  та, са сребрним крстом у средишту, као и свеш-
те нички појас, чија постава је бела са поме нутим 
на т писом. Епитрахиљ је обрубљен сре бр  ном тра-
ком, са три крста, завршен срменим реса ма, постав-
љен и означен на описани начин. Свеш те ничка оде-
жда кројена је према типу сакоса, од тешког цр ног 
сомота, обрубљена и прошивена сребрним тра кама, 
док је доња ивица била опшивена срменим ресама.

Описане одежде и литургијски покривачи, на-
ме њени су заупокојеној литургији и обележавању 
годи шњих парастоса умрлима као виду молитве не 
ме мо рије која за циљ има да преминуле сачува од 

к  ви текстилије које се састоје од литургијских по-
кри вача и свештеничког руха за служење заупо  ко-
јене литургије. На сваком појединачном предме ту 
ушивен је за поставу бео комад платна са штам па-
ним текстом следеће садржине: „ГОСПОЂА ТОМА -
НИЈА ЈЕ. ОБРЕНОВИЋ ПРИЛОЖИ МАНАС ТИ РУ РА-
КО ВИЦИ ЗА СПОМЕН 1875.” Дарак је уобичајеног 
крстобразног облика, на који су апли ци рани сребр-
ни крстови, обрубљен срменим реса ма. Аер је у об-
лику квадрата са крстом у средишту, доња иви ца 
по ру бљена је срменим ресама. Штам пане етике те 
са приложничким текстом су ушивене на пос таву. 
Приложене одежде састоје се од ђаконског сти ха ра 
са наруквицама и орара, као и једне свештени чке 
одежде састављене од сакоса, наруквица, поја са и 

Литургијски покривачи и свештеничко рухо за служење
заупокојене литургије, дар Томаније Обреновић

манастиру Раковица 1875. године
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ве зани трима масивним волутама док су при врху 
скупљени округлом матицом са алком. Оба кан-
дила пунцирана су аустроугарским жигом – пе то-
лист са десним профилом богиње Дијане и сло ви ма 
[LG] у квадрату, из чега произилази да су на ста-
ла у периоду након 1867. године, а начиње на су од 
сребра финоће 800.88 Манастиру Светог Арханђела 
Михаила у Раковици, Томанија Обреновић дари ва-
ла је такође једну плаштаницу и сребром окова но 
Јеванђеље. Плаштаница је сликана на плат ну, при-
пада наративном типу са сценом полага ња Хри сто-
вог тела у гроб. Приказани су према јеванђео ском 
опису старац Јосиф, заједно са Светим Ни кодимом 
и Богородицом у средишту окруженом Маријом 
Ма гдаленом и Јованом Богословом чији ге стови 
приказују надгробно ридање, иза је прика за на јед-
на од жена мироносица.89 Прилож ни ч  ки натпис на-
лази се испод Христовог тела на сар  кофагу и гласи: 
„ovai darx prilo\i jna siatelnca toma  nia obrenovi:a ma
nastiru rakovica leta gospodna 18(?).” Сликана пла шта-
ница аплицирана је на црвени сомот и обруб љена 
златотканом траком, на ивица ма су крупне кићан-
ке од срмених нити, што одговара њеној пра знич-
ној функцији.90 Дуж ивица је испи сан уоби  чајени 
текст тропара: ”Благообразни Јо сиф”.91 Ова  кав тип 
наративног визуелног пред став љања по лагања Хри-
стовог тела у гроб, повезан је са иконографским 
решењима која се јављају на антимин си ма, уобли-

за борава, олакша души страдања на оном свету и 
ублажи тугу њихове родбине. Следећи старозавет-
ни концепт приношења жртви и давања милостиње 
за опроштај грехова, хришћанство је у току литур-
ги је поми њање умрлих увело као обавезно, док се 
по јединачни помени врше према потреби и жељама 
породице.86 Фунерарна помпа исказана приликом 
парастоса краљу Милану почетком XX века у ма-
настиру Крушедолу, артикулисана је променом ам-
бијента цркве „одевањем” иконостаса у црно и об-
ла гањем храма флором, зарад постизања пригодне 
ве личајности црквеног обреда помена умрлом кра-
љу.87 Сачуване одежде и литургијски покривачи из 
Раковице, припадају значајном и мање познатом 
сег  менту династичке фунерарне визуелне културе 
из XIX века. Помоћу њих можемо реконструисати 
из глед чина свечаног династичког помена из да тог 
пе риода, сагледавајући континуитет брижљи вог 
не го вања овог вида фунерарне обредне тради ци је 
вла  дар  ског дома Обреновића.

Корпусу фунерарне династичке меморије при-
падају и два сребрна кандила наручена из Беча, ко-
ја је Томанија Обреновић приложила манастир ској 
цркви. О мотивима ктиторије говори гравира ни 
натпис који се јавља на оба предмета: „ТО МА НИЈА 
IЕФ – ОБРЕНОВИЋА ДАЈЕ ОВО ЗА СПО МЕН МРТВИ-
МА У РАКОВИЦИ”. Кандила су бокаста, горњи део 
је обликован у форми пламена надовезујући се на 
средишње широко пљоснато по ље на коме је грави-
ран приложнички текст, док се доњи део кандила 
двостепено сужава. Кандила ви се на три ланца чи-
је карике су правоугаоног пресека са ажурираним 
кр стом у унутрашњости. Ланци су са кандилом по-

86   Хаџи Теофило (Стевановић), Познавање цркве или обредословље, 
369-371.
87   М. Тимотијевић, Манастир Крушедол. књ. II, 152-158.

88   Tardy, Les poinçons de garantie internationaux pour l’argent, 11 edition, 
Paris, 1975, 75. 
89   Јеванђеље по Марку (гл. 15, ст. 40-41).
90   Богослужбена функција плаштанице везана је за Страсну Седмицу, 
она замењује Христа, и на Велики Петак се износи из олтара, као са 
Гол готе, насред цркве, ради целивања и „јасног представљања како су 
Јосиф и Никодим сахранили Христа’’, Хаџи Теофило (Стевановић), 
Поз  навање цркве или обредословље, 46.
91   Триод Посни, 170-171.
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страни је представа Благовести у овалном кар ту  шу 
окруженом геометријским преплетом, преу зетим 
из руске народне уметности. Према пунцама оков је 
дело Московских златара из 1874. године, финоће 84. 
золотника, на окову су иницијали мајстора [АПИ], 
ознака контролора [И.Е], са годином [1874] поред 
које је ознака чистоће [84] и пунца – Свети Ђорђе 
на коњу, жиг града Москве. У унутрашњости је на 
сребрној овалној плочици у пет редова угравиран 
даровни натпис: „sie sv]toe evangelie prilo/i s] sIÇ]
telqstvo gospo/a tomanI] ef1 obrenovi;ka, obiteli rakovi;koi 
hrama sv]tago arhistratiga mihaila 1879. lyta.”

Томанија Обреновић помагала је и бројне дру-
ге цркве. Тако у годинама након изградње Цркве 
По   крова Пресвете Богородице у Лозници (1873),94 
овом храму прилаже крст у масивном сребрном 

чаваним током XVII и XVIII века на под ручју Кар-
ловачке митрополије, насталих под утицајем ру ске 
и украјинске барокне реформе као и западно ев ро-
пских ликовних предложака, сажи мају ћи у себи не-
колико епизода из Јеванђеоске ис то рије.92 

Јеванђеље у сребрном окову, манастиру Рако-
вици већ остарела госпођа Томанија приложила је 
1879. године.93 Штампано је при Московској сино-
далној типографији октобра месеца 1872. године. На 
предњој страни која је потпуно пресвучена сребр-
ним лимом приказано је у овалном картушу Васкр-
сење Христово, док су у округлим медаљонима у 
угловима распоређена попрсја Јеванђелиста са њи-
ховим симболичким персонификацијама. На дру  гој 

92   М. Тимотијевић, „Први српски штампани антиминси и њихови узо-
ри”, Зборник Матице српске за ликовне уметности 23, Нови Сад, 1987, 
39-70.
93   Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју града Београда, 276-277.

94   Р. Тешић, ур., Црква Покрова Пресвете Богородице у Лозници (1873–
2013), Лозница, 2013, 71.

Сребрна плоча са приложничким натписом на корици Јеванђеља манастира Раковица,
дар Томаније Обреновић 1879. године
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ро кајним картушима и цветним мотивима препле -
теним са „С” волутама. На бази је гравиран при-
лож нички натпис који гласи: „Госпођа Томанија Ев. 
Обреновића приложи овај Путир цркви Ваљевској 
хра ма Покрова Пресвете Богородице 1876. год.” По-
ред гравираног текста је утиснута ознака чисто ће 
сребра [13], која одговара тринаестолотном среб ру 
финоће 812.5/1000.96 Порекло овог путира, може се 
према финоћи израде везати за неку од италијан-
ских златарских радионица имајући у виду одсуст-
во контролних пунци, претежно употребљавајући 

само ознаке за чистоћу сребра према старим стан-
дардима Хабзбуршке монархије. Ложица је у обли-
ку шире кашичице са краћом округлом и тордира-
ном дршком, декорисана венцем са монограмом и 
позлаћена. Овај предмет добио је секундарну на-
мену, сходно свом драгоценом материјалу и све де-
ном облику. Дарак за путир израђен је од љу би ча-
стог сомота, дуж ивица обрубљен срменим ресама и 
декорисан крстовима од златне траке. Постављен је 
белим платном, а попут већ претходно помену тих 

око    ву изведеном техником филиграна.95 Ваљевској 
Цр к ви Покрова Пресвете Богородице, Томанија 
Обре    но вић је приложила 1876. године сребрни пу -
тир, поз лаћену сребрну ложицу и припадајући да-
рак од љубичастог сомота. Репрезентативни пу тир 
изра ђен је од сребра, обликован у потпуности у 
сти лу другог рококоа, широка полигонално изду  -
жена стопа формирана је волутама, дршка у обли-
ку кратког балустра држи гнездо чаше декориса но 

95   Каталог, Благо црквених ризница Шабачко-Ваљевске епархије: ката-
лог, непа ги нирано. 96   В. Даутовић, Златар Јован Николић, 178-180.

Чаша путира Томаније Обреновић,
црква у Ваљеву 1876. година

Приложнички натпис, дарак цркве у Ваљеву
1876. година
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јављају указују да је донесен из Беча али је финал-
на обрада припала златару Николићу чије озна ке 
се такође налазе на њему као и гравиран кне жев 
монограм (М.О.М.).100 

Неколико година касније, у београдској Сабор-
ној цркви кнез Милан Обреновић венчао се кне ги-
њом Наталијом Петровном. Након обреда венча  ња, 
Саборном храму приложио је своје брачне вен-
це.101 Начињени су од позлаћеног сребра у форми 
затворене круне са четири укрштене траке де кори-
сане филигранским цветовима у које је уметнуто 
полудраго камење. На врху је јабука са фи ли -
гран ским крстом и драгуљима. Почелица је у ви  -
ду рав не траке на којој је гравиран натпис: „9 ОВЕ 

на поставу је ушивен купон са штампаним прило -
жничким натписом: „ГОСПОЂА ТОМАНИЈА ЈЕ. ОБ  -
РЕНОВИЋКА ПРИЛОЖИ ОВАЈ ДАРАК ЦРК ВИ ВА  ЉЕВ-
СКОЈ ЗА ВЕЧИТИ СПОМЕН У БЕОГРА ДУ ФЕ БРУА РА 
1876. ГОД.”

По ступању на трон кнеза Милана Обренови-
ћа, који власт преузима 1872. године, један од првих 
владарских гестова било је даривање катедралне 
бео градске цркве. Он поводом свог пунолетства, 
Саборној цркви прилаже комплет за евхаристију 
који се састоји од путира, дискоса и ложице, изра-
ђених од сребра у радионици београдског златара 
Јована Николића.97 Путир је обликован у стилу нео-
барока, гнездо чаше подељено је широким ребрима 
између којих су у картуше постављени медаљони 
у емајлу са ликовима светитеља. Представљени су 
Голгота са Распећем, Богородица, затим Свети Ни-
кола који је био крсно име Обреновића и Свети 
Арханђео Михаило архистратиг коме је посвећена 
београдска Саборна црква. Овакав вид деко рације 
путира медаљонима са светитељима, први је поз-
нати пример који мајстор Николић изводи у срп-
ској средини.98 Дршка облика балустра декорисана 
је биљним орнаментом, док су на стопи евхаристиј-
ски мотиви житног класја и лозе. Дуж обода стопе 
угравиран је приложнички натпис који гласи: „pu
tIrÇ ovaiÞ prilo/i sobornoiÞ beogradskoiÞ crkvi hrama svetihx 
arhistratiga nygova svetlostx knAzx srbskIi milan m. obre
novi:x IV-qIiÝ 10. avgusta 1872.”99 Дуж ивице чаше гра-
виран је уобичајени текст причесне песме. Дискос 
је обликован у форми плитке тацне широ ког обо да, 
постављене на профилисану стопу. Ознаке које се 

97   Б. Вујовић, Саборна црква у Београду, 168-169.
98   V. Dautović, Liturgical vessels from XIX century Serbian Orthodox church-
es: Pictorial symbolic decoration of Eucharistic chalices, 180.
99   Б. Вујовић, „Прилог познавању српског златарства XIX века”, Музеј 
примењене уметности, Зборник 12, Београд, 1968, 118-119.

100   Б. Вујовић, Саборна црква у Београду, 169.
101   Н. д., 170.

Медаљон са представом Светог Николе, путир кнеза 
Милана, Саборна црква у Београду 1872. година
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ним преплетом. Дарована везена свилена ткани на 
није директно повезана са богослужбе ном упо тре-
бом, међутим прилог краљице Наталије може се 
по сматрати као наставак старе традиције во тив   ног 
даривања манастира текстилијама попут „пе ш ки-
ра” и „скути” као и других руком рађених ве зе них 
тканина, које жене традиционално приносе као жр-
твене дарове остављајући на њима молитвене ме-
мо ријске натписе.

Након убиства сина Александра, краљица На-
талија је манастиру Крушедолу 1905. године даро-
вала Јеванђеље у златном окову пореклом из Кијев-
ско-печерске лавре у Русији, настало у XIX веку. Ово 
оковано Јеванђеље, краљ је добио на дар од братст-
ва манастира Зограф, приликом његове посете Ато-
су 1896. године. На предњој корици у средишту је 
техником емајла приказано Распеће док су у угао-
ним картушима сцене: Молитва о чаши, Ношење 
крста, Скидање са крста и Полагање у гроб. На дру-
гој страни је сцена Васкрсења, окружена у угло вима 
Јеванђелистима, изведеним техником нијела.105 

Након што је наследио свога оца краља Мила-
на, владавина Александра I Обреновића, почела је 
низом свечаности. Ступање на престо било је по-
везано са обележавањем пет векова од Косовске 
битке у периоду од 14. до 22. јуна 1889.106 Нови краљ 
је поводом прославе косовског јубилеја, сремској 
Раваници, по свом свештенику архимандриту Фир-
милијану послао на дар позлаћен престони крст.107 
На путу ка манастиру Жичи, где је требало да буде 

ВЕН ЦЕ ПРИЛОЖИ САБОРНОЈ ЦРКВИ ХРА МА АРХАН -
ГЕЛА ЊЕ ГОВА СВЕТЛОСТ КЊАЗ СРБС КИ МИ ЛАН 
ОБРЕНО ВИЋ IV ВЕНЧАВШИ СЕ КЊА ГИ ЊОМ НАТА-
ЛИ ЈОМ ПЕТРОВНОМ У ИСТОЈ ЦР К ВИ 28. СЕП ТЕМБРА 
1875. ГОДИНЕ.” Чеони венац украшен је таласастом 
филигранском траком и наиз  ме нично поставље-
ним тиркизима и црвеним ка ме њем. Тако ђе изнад 
чеоне траке налази се по један ру  бин и овал но 
поље са кнежевским Српским гр бом. Венчила су са 
унутрашње стране постављена црве ним таласа сто 
кројеним сомотом.

Из времена након проглашења кнеза Милана за 
краља, малобројни су сачувани богослужбени пре-
д мети. Познато је да манастиру Крушедолу краљ 
Милан Обреновић оставља велику плаштаницу сли -
кану техником уља на платну, поменуту као дра го-
ценост која се некада налазила у манастирској ри з-
ници.102 

Индивидуални чин вотивног даривања мана-
сти ра Петковица, од стране краљице Наталије Об-
ре новић, представља њеном руком везена свилена 
тканина, приложена 1895. године.103 Краљица је на 
свили везла фриз који приказује цветну грану са-
чињену од нијансираних зелених листова и белих 
цветова руже. Тамним концем извезен је натпис, 
дат у два реда који гласи: „ЊЕНОГ ВЕЛИЧАНСТВА 
КРАЉИЦЕ СРПСКЕ НАТАЛИЈЕ РУКОМ РАЂЕН ДАР МА -
НАСТИРУ СВЕТЕ ПРЕПОДОБНЕ ПЕТКЕ ПАРАСКЕВЕ 
1892. ГОД. БИЈАРИЦ.”104 Вез је обрубљен зла тном 
тек  стилном траком, и урамљен у дрвени цр ни Art 
Nouveau оквир, декорисан карактеристичним биљ-

102   М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, књ. II, 223.
103   А. Поповић, Поменик шабачко-ваљевске епархије I, Београд, 1940, 
134.
104   Срдачно се захваљујем госпођи Ирени Ћировић која ми је за по-
требе овог рада уступила своју фотографску грађу.

105   С. Бојковић, „Заоставштина Обреновића у Историјском музеју Ср-
бије” у Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије, књ. I, ур. А. 
Ма рушић, А. Боловић, Горњи Милановац, 2013, 123.
106   Н. Макуљевић, Црквена уметност у Краљевини Србији (1882–1914), 
19.
107   Исто, 20.
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пре ноћио. Сведочанство о његовој по сети остало 
је у књизи приложника, у којој су упи са на дванаест 
ли ца из високе краљеве прат ње.112 Том при ликом 
краљ Александар дарује Студени ци престони крст 
„Срмом и златом извезен и украшен”, процењен 
такође на 1000 динара, на коме му се у Српским 
новинама, захвалио архимандрит студенички Ата-
насије.113 Овај крст не помиње се ме ђу студеничким 
манастирским драгоцено стима,114 али извесно је по 
изгледу и вредности одго варао жи чком. 

Крстови које је краљ Александар даривао мана-
стирима припадају типу престоних крстова конти-
нуирано прилаганих значајним манастирским црк-
вама од XVI века. Њихова примарно реликвијарна 
конотација, складно повезана са симболичким зна-
чењем на Часној трпези, исказивана је у визуел ном 
смислу раскошним филигранским оковом. Време-
ном овај тип окова изједначен је са народном тради-
цијом, постајући тако њена рефлек сија у до мену 
црквене репрезентативности коју су потом дослед-
но неговали бројни ктитори.115 Даривањем раскош-
них олтарских крстова као гестом по божности, 
краљ Александар потврђивао се као идеални хри-
шћански владар меморишући у литур гијском сми-
слу свој статус Богом даног помазаника. 

Наредни значајан корак који краља Александ ра 
Обреновића афирмише као владара и заштит ни ка 
цркве је посета манастиру Хиландару 1896. го  ди не. 
Сложена политичка значења која је овај чин имао, 
одраз су динамике односа Србије и Царске српске 

обављен чин миропомазања новог владара, будући 
краљ обилазио је значајне историјске и државне 
топосе, те тако манастиру Љубостињи прилаже 
фи лигрански престони крст.108 Миропомазање је 
свечано обављено у Жичи 20. јуна 1889. године, а у 
спомен на овај чин, краљ Александар је манастиру 
приложио како тадашња штампа бележи: „велики 
златан крст, украшен драгим камењем, вредан 1000 
динара”, на коме је високом дародавцу био благода-
ран архимандрит Максим са жичком братијом.109 
Краљев престони крст се у манастирској ризници 
налазио до Другог светског рата, током кога је не-
стао. По окончању рата, 1946. године, анонимни вој-
ник предао га је бискупијском музеју у Падерборну 
у Немачкој. Протојереј Томислав Марковић уочио 
је крст случајно 1991. године, а манастиру Жича је 
враћен 2010. године.110 Приложени крст дуборезан 
је и подељен у шест сегмената са представама Вели-
ких празника. Оков је израђен од позлаћеног сре-
бра, техником филиграна према типу разлисталог 
крста, декорисан је радијално распоређеним мерџа-
нима, вишебојним камењем и тиркизима на сто пи. 
Дуж обода стопе је приложнички натпис: ”АЛЕК-
САНДАР ПРВИ, ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НА-
РОДНОЈ КРАЉ СРБИЈЕ, МАНАСТИРУ ЖИ ЧИ НА ДАН 
СВОГА МИРОПОМАЗАЊА 20. ЈУНА 1889. ГОДИНЕ”.111 
Дан по миропомазању, краљ Алексан дар је са број-
ном свитом посетио мана стир Сту дени  цу где је 

108   Исто.
109   Српске новине бр. 169, (Београд 01.08.1889.), 790.
110   Српска православна црква и Република Србија упутили су 2003. 
године, захтев за враћање крста у Србију и Жичу, након седам година 
дипломатских преговора, крст је 2010. године у амбасади Србије у Бер-
лину, предат Епископу жичком Хризостому од стране Ханса-Јозефа 
Бекера, надбискупа католичке бискупије Падерборна; Блиц, „Краљев 
крст поново у Жичи”, (22.10.2010.); Ибарске Новости, година LVII, број 
2933, „Краљев крст враћен у Жичу” (29.10.2010.), 1, 9. 
111   Натпис је преузет из цитиране штампе.

112   Р. Ристић, „Посетиоци и приложници манастиру Студеници (1887–
1916)”, Наша прошлост: часопис Историјског архива и Друштва исто-
ричара среза Краљево, бр. 9, Краљево, 2010, 157.
113   Српске новине, бр. 151, (Београд 09.07.1889.), 695. 
114   М. Шакота, Студеничка ризница, 133-199.
115   В. Даутовић, „Три престона крста из ризнице манастира Грачанице”, 
САОПШТЕЊА XLVII, Београд, 2015, 131-144.
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зена на јарко црвеној свили са две стране, од којих 
је једна „краљевска” а друга „црквена”. На првој 
кра љевској страни приказан је у средишту грб по-
стављен на укрштен скиптар и мач, окружен са два 
струка краљевског цвета – љиљана, у грб је по ста-
вљен краљевски штит са оцилима који држе два 
анђела са крстовима, а испод њих је орден кнеза Ла-
зара. Над круном грба је „симбол Свете Тројице – 
троугао, и у њему симбол једности Божанске”. Боч   но 
су знаци „Х” у зракастом котуру, који предста  в-
љају печат Божији и значе „скуп Божанске моћи, 
милости и благости у свим васионским појавама”. 
Испод грба је крст и слова Α и Ω, која означавају 
веч ног Спаситеља.121 На застору изнад заставе је 
ктиторски натпис: „СРПСКОЈ ЦАРСКОЈ ЛАВРИ ХИ-
ЛАНДАРУ СРПСКИ КРАЉ АЛЕКСАНДАР I ЗА СПО-
МЕН СВОГА БАВЉЕЊА 21. – 25. МАРТА 1896.”, испод 
натписа је круна са скиптром и мачем и два штита 
са белим орлом.122 На другој стра ни заставе названој 
„црквена”, представљени су у овалном средишњем 
медаљону Свети Сава и Све ти Симеон са моделом 
Хиландара. Представа је окружена медаљонима, у 
којима су приказани вла дари ктитори манастира 
Хиландара. У врху је краљ Урош а при дну цар Ла зар, 
лево је лик краља Милу тина а десно цара Душана. У 
угловима су четири звезде које одговарају њихо вим 
владарским особи нама. На застору изнад заставе је 
везен натпис: „gospodi pomenouhq dqni dryvniIe poou;ihq 
se vq vqsyhq dylyhq tvoihq. vqzl}bihq blagolypiIe domou 
tvo Ijgo.”, док је испод краљев монограм са круном, 
фланкиран цветовима крина. Било је предвиђено да 
се застава носи металним моткама којих има шест. 

лавре Хиландара у XIX веку.116 Посета је имала ка-
рактер ефемерног спектакла, чије идејне основе 
ле же у конструисању краља Александра као новог 
цара Душана.117 Симболичким гестом дари вања, 
краљ је исплатио манастирски дуг приложивши 
10.000 динара у злату, а за узврат је примио Ми ро-
слав љево Јеванђеље за потребе српске науке, као 
и Јеванђеље војводе Николе.118 При посети Светој 
Гори, краљ Александар прима дарове и других ма-
на стирских обитељи, попут руског Јеванђеља у злат-
ном емајлираном окову, које му поклања монаш ко 
братство манастира Зограф.119 

Предмет који визуелно и симболички мемори-
ше ову посету као њен „видљив и трајни знак” је 
црквена застава наручена од стране краља на дар 
Хиландару. Посредством епископа Доситеја 1897. 
године, нацрт заставе је наручен ученом професору 
Михаилу Валтровићу, који крајем те године пред-
лаже литијски барјак на једној мотки, краљ га при-
хвата, међутим већ 1898. године, Валтровић је дао 
нов нацрт за много већу заставу, прави краљевски 
дар. Посао је поверен бечкој везилачкој радионици 
Krickl & Schweiger, основаној крајем XVIII века. Рад 
на овој застави великих димензија (3,60 х 1,69 м) 
трајао је годину дана и два месеца.120 Застава је ве-

116   Н. Макуљевић, „Однос Србије и Хиландара у XIX веку: студија из 
културне историје”, Осам векова Хиландара. Историја, духовни жи вот, 
књижевност, уметност и архитектура, ур. В. Кораћ, Београд, 2000, 
139-153
117   И. Борозан, „Произвођење традиције: Хиландар и српски монарси 
крајем 19. века” у Осма казивања о Светој Гори, ур. А. Фотић, З. Ракић, 
Београд, 2013, 263-276.
118   Н. Макуљевић, „Унутрашњост католикона манастира Хиландара 
у Новом веку”, Осма казивања о Светој Гори, ур. А. Фотић, З. Ракић, 
Бео град, 2013, 183-184.
119   С. Бојковић, Заоставштина Обреновића у Историјском музеју Ср-
би је... 123.
120   Нова Искра бр. 2, год. II (Београд 16. фебруар 1900.), 35-36. 

121   Исто, 37.
122   Ова страна заставе репродукована је у Д. Миловановић, Ризнице 
манастира Хиландара: студијска колекција I, МПУ Београд, 2008, 262-
263.
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У раскошан дрвени рам који је да рова ла краљица 
Марија Карађорђевић, застава је по с тављена 30-их 
година XX века.125 

Фототипско издање Мирослављевог јеванђеља 
објављено је 1897. године, те је један примерак исте 
те године краљ даровао манастиру Крушедолу. Не-
што касније, овом манастиру приложио је и руко-
писно јеванђеље средње величине, оковано златом 
и декорисано драгим камењем. Будући да је током 
Другог светског рата ово Јеванђеље изгубљено, прет-
поставља се да је реч о Јеванђељу војводе Николе, 
које је краљ добио приликом боравка у манастиру 
Хиландару.126 

У јулу месецу 1900. године, краљ Александар 
оженио је Драгу Машин, која као његова супруга, 
почиње да добија истакнуто место у домену владар-
ске репрезентације. Делујући као народна краљица 
– Српкиња, краљица Драга је појединачно али и 
заједно са краљем, прилагала бројне литургијске и 
црквене предмете, као одраз њене личне али и за-
једничке породичне побожности.127 Приликом све-
чане посете Горњем Милановцу и манастиру Ву-
јан, у коме су почивали остаци краљичиног оца, 
сеп тембра 1901. године, у знак сећања, њихова ве-
личанства, даривали су манастиру путир од сребра 
и један свилени златом везени покров.128 Приликом 
посете манастиру Враћевшници, краљевски пар по-
клонио је крст од злата и сребра.129 

Ходочасни карактер имале су посете краља и 
краљице манастиру Студеници 1901. када је за гро-

Врх ове месингане конструкције надвишен је крстом 
и венцима са краљевим иницијалима „А.О.” над ко-
јима је круна.123 Застава је манастиру при ложена 
1900. године посредством епископа Ди ми трија и по 
краљевој жељи постављена у припрати католикона 
манастира Хиландара, попут за  ставе ца ра Душана 
која се налазила истакнута у црквеној певници.124 

Хиландарска застава, дарована манастиру 1896. године 
„Краљевска” страна

123   Исто, 38.

124   Макуљевић, Унутрашњост католикона манастра Хиландара у Но-
вом веку, 183-184.
125   Д. Миловановић, н. д., 262.
126   М. Тимотијевић, Манастир Крушедол, књ. II, 165.
127   А. Столић, Краљица Драга Обреновић, Београд, 2009, 128-142.
128   Српске новине, бр. 203, (Београд 13. 09. 1901.), 896.
129   А. Столић, Краљица Драга Обреновић, 133.
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hrista boga blagovyrqnQi. kralq aleksandrq. prqvJi i hri s tol}
biva pryvQsoka kralica gospo/da draga prilo/i[e 1901.” 
Дуж ивица покров је златовезом украшен фри   зом 
од стилизованих палмета и кринова.132 Израђен је 
у Раденичкој школи београд ског Женског друшт ва, 
по нацрту професора Владисла ва Тителбаха. Израду 
је надгледала професорка Ан ка Миленковић, која је 
у школи водила одсек за „бело рубље”, одликована 
од краља Александра, Орде ном Светог Саве V сте-
пена, за своје нарочите заслуге краљевском дому. 
Краљица Драга, као заштитница женског ства ра-
лаштва наручивала је од ученица Раденичке школе 
бројне текстилне предмете „златом и свилом везе-

бницу Светог Симеона дарован покров и 1902. го-
ди не, када краљевски пар прилаже покров кивоту 
кра ља Стефана Првовенчаног.130 Прва посета забе-
лежена је у студеничкој Књизи посетилаца и при-
лога, краљ и краљица уписани су посебно на једној 
страни, где је евидентирано да су дали по 500 ди-
нара.131 Приложени покров за гроб Светог Симео-
на, начињен је од вишњевог сомота, са поставом од 
бордо свиле. На средини је везена представа Све тог 
Симеона са моделом манастира Студенице у рука ма, 
глава и лице су сликани, испод је даровни натпис: „vq 

Приложнички натпис на покрову за гроб Светог Симеона, који су краљ Александар и краљица Драга
даровали манастиру Студеница 1901. године (Архива Манастира Студенице, фотографисао Иван Јовановић)

130   М. Шакота, н.д., 206.
131   Р. Ристић, Посетиоци и приложници манастиру Студеници (1887–
1916), 190. 132   М. Шакота, н.д., 215. 
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Приложнички натпис на покрову Светог Симона монаха, који су
краљ Александар и краљица Драга даровали манастиру Студеница, 1902. године. 

(Архива манастира Студенице, фотографисао Иван Јовановић)
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реног образа. Лик Исуса Христа окружен је везе-
ним евхаристијским мотивима, житним класјем и 
виновом лозом са грожђем. Унутар богато везене 
бордуре у форми лука је осам медаљона у којима су 
допојасно представљени светитељи, са десне стра-
не су Свети архиепископ Никодим, Свети Василије 
Острошки, Свети Максим и Свети архиепи скоп Јев -
статије, док су са леве, Свети цар Урош Свети краљ 
Милутин, Свети Никола и Света мајка Ангели на.138 
Олтарска завеса постављена је црве ним рипсом са 
златовезеним даровним натписом: „ЊЕНО ВЕЛИ  -
ЧАНСТВО КРАЉИЦА ДРАГА ПРИЛОЖИ ЗАВЕСУ БЕО-
ГРАДСКОЈ САБОРНОЈ ЦРКВИ У СЛАВУ РОЂЕНДАНА 
Њ. В. КРАЉА АЛЕКСАНДРА I, 2 АВГУСТА 1902 ГОД.”. 

не за поједине цркве и манасире”.133 Крајем 1902. 
године, краљевски пар опет је посетио манастир 
Студеницу, доневши овога пута покров за кивот 
Стефана Првовенчаног – Светог Симона. На среди-
ни покрова представљен је Свети Симон у монаш-
кој ризи са моделом манастира Жича. Његов нимб 
је везен златом, док су лице и руке сликани уљем на 
платну. Ивице су украшене вегетабилним фризом у 
преплету, док је на постави од црвеног рипса везен 
приложнички натпис: „ЊИХОВА ВЕЛИЧАНСТВА 
КРАЉ АЛЕКСАНДАР И КРАЉИЦА ДРАГА ПРИЛО ЖИ-
ШЕ ПОКРОВ СВ. СИМОНУ МОНАХУ У МАНАСТИРУ 
СТУДЕНИЦИ НА ДАН 24. ДЕКЕМБРА 1902. ГОД.”134 

Поводом краљевог рођендана, Саборној цркви 
у Београду, краљица Драга Обреновић је 2. августа 
1902. године, даровала олтарску завесу наме њену 
царским дверима.135 Катапетазму оцењену као „нај-
лепши и најбогатији Краљевски поклон београд-
ској катедрали”, израдио је терзија Светислав Љ. 
Ко стић, по нацрту професора Влади слава Тителба-
ха.136 Поверење професору Тителбаху, краљица Дра-
га указивала је у више наврата.137 Израђена од вене-
цијанске вишњеве кадифе (3,30 х 1,85 м), олтарска 
завеса везена је „шарама византиске орнаментике”, 
у средишту су приказане три светитељске фигуре, 
Свети Симеон мирото чиви приказан као велико-
схимник са моделом манастира Студенице у рука -
ма, Свети Сава одевен у полиставрион са Јеванђе -
љем у рукама и Свети Симон као схимонах са 
мо де лом манастира Жича. Изнад светитеља у врху 
ката пе тазме је медаљон са представом Нерукотво-

133   Женски Свет, лист добротворних задруга Српкиња, бр. 8, год. XVI, 
(Нови Сад 01. 08. 1901.); бр. 2, год. XVI, (Нови Сад 01. 1. 1901.)
134   М. Шакота, н.д., 215. 
135   Б. Вујовић, Саборна црква у Београду, 173.
136   Мале Новине, год. XVII (Београд 08. 1902).
137   А. Столић, Краљица Драга Обреновић, 132. 138   Мале Новине, год. XVII, бр. 202, (Београд 26. 07.1902.)

Свети цар Урош, детаљ катапетазме краљице Драге
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стово истакнуто кобалт плавим емајлом у позади-
ни. Краци крста декорисани су округлим бруше  ним 
аметистима, док су зраци светла у пресеку изве дени 
од безбојних и зелених каменчића. На поле ђини 
крста угравирана је даровна посвета: „НИКА НОРУ 
НИШ. ЕПИСКОПУ ОД СМЕРНИХ МОЛИТВЕ НИКА КРА-
ЉА АЛЕКСАНДРА И КРАЉИЦЕ ДРАГЕ У ЗНАК ПРИ-
ЗНАЊА УСКРС 1903. ГОД.”141 Краљица је у априлу 
1903. године, посредством Епископа Никанора, по-
слала манастиру Свете Петке Иверске у Сићевачкој 
клисури једну богато украшену плаш таницу. На 
ску поценом поклону захвалио се „Ви сокој Ктитор-

На веома сличан начин, конципирана је ката пе-
таз ма из ризнице манастира Студеница, дарова на 
1901. године.139 Ликовна формулација по менутих 
и опи саних везених тканина уобличена је према 
актуелним принципима уметности исто ризма. Та-
ко ђе за епоху је карактеристична и упо треба сли-
ка них апликација, разнобојног конца, жи це и стак-
лене пасте који су у XIX веку потиснули финије и 
технички захтевније начине веза.140 

Краљевски пар поклонио је нишком Епископу 
Никанору Ружичићу, напрсни крст израђен од сре-
бра, у чијем средишту је моделовано Распеће Хри-

Приложнички натпис на катапетазми краљице Драге, Саборна црква у Београду, 1902. година

139   М. Шакота, н.д., 216. 
140   Д. Стојановић, Уметнички вез у Србији од XIV до XIX века, 16-19. 

141   С. Дрча (и др.), Хришћанство у Нишу кроз векове, Народни музеј Ниш, 
Ниш, 2013, 53, 165. 
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собно су преплетени, верски и друштвено-соци-
јал ни фактори, међусобно се не искључују.146 У том 
смислу специфичност мотива за прилагање сва ког 
појединачног предмета, везана је за лични рели-
гијски осећај исто колико и за саму владарску реп-
ре зентацију. Од времена кнеза Милоша и обнове 
верског живота, која је подразумевала не само из-
градњу цркава, већ и њихово потпуно опремање 
до времена последњих Обреновића, са развијеном 
стратегијом приложништва као важног јавног чи-
на репрезентације владара. Оно што је ктиторима 
из дома Обреновића заједничко, била је жеља да се 
упишу у трајну литургијску меморију чином при-
лагања појединачних богослужбених предмета. 

Приватни живот чланова династије, њихове ли-
чне недаће и губици, често су били разлог за дари-
вање ових објеката који су имали посредничку 
уло гу. Богослужбени предмети, контекстуализова-
ни по јединим догађајима као поводима даривања, 
мо гу бити посматрани и као лична емоционална 
реф лек сија и реакција појединаца Обреновића на 
од ре ђена збивања о којима други извори не гово-
ре. Раз личите важне етапе живота, попут рођења 
и пунолетства, венчања, рођендана и смрти, као и 
оних из владарског домена попут миропомазања, 
редовно су били меморисани, симболичким дари-
вањем пригодних богослужбених предмета. Кроз 
избор дариваних предмета може се пратити развој 
естетских и културних схватања Обреновића као 
приложника у уметничком смислу рефлектујући 
на том плану збивања унутар државе којом су вла-
дали. Одабиром одређеног уметничког стила и из-
бором културног модела, дародавци су утицали на 
уобличавање збиље и креирање црквене визуелне 

ки”, настојатељ манастира молитвама за дуг и сре-
ћан живот.142 Овај манастир обновљен је из темеља 
1898. године од стране војника инже њерских трупа, 
постајући „Краљевско српски воје ни манастир”, у 
спомен на краљево спасење у Бија рицу.143 

Приватна побожност краљевског пара, била је 
везана за придворну капелу, у потпуности опрем-
љену за богослужење. Према опису литургијских 
предмета који су се у њој налазили сазнајемо да су 
били направљени од најплеменитијих материјала 
који одговарају статусу дворске капеле. Наводи се 
да је постојао златан путир са ложицом и копљем, 
златан крст на часној трпези као и један престони 
крст у окову са драгим камењем, у попису се та-
кође помињу и две круне за венчање са разним 
камењем.144 Готово симболички сумирајући пред-
мете вотивне ктиторије и личне побожности Об-
реновића, у манастиру Враћевшници сачуване су 
три свеће од белог воска које су краљ Александар 
и краљица Драга „наменили за здравље своје” при-
ликом боравка у овом манастиру.145 Њиховим тра-
ги чним убиством династија Обреновић сишла је са 
повесне сцене.

Разматрајући сажето историју прилагања ли-
тур гијских предмета и утвари владара и чланова 
династије Обреновић, црквама и манастирима то-
ком XIX и почетком наредног XX века, стиче се јас-
нија слика о издвојеном аспекту њихове династичке 
ктиторије. Као што је већ истакнуто, бројни моти-
ви сакралног ктиторства и приложништва међу-

142   Српске новине, бр. 82, год. LXX, (Београд, 15. 04. 1903).
143   Н. Макуљевић, Црквена уметност у Краљевини Србији (1882–1914), 
22.
144   н. д., 21.
145   А. Боловић, Манастир Враћевшница, чувар заоставштине ктито-
ра и приложника – Обреновића, 316, 332.

146   М. Лазић, Ктитори и приложници у српској култури 19. и почетком 
20. века, 633-659.
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културе. Промене које су у уметничком смислу 
пратиле век владавине Обреновића, могу се прати-
ти и кроз избор литургијских предмета у рецент-
ним стиловима, обликованим према схватањима 
уметничких токова из времена даривања. Ово ука-
зује на још један аспект у коме је династија Об ре-
новић била дубоко повезана са токовима епохе у 
којој су њени чланови као дародавци деловали. 
Ретроспективност се уочава у натписима, њиховој 
традиционалној формулацији и употреби цркве-
но словенског писма, након Вукове реформе јези-
ка. Имајући у виду сакралну функцију предмета, 
овај избор се може сагледати као вид доличног 
пош товања раније успостављених традиција, и по-
средничког обраћања Свевишњем језиком олтара. 
Сопственим примером чланови династије утица -
ли су на прихватање другачије визуелности у до-
ме ну избора црквених предмета, будући да су се 
друштвене елите и шири слојеви грађанства угледа-
ли на своје владаре. 

Бројни за сада познати и сачувани литургијс-
ки и црквени предмети, сабрани и изложени, све-
до чанство су односа Обреновића према вери кроз 
њи хову активну ктиторску праксу. Даривани ли-
тур гијски предмети и утвари из домена црквене 
ви зуелне културе и уметности, припадају сложеном 
приватно-јавном домену и као такви, ваљају бити 
препознати као значајни и укључени у проучавање 
токова материјалне културе и династичке заостав-
штине Обреновића.
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2. Јеванђеље престоно
Почетак XIX века, Руска царевина
Папир, штампа; посребрен месингани лим, 
пресовање и искуцавање
50 х 34 цм
Приложнички запис уз доњу маргину Јеванђеља, 
на једанаест страна: „sIe svAtoe jggelIe prilo\i blagov
yrni i dr/avni gospodarx i samoder/acx vseA srbIi knAazx 
milo[x TJodorovi:x obrenovi:x, hramu banskomu svAtomu 
hri stovogx preobra/enIa. za vy;iti spomenx u kraguevcu 27 
maIa 1837 goda.”
Црква Преображења Христовог, Соко Бања

Попис каталошких јединица

Милош Обреновић

1. Кадионица (висећа)
Почетак XIX века, балканска радионица
Сребро, искуцавање, ажурирање и гравирање
Висина 21,5 цм, пречник 9,4 цм.
Гравирано на посуди за жар: „milo[x 1 obrenovi 9 pri
lo\i 1 verhovnixJi 4 serbJi 5 knAzx 1 1822”.
Манастир Савинац

1 2а
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3. Нојево јаје
Половина XIX века, балканска радионица
Јаје ноја, позлаћено сребро, ливење, искуцавање, 
цизелирање и окивање
Висина 22,5 цм
Угравирано на тракама окова: „milo[x obrenovi:x 
knAzx serbskIiÞÞ”
Манастир Крушедол (Музеј Српске православне 
цркве, инв. бр. МСПЦ 5046)

2б

2в

3
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Љубица Обреновић

5. Одежда Мелентија Павловића
Почетак XIX века, Руска царевина
Брокат, свила, платно, срмени конац, бисери, 
разнобојни пун вез, раван бод
Стихар, дужина 156 цм, ширина 61 цм
Наруквице, пар, 22 х 30 х 31 цм
Епитрахиљ, 146 х 24 цм
Фелон, обим 395 цм
Набедреник, 26 х 26 цм
Дарак за путир 36 х 36 цм
Дарак за дискос 35 х 35 цм,
на полеђини: „meletIe pavloviIx mitropolitx srpski1833.”
Аер 54 х 54 цм
Манастир Враћевшница

Михаило Обреновић

Прибор за Евхаристију: Путир, Дискос, 
Звездица, Ложица и Копље

6. Путир
Златар Георгије Јовановић
Трећа деценија XIX века, Беч 
Сребро, ливење, цизелирање и гравирање
Висина 26,5 цм, пречник чаше 9,5 цм,
пречник базе 14,3 цм
Пунциран: JOWANOV, ознака финоће 13, слово A, 
година 1836. 
Иницијали на путиру: М.О.
Уз руб стопе путира тече натпис: „OvaiÞ potirx prilo/i 
mihailx milo[evx obrenovi:x knA/evi:x serbskIiÞ miAilova;koiÞ 
cerkvi hrama s. Arhistratiga mihaila 1836. lyta.”
Црква Светог Арханђела Михаила у Михајловцу

4. Путир
Златар Јован Николић 
После 1850, Београд
Позлаћено сребро, ливење, цизелирање
и гравирање
Висина 27 цм, пречник чаше 12 цм,
пречник стопе 16 цм
Црква Светих Апостола Петра и Павла,
Горња Добриња

4
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7. Дискос
Златари Георгије Јовановић и Јован Николић
Трећа деценија XIX века, Беч 
Сребро, пресовање, ливење, цизелирање
и гравирање
Висина 5 цм, тањир пречника 15 цм,
стопа пречника 10,5 цм
Дискос пунциран: JOWANOV, ознака финоће 13, 
слово A, година 1836. 
На стопи је пунца: ЈОВ. НИКОЛИЋ и ознака 
финоће сребра: српски грб са оцилима у штиту 
горе, у доњем пољу број 13
иницијали на дискосу: М.О.
Црква Светог Арханђела Михаила у Михајловцу

8. Звездица
Златар Георгије Јовановић
Трећа деценија XIX века, Беч 
Сребро, искивање, резање и гравирање
10 х 10 х 10 цм
Пунцирано: JOWANOV, ознака финоће 13, слово A, 
година 1836.
Иницијали на луку: М.О.
Црква Светог Арханђела Михаила у Михајловцу

9. Ложица
Златар Георгије Јовановић

6

7
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Трећа деценија XIX века, Беч 
Сребро, ливење и гравирање
Дужина 17,5 цм
Пунцирано: G. JOW, ознака финоће 13, слово A, 
година 1836.
Иницијали на дршци: М.О.
Црква Светог Арханђела Михаила у Михајловцу

8

9

10

10. Копље
Златар Георгије Јовановић
Трећа деценија XIX века, Беч 
Дршка токарена ораховина, сребро, гвожђе, ливење 
и гравирање
Дужина 15,7 цм; копље 6,2 цм, дршка 9,5 цм.
Црква Светог Арханђела Михаила у Михајловцу

Јулија Обреновић

11. Престони Крст
Половина XIX века, домаћа радионица
Дрво и сребро са позлатом, дуборез, искуцавање, 
ливење, филигран и гранулација 
На стопи гравирано: „kn]gin] }lI] roђ grofica huњ]di, 
manastiru zaovu 1860.”
Манастир Заова

12. Дарак
Око 1861, Београд
Свила, лан, разнобојни свилени конац, срмене 
ресе, вез,
36 х 36 цм
На постави везено: „1861. knAginA }liA obrenovi:x roYe na 
grofica hunAdi na darx gospodinu arhJepiskopu beogradskomx i 
mitropolitu cele srbJj.”
Саборна црква у Београду
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Милан Обреновић IV

13. Путир
Златар Јован Николић
Почетак седме деценије XIX века, Београд 
Сребро, позлата, емајл, ливење, цизелирање
и гравирање

11

13
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15. Венчила (пар)
Седма деценија XIX века
Сребро, позлата, полудраго и драго камење, 
искуцавање, цизелирање, филигран,
гравирање и фасовање 
Пречник 18 цм, висина 19 цм (оба венца једнака)
На почелици гравирано: „9 ОВЕ ВЕНЦЕ ПРИЛОЖИ 
САБОРНОЈ ЦРКВИ ХРАМА АРХАНГЕЛА ЊЕГОВА СВЕ-
Т ЛОСТ КЊАЗ СРБСКИ МИЛАН ОБРЕНОВИЋ IV ВЕН-
ЧАВШИ СЕ КЊАГИЊОМ НАТАЛИЈОМ ПЕТРОВ НОМ У 
ИСТОЈ ЦРКВИ 28. СЕПТЕМБРА 1875. ГОДИНЕ.”
Саборна црква у Београду 

Наталија Обреновић

16. Вез на свили
Краљица Наталија Обреновић
1892, Бијариц
Свила, разнобојни свилени конци, вез, пун бод, 
дрвени оквир

Висина 31 цм, пречник базе 18 цм
Пунциран: НИКОЛИЋ, БЕОГРАД, ознака финоће 
сре  б  ра: српски грб са оцилима у штиту горе,
у до њем по  љу број 13
Иницијали: М.О.М.
На стопи гравиран натпис: „putIrÇ ovaiÞ prilo/i sobornoiÞ 
beogradskoiÞ crkvi hrama svetihx arhistratiga nygova svet lostx 
knAzx srbskIi milan m. obrenovi:x IV-qIiÝ 10. avgu sta 1872.”
Саборна црква у Београду

14. Дискос
Златар Јован Николић
Почетак седме деценије XIX века, Беч,
дорађен у Бео граду
Сребро, пресовање и гравирање
Пунциран: НИКОЛИЋ, БЕОГРАД, ознака финоће 
сребра: српски грб са оцилима у штиту горе,
у до њем пољу број 13
Иницијали: М.О.М.
Саборна црква у Београду

15
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17
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Везено: „ЊЕНОГ ВЕЛИЧАНСТВА КРАЉИЦЕ СРПСКЕ 
НА   ТАЛИЈЕ РУКОМ РАЂЕН ДАР МАНАСТИРУ СВЕТЕ ПРЕ-
ПО ДОБНЕ ПЕТКЕ ПАРАСКЕВЕ 1892. ГОД. БИЈАРИЦ.”
Манастир Петковица код Шапца

17. Јеванђеље 
XIX век, Руска царевина 
Злато, емајл, полудраго камење, рађено техникама 
пресовања, цизелирања, нијела
17,6 х 11,5 х 3,7 цм
Припадало краљу Александру, прилог манастиру 
Крушедолу 1905. године
ИМС, инв. бр. Р-166/1667

Александар Обреновић

18. Престони Крст
Крај XIX века, домаћа радионица
Дрво и сребро са позлатом, мерџани, тиркизи, 
полудраго камење, дуборез, искуцавање, филигран, 
гранулација и фасовање
Дуж обода стопе: „АЛЕКСАНДАР ПРВИ, ПО МИЛО-
СТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНОЈ КРАЉ СРБИЈЕ, МА-
НАСТИРУ ЖИЧИ НА ДАН СВОГА МИРОПОМАЗАЊА 
20. ЈУНА 1889. ГОДИНЕ”
Манастир Жича

19. Хиландарска застава
Радионица Krickl & Schweiger, по нацрту Михаила 
Валтровића
1899–1900, Беч 
Свила, срмена жица, разнобојни свилени конац, 
шљокице, вез (обострано)
360 х 169 цм
На застору изнад заставе везено: „СРПСКОЈ ЦАРСКОЈ 
ЛАВРИ ХИЛАНДАРУ СРПСКИ КРАЉ АЛЕКСАНДАР I 

18
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govyrqnQi. kralq aleksandrq. prqvJi i hristol}biva pryvQ so
ka kralica gospo/da draga prilo/i[e 1901”
Манастир Студеница

21. Покров Светог Стефана Првовенчаног
Ученице Раденичке школе, под надзором Анке 
Миленковић
1902, Београд
Сомот, срмени конац, памучни конац, срмене ресе, 
вез, лик и руке сликани, постава рипсана
220 х 138 цм

19a 19б

ЗА СПОМЕН СВОГА БАВЉЕЊА 21. – 25. МАРТА 1896.”
Манастир Хиландар

20. Покров за гроб Светог Симеона 
Ученице Раденичке школе, под надзором Анке 
Миленковић
1901, Београд
Сомот, срмени конац, памучни конац, ресе,
лик и руке сликани у једном тону, постава свилена
232 х 142 цм
Испод лика Светог Симеона везено: „vq hrista boga bla 

(Архива Манастира Студенице, фотографисао Иван Јовановић)(Архива Манастира Студенице, фотографисао Иван Јовановић)
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22. Напрсни крст Епископа Никанора
Почетак XX века
Сребро, емајл, полудраго камење, ливење, 
емајлирање, фасовање, гравирање
15 х 9,5 цм
На полеђини: „НИКАНОРУ НИШ. ЕПИСКОПУ ОД СМЕ-
РНИХ МОЛИТВЕНИКА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И КРАЉИ-
ЦЕ ДРАГЕ У ЗНАК ПРИЗНАЊА УСКРС 1903. ГОД.”
Епархија Нишка

На постави везено: „ЊИХОВА ВЕЛИЧАНСТВА КРАЉ 
АЛЕКСАНДАР И КРАЉИЦА ДРАГА ПРИЛОЖИШЕ ПО-
КРОВ СВ. СИМОНУ МОНАХУ У МАНАСТИРУ СТУДЕ-
НИЦИ НА ДАН 24. ДЕКЕМБРА 1902. ГОД.”
Манастир Студеница

20 21

(Архива Манастира Студенице, фотографисао Иван Јовановић)
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Кадифа, срмени конац, памучни конац, вез,
ликови и руке сликани, постава рипсана
330 х 185 цм
На полеђини: „ЊЕНО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉИЦА ДРА-
ГА ПРИЛОЖИ ЗАВЕСУ БЕОГРАДСКОЈ САБОРНОЈ ЦРК-
ВИ У СЛАВУ РОЂЕНДАНА Њ. В. КРАЉА АЛЕКСАНДРА 
I, 2 АВГУСТА 1902 ГОД.”
Саборна црква у Београду 

Драга Обреновић

23. Катапетазма 
Терзија Светислав Љ. Костић, по нацрту 
Владислава Тителбаха
1902, Београд

22 23
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искуцавање, ливење, филигран и гранулација 
29,5 х 10 цм, пречник стопе 11 цм
На стопи гравирано: „prilo/i ovai dar1 svetomu kral}1 
ma  nast(iru) kalenn(i:u) ]1 kruna iovana obrenovi:a1 za zda    
vly moe1 1834”
Манастир Студеница

Јеврем Обреновић

25. Путир
Друга деценија XIX века, домаћа радионица 
Сребро, искуцавање, ливење, ажурирање
и гравирање
Висина 27 цм, пречник стопе 16 цм,
пречник чаше 9 цм 
На стопи гравирано: „(ostavx c1 valyvskoi j 1 O.) prilo/i 
u c1 valyvsku j 1 Obrenovi;x 1828. godi. pri vladavIna 1 dr/. 
knA. m 1 Obrenovi;a”
Црква Покрова Пресвете Богородице, Ваљево

26. Дискос
Друга деценија XIX века, домаћа радионица
Сребро, искуцавање и резање
Пречник 18 цм
На полеђини гравирано: „ostavx c1 valyvskoi j 1 O.” и 
„pri lo/i u c1 valyvsku j 1 Obrenovi;x 1828. goda. pri vladx 
1 dr/ 1 knA 1 m 1 Obrenovi;a”
Црква Покрова Пресвете Богородице, Ваљево

27. Звездица
Друга деценија XIX века, домаћа радионица
Сребро, резање и искуцавање
Висина 6 цм, распон 14 х 14 цм
Са унутрашње стране гравирано:
„ostavx c1 valyvskoi j 1 O.”
Црква Покрова Пресвете Богородице, Ваљево

Породица

Круна Обреновић

24. Престони Крст
Трећа деценија XIX века,
домаћа радионица
Дрво и сребро
са позлатом, дуборез,

24
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25 26

27

Томанија Обреновић

28. Кандило
Трећа деценија XIX века, балканска радионица 
Сребро, искуцавање, ажурирање и гравирање
Висина са ланцем 63 цм, висина кандила 18 цм
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29. Покров за ћивот Стефана Дечанског
Половина XIX века, београдска радионица
Сомот, срма, разнобојни конац, вез
215 х 185 цм

Гравирани натпис гласи: „ovo kandilo prilo/i crkvi sla
na;koiÞ 1 hramu sv. arhidAk stefana iyno sIAtelstvo gђa toma
nIA supruga gos – dara Iefrema t. Obrenovi:a 1835. god.”
Манастир Сланци

29
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сликано платно аплицирано на тканину обрубљену 
срменим ресама, у угловима срмене кићанке
87 х 70 цм
На платну натпис: „ovai darx prilo\i њjna siatelnca to
mania obrenovi:a manastiru rakovica leta gospodna 18(?).”
Манастир Раковица

31. Дарак и аер за служење заупокојене литургије
Друга половина XIX века, београдска радионица
Црни сомот, црна ланена постава, срмене ресе, 

Приложнички натпис гласи: „iyno sJ]telstvo gospoђa to
manJa j. Obrenovi:a prilo/n ovai pokrov na kivotx sv. kral] 
stefana dj;anskogx u manastirM vQsokoi de;ane za po koi dM[e 
svoga supruga efrema Obrenovi:a i edinca sina mi lo[a j. Obre
novi:a u beogradu 1861. god.”
Манастир Дечани

30. Плаштаница
Половина XIX века, Србија 
Уље на платну, сомот, срмене ресе, украсне траке, 

30

(Архива Манастира Дечани, фотографисао Иван Јовановић)
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украсне траке, шивење
На постави ушивен купон са натписом: „ГОСПОЂА 
ТОМАНИЈА ЈЕ. ОБРЕНОВИЋ ПРИЛОЖИ МАНАСТИ-
РУ РАКОВИЦИ ЗА СПОМЕН 1875.”
Манастир Раковица

32. Свештеничко рухо за служење
заупокојене литургије
Друга половина XIX века, београдска радионица
Црни сомот, црни памук, ланена постава,
срмене ресе, украсне траке, шивење 

31

32
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33

34
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Висина 25,5 цм, стопа основе 19,5 х 15 цм,
пречник чаше 10 цм
Ободом стопе гравирано: „Госпођа Томанија Ев. Об-
реновића приложи овај Путир цркви Ваљевској хра-
ма Покрова Пресвете Богородице 1876. год.”

Састоји се од: стихара, два пара наруквица, 
епитрахиља, појаса и сакоса
На постави ушивен купон са натписом: „ГОСПОЂА 
ТОМАНИЈА ЈЕ. ОБРЕНОВИЋ ПРИЛОЖИ МАНАСТИ-
РУ РАКОВИЦИ ЗА СПОМЕН 1875.”
Манастир Раковица

33. Кандила (пар)
После 1867, бечка радионица
Сребро, ливење, цизелирање и гравирање
Дужина са ланцем 55 цм, висина кандила 24 цм, 
пречник матице 10,5 цм
Гравирани натпис на кандилу: „ТОМАНИЈА IЕФ - ОБ-
РЕНОВИЋА ДАЈЕ ОВО ЗА СПОМЕН МРТВИМА У РА-
КО ВИЦИ (РАКОВИПИ)”
Пунцирано аустроугарским жигом – петолист са 
де сним профилом богиње Дијане и словима [LG] у 
квад рату
Манастир Раковица

34. Јеванђеље престоно
1872 (оковано), московска златарска радионица 
Папир, штампа; сребро, пресовање, цизелирање
и гравирање
42 х 31 цм
Даровни натпис: „sie sv]toe evangelie prilo/i s] sIÇ]tel
qstvo gospo/a tomanIA ef1 obrenovi;ka, obiteli rakovi;koi 
hrama sv]tago arhistratiga mihaila 1879. lyta”
Пунце – Свети Ђорђе на коњу, жиг града Москве, 
финоћа 84. золотника, година 1872, иницијали мај-
сто ра [АПИ], ознака контролора [И.Е]
Манастир Раковица

35. Путир са ложицом
Друга половина XIX века, италијанска радионица 
Сребро, ливење, искуцавање, цизелирање
и гравирање

35
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Пунца (ознака пробе) број 13 у кругу, на стопи
Црква Покрова Пресвете Богородице, Ваљево

36. Дарак
Друга половина XIX века, београдска радионица 
Сомот, срмене ресе, украсне траке,
ланена постава, шивење
34 х 34 цм
Са унутрашње стране ушивен купон са натписом: 
„ГОСПОЂА ТОМАНИЈА ЈЕ. ОБРЕНОВИЋКА ПРИЛОЖИ 
ОВАЈ ДАРАК ЦРКВИ ВАЉЕВСКОЈ ЗА ВЕЧИТИ СПОМЕН 
У БЕОГРАДУ ФЕБРУАРА 1876. ГОД.”
Црква Покрова Пресвете Богородице, Ваљево

36



Обреновића дарови – од кнегиње Љубице
и господара Јована

миоковачкој и брусничкој цркви 

Делфина Рајић, музејски саветник



Црква Покрова Пресвете Богородице
у Миоковцима

Цркву Покрова Пресвете Богородице сагради-
   ли су грађани парохије миоковачке и љубићске 
1890. године на месту где се некада налазила црква 
ко ју је у славу победе српске војске на Љубићу са-
гра дила кнегиња Љубица 1815. године.

Зидана је опеком као једнобродна грађевина три-
конхосног типа, са полукружном олтарском апси -
дом на источној страни. Кров је двоводан, покри-
вен бибер црепом. Поред главног улаза на за па ду 
постоји и бочни на јужној страни, светлост про  ди ре 
кроз осам издужених и лучно завршених про зор-
ских отвора.

Данашњи изглед црква је добила 1989. године, 
када је дозидан двоспратни звоник квадратне ос-
нове. Првобитан живопис из 1938. није сачуван, 
пре сликан је 1993. године. Црквена ризница је изу -
зетно скромна, како по материјалу, тако и по умет-
ничким вредностима њеног инвентара. Издва јају 
се: икона Богородице са Христом типа Страсне (XVI 
век), фрагменти Деизисног чина (XVII век), не  ко-
ли  ко икона из XIX века, као и путир кога је Јован 
Об реновић 1838. године приложио Цркви Све  тог 
Николе у Брусници, а како је доспео у цркву у Мио -
ковцима није познато. 

Црква Сетог Николе у Бусници

Црква Светог Николе у у Брусници саграђена је 
1837. године као задужбина господара Јована Об-
реновића. Градња цркве поверена је искусном неи-
мару Настасу Стефановићу. 

У основи је једнобродна грађевина правоугао-
ног облика. Засведена је полуобличастим сводом 
са полукружном апсидом на источном делу. На за-
падној страни уздиже се монументални четво ро-
страни звоник на три спрата. Брусничка црква има 
западни главни и северни бочни улаз и пет веома 
лепо декорисаних прозора. Црква није живописа-
на из непознатих разлога. Првобитни иконостас из 
1851. године није сачуван као и богат црквени ин-
вентар. 

У току Другог светског рата црква је оштећена, 
а почетком седамдесетих година XX века изврше-
ни су конзерваторски радови, који су овом храму 
вратили првобитни изглед.

Са некадашњег имања кнеза Милоша у Хереш-
тију, 1995. године премештени су посмртни остаци 
војводе Милана Обреновића и сахрањени у порти 
цркве. У порти су и гробови његове супруге Стоје, 
брата Јакова и снахе Ђурђије.
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Ја сам одавно зажелио, да се сви наши 
намастири опишу тројако: 1) ђе је који, и на каку 

мјесту; 2) ко га је зидао, и шта се о њему зна,
или приповиједа; 3) шта има у њему од стари 

књига, или други каки натписа и потписа, који би 
макар најмање могли засвијетлити у 

тамом покривеној историји народа нашега.

(Вук Стефановић Караџић,
Почетак описанија српски намастира, 1820)

Крајем XVIII и у првим деценијама XIX века 
започела је европеизација уметности у Србији, која 
се рефлектовала у примењеној уметности и умет-
ничким занатима. За изналажење нових облика и 
уметничко-стилских решења били су веома погод-
ни разни утилитарни и украсни предмети, намење-
ни свакодневној употреби различитих друштвених 
сло  јева. 

Под утицајем нових културно-уметничких ст-
рујања, кнез Милош, чланови породице Обрено -
вић, као и виши кругови српске власти, подижу јав-
не и приватне грађевине према плановима страних 
архитеката, уређујући њихову унутрашњост „по ев-
ропејски”. Важну улогу и значај у новом духовном, 
материјалном и општем културном преображају 
има ли су и уметнички обликовани предмети култ-
не, украсне и утилитарне намене. 

Пред новоформираном, младом српском бур-
жоазијом отварају се нови видици, узори и стрем-
љења, са жељом за што већом друштвеном и по-
литичком афирмацијом. У томе нарочито предња че 

династије Карађорђевић и Обреновић, као и нај-
имућније и највиђеније српске породице. У почет ку 
(1830–1839), луксузни предмети примењене умет-
ности за опрему кућа и одевање биће у великим 
количинама наручивани углавном из иностранст-
ва. Већ од средине XIX века овакве захтеве ће за-
довољавати и домаћи мајстори, прилагођени укусу 
виших слојева, као и бројне занатлије пристигле из 
средњоевропских држава.

Крајем прве половине XIX века у Србију, пог-
лавито у Београд, долазе домаћи школовани ар хи-
текти, сликари, наставници техничког цртања и 
представници других професија, чија је велика за-
слуга за развој уметничких заната и увоз предмета 
примењене уметности из других земаља. Значајно 
сведочанство о знатним количинама увезене робе је 
Књига увоза београдске ђумрукане, вођена од краја 
тридесетих до почетка шездесетих година XIX ве ка, 
са бројним подацима о богато украшеним лук  суз-
ним предметима профане намене – стилском на ме-
ш тају, огледалима, сатовима, лампама, предме ти ма 
од стакла и кристала, сервисима од сребра и пор-
целана и многим другим. Добро обавештени и оп-
ре  дељени наручиоци набављали су из иностранст-
ва и бројне предмете сакралног карактера – иконе, 
кандила, кадионице, крстове, чираке, сасуде, одежде 
и звона. 

У Миоковцима, селу које се налази седам кило-
метара северозападно од Чачка, постојала је црква 
брвнара коју је саградила кнегиња Љубица Обре-
новић 1815. године. Подигнута је у славу победе 
српске војске на Љубићу, дозволом кнеза Милоша 

Обреновића дарови – од кнегиње Љубице
и господара Јована

миоковачкој и брусничкој цркви
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(1780–1860),1 и била је метох манастира Никоља.2 
Из описа Јоакима Вујића сазнаје се да је црква била 
„нова, велика обаче од дрва и ћерпича начињена.”3 
На молбу миоковачких свештеника да се њихова 
стара црква уступи за гробљанску капелу Горњој 
Горевници, Духовни суд Епархије жичке одобрио 
је овај предлог, па је црква пренета 1905. године.4 
Касније је изгорела.5 Нешто одређеније о животу 
цркве може се рећи захваљујући покретном мате-
ријалу који се у неко време налазио или и данас 
припада цркви.

На празник преноса моштију Св. Николе 1989. 
године освећена је скромна ризница у манастиру 
Никољу, смештена у конаку саграђеном 1907. годи-
не за време игумана Гаврила Марковића. Постав-
ку су реализовали Народни музеј у Чачку и Завод 
за заштиту споменика културе у Краљеву. Ту су 
при купљене вредне иконе, књиге, богослужбени 
пред мети и друге драгоцености. Најпре је било 
пре д виђено да ова поставка буде отворена у Бла го-
веш тењу, али се од тога одустало, па су у конаку са-
куп љене преостале драгоцености из Никоља, пре-
ва сходно ради чувања, али и због презентације и 
доступности ширем кругу заинтересованих струч-
ња ка и љубитеља старина.6 

Међу иконама, немим покретачима на молит-
ву који уводе у невидљиву стварност храма, хро-
нолошки је најстарија она с почетка XVI века, која 
приказује Богородицу са Христом, иконографског 

1   Р. Станић, „Градитељство и сликарство из краја XVIII и почетка XIX 
века у пределима око Чачка”, у Зборник радова Народног музеја X, Чачак, 
1979, 28; Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије: 1791–1848, Бео град, 
1986, 108-109.
2   Љ. Дурковић-Јакшић, Епископ жички Сава Дечанац и његов преглед 
Жичке епархије: 1892–1896, Краљево, 1989, 63.
3   Ј. Вујић, Путешествије по Сербији, књ. 2, Београд, 1902, 150.
4   Решење Духовног суда Епархије жичке бр. 2723, Чачак, 14. јун 1905.
5   Опширније видети: Д. Рајић, „Црква Покрова Пресвете Богородице 
у Миоковцима”, у Зборник радова Народног музеја XXVIII, Чачак, 1998, 
53-64.
6   Д. Рајић, М. Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре, 2. 
допуњено и измењено изд., Чачак; Београд, 2012, 219.

Црква Покрова Пресвете Богородице у Миоковцима
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лици лица исцртани су мрком бојом, док се на гор-
њим капцима очију налазе црвене линије.9 

Византијском сликарству од XII века познат 
је тип Богородице која држи малога Христа пре-
страшеног симболима страдања. У току XV века, 
а и касније, ова тема се често среће на већем броју 
икона.10 Али, према иконографским, типолошким и 
стилским обележјима, Богородица Страсна која се 
данас чува у ризници манастира Никоља, настала је 
најкасније почетком XVI века, а њен аутор могао би 
бити Андрија Рицос,11 пореклом са Крита (Канди је, 
тада под влашћу Венеције), најславнији међу ико-
нографима мадоњерима (сликарима Мадоне – Бо-
городице). Иако је био отворен према латинским 
утицајима, сликао је у грчком маниру. Са сином 
Николом један је од оснивача чувене критске шко-
ле иконописа. Андрија Рицос познат је по неколи ко 
великих потписаних, али и непотписаних, но си-
гурно атрибуираних икона Богородице Страсне, ра-
ђених у византијској традицији и схеми.12 Поједи-
ни византолози сматрају да је лик Мајке Божије у 
представљању Недреманог ока непосредно утицао 
на тип Богородице Страсне.13 

Хармоничан изглед миоковачке иконе са савр-
шеном синтезом и строгом структуром волумена и 
драперија, има готово академски карактер. Како је 
ово значајно дело доспело у цркву, не може се тач-
но рећи, али се може претпоставити да ју је дарива-
ла ктиторка миоковачке цркве Љубица Обреновић 
(1788–1893), подижући храм. Будући да је кнез 

типа Мајке Божије Страсне7: „Обично је жалосног 
лика, јер предосећа будуће страдање Сина, које 
на јављују један или два лебдећа анђела представ-
љена како у чину порекције приносе Христу оруђа 
његовог будућег страдања, што је, и поред могућих 
одступања, основна карактеристика овог типа.”8 Бо-
городица је представљена допојасно, са малим Хри-
стом на левој руци, према коме лако нагиње главу. 
Обучена је у тамнозелену хаљину са позлаћеним ру-
бовима око врата и рукава и пурпурни мафорион 
са окерним позлаћеним ивицама, златним ресама 
и златним звездицама на раменима и изнад чела. 
Младенац, узнемирен и уплашен од предзнака сво-
је будуће патње, привија се уз мајку. Мислећи на 
предстојећу мученичку смрт свог Сина, Мати Бо-
жи ја га присно грли, док оно, обузето сродним 
емо ци јама, тражи заштиту у загрљају своје Мајке. 
Оде вен је у сивкастоплави хитон са златноцрве-
ним цветним орнаментима и у окержути набрани 
химатион изведен златним шрафама. Са леве ноге 
му спада окер сандала. У горњем пољу иконе при-
казани су анђели у лету. Леви, у пурпурној хаљини 
и тамнозеленом плашту, доноси у окер посуди за-
денуто копље и штап са сунђером, док његов пан-
дан, у тамнозеленој хаљини и пурпурном огртачу, 
приноси мрки крст са клиновима. Крила су им мр-
ка и зелена, шрафирана златом, а ореоли су на злат-
ној позадини изведени утискивањем звездоликих 
и спиралних орнамената. Инкарнати су обрађени 
жутим окером и маслинасто зеленим сенкама. Об-

7   Икону, чије откриће има велики научни значај, конзервирао је По-
крајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду 1973. 
го дине. Данас се чува у ризници манастира Никоља, где је, по свему 
су де ћи, донета између 1975. и 1986. године. 
8   З. М. Јовановић, Азбучник православне иконографије и градитељства 
Београд, 2005, 90.

9   Д. Рајић, М. Тимотијевић, н. д., 219.
10   С. Ракић, Иконе Босне и Херцеговине: (16-19. вијек), Београд, 1998, 188.
11   Р. Станић, „Непознате иконе у југозападној Србији,” у Зборник за ли -
ковне уметности, књ. 11, Нови Сад, 1975, 258.
12   В. Ј. Ђурић, Иконе из Југославије, Београд, 1961, 106.
13   З. М. Јовановић, н. д., 91.
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ште не служи се, јербо јоште није сасвим доврше на. 
Између резиденције и капеле јест један веома ле пи 
источник [извор] с прекрасном здравом водом...” 
Црквица је отворена 1827. године.14 

Међутим, у Брусници се осећала потреба за ве-
ћом црквом, достојном окружне вароши. По налогу 
кнеза Милоша, господар Јован Обреновић иници-
ра градњу цркве од тврдог материјала, па већ у лето 
1834. године пише из Бруснице ужичком епископу 
Никифору Максимовићу да је наредио да се „вуче 
камен и песак за цркву, као и гвожђе и остале по-
требе мајсторима.”

Градња нове брусничке цркве започиње у мају 
1836. године. Камен темељац поставио је кнез Ми-
лош, који је управо због тога дошао у Брусницу, о 
чему су писале и Новине сербске: „[...] Његово Си-
ја тељство дивизиони генерал Госп. Јован Обрено-
вић са свим чиновницима Окружја рудничког и 
чачан ског и множеством собраних кметова обоег 
Окружја, изишао је пред светлог Књаза нашег на 
крај границе Окружја рудничког, која ово од кра-
гујевачког раздељује, а Господин Епископ ужички 
Никифор са већим числом свјашченства дочекао 
је Господара у месту Брусници. Кад је Књаз у Бру-
сницу спуштао се, ујале су прангије и плотуни ста-
роуписаних војника. (сл.2)

На Св. Николаја, као патрона светле књажеске 
фамилије, совершено је у цркви богослужење [...]”

Господар Јован Обреновић преселио се 1834. 
го дине у Чачак, где је био не само ктитор, већ и 
иницијатор обнове старе Страцимирове задужби-
не, храма Светог Вазнесења Господњег. Бригу о из-
градњи брусничке цркве преузео је капетан Пет  ро-
није Андрејевић, окружни начелник и житељ се ла 

Милош био посебно везан за манастир Никоље јер 
је ту крио своју породицу у години пропасти Првог 
српског устанка (1813), а у Никољу му је сахрањен и 
син Петар (кога је крстио Карађорђе), претпостав-
ка је да је кнегиња Љубица поклонила икону црк-
ви у Миоковцима, као метоху манастира Никоља, 
у спомен на преминулог сина и у знак захвалности 
због пруженог уточишта. 

Занимљива историја једног путира у миоковач-
кој цркви такође је везана за породицу Обреновић 
и брусничку цркву као њихову задужбину.

Након пропасти Првог српског устанка 1813. 
го дине, Брусница постаје седиште Рудничке нахије 
у којој се настанио њен турски заповедник. Две го-
дине касније, у Такову је подигнут Други српски 
устанак који је кратко трајао и мирно се завршио, 
али је био изузетно значајан за јачање и организо-
ва ње српског народа у борби за национално осло-
бо ђење од османског ропства.

Мир и јачање српске државне власти значили 
су и нове околности за живот и развој Бруснице, 
окружне вароши рудничког краја. Тада је на челу 
Рудничке нахије био господар Јован Обреновић 
(1787–1850), млађи брат кнеза Милоша. Државне 
и друге обавезе нахијских званичника нису оста-
вљале довољно времена да се недељом и празником 
иде на службу у удаљену савиначку цркву или ма-
настир Вујан. Како би се у окружној вароши ство-
рили услови за вршење црквених обреда, почела је 
градња црквице-капеле која је требало да задово љи 
основне потребе верника до изградње веће црк-
ве у Брусници. Јоаким Вујић био је у Брусници у 
време изградње ове црквице, о чему бележи: „[...] 
Више ове резиденције, к востоку јест и једна ново-
направљена од дрва и платина [балвана] капела, 
коју је Јего Високородие г. Јован сопственим својим 
иждивенијем [трошком] дао направити. У њој јо-

14   М. Кале Миловановић, Брусница под Рудником, Горњи Милановац, 
2000, 120.
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У брусничкој цркви чувано је више старих и 
вредних црквених књига, међу којима је Октоих 
из XVIII века, штампан у Русији, крст од злата, 12 
сребрних кандила, више сребрних чирака, путира, 
кадионица и других драгоцености.

Међу овим драгоценостима пажњу посебно 
при влачи путир за који се поуздано не зна како је 
до спео из брусничке у миоковачку цркву Покрова 
Пре свете Богородице.

На основу дугих угравираних натписа на пу-
тиру из брусничке цркве сазнаје се да „сеи путир са 
дискосом16 извезајушћом приложи Његово сјатељст-
во дивизиони генерал и војни командант мора во   по-
дрински гд Јован Теодоровић Обреновић са су  п   ру гом 
својом г. Аном у цркву храма Светог о. Нико  лаја у 
вароши Брусници њим созданим за вјеч ни спо   мен 
уме  ршег раба Божјего младенца Павла сина сво јего 6 
маја 1838”. Натпис на путиру сведочи о пат њи при-
ложника због умрлог сина – младенца Павла. Гвоз-
дени лим путира позлатио је више од педе сет година 
касније, 1892. године, Сава Божовић из оближњег 
села Милићеваца17: Позлати га 1892 Са ва Бо жо вић/ 
Из Милићеваца . за . по . ду . Сво ./ Сина Радоице.

Како казује натпис и његова каснија позлата, 
путир је својеврсни симбол патње оба приложника 
због умрлих синова.

Путир је од гвозденог лима са дршком на ок-
руглој благо уздигнутој стопи. Чаша глатких зидо-
ва позлаћена је са унутрашње стране, а споља има 
аплицирану бронзану мрежу, са упечатљивим фи-
лигранским радом. Један је од ретких предмета ко-
ји се непосредно везују за господара Јована, о коме 
се, као члану владарске династије Обреновић, ипак 
најмање зна. 

Бруснице. Брусничка црква завршена је у августу 
1837. године, а посвећена је Светом Николи, патро-
ну кнежевске породице: „Господар Јован Обрено-
вић наручио је у Пешти два црквена звона, с натпи-
сима, тежине 380 килограма, која су плаћена 354,10 
форинти у сребру. Звона су довезена у Брусницу 
и стављена на звонару 1838. године. Исте године 
ограђена је порта брусничке цркве.”15 

15   Исто, 122.
16   Дискос је, нажалост, изгубљен.
17   М. Обрадовић, Миоковачка вековања, Чачак, 2006, 257-258.

Црква Светог Николе у Брусници
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1

Попис каталошких јединица

Љубица Обреновић (?)

1. Икона Богородица са Христом (Богородица 
Страсна)
Андрија Рицос (?) 
Почетак XVI века
Темпера на дасци 
47 х 36,5 х 2 цм 
Ризница Манастира Никоље.

Будући да су пред најездом времена и разних 
освајача у неповрат отишли или су расути по му-
зејима и збиркама бројни драгоцени предмети од 
великог националног значаја, овај путир, као један 
од ретких сачуваних дарова Обреновића, има знат-
ну уметничку и историјску вредност. 

Својим бројним богоугодним делима и кти то-
рском делатношћу широм Кнежевине Србије, че с-
тити књаз Милош и чланови породице Обреновић 
оставили су неизбрисив траг у друштвеној и по ли-
тичкој историји Србије, на ползу и понос Српској 
православној цркви и целом отечеству.
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Угравирани натпис: „seJ putIrq sa dJskosom18 IzvezdIcom prJ
lo/J nygovo sJAtels `tvo` dJvJzJonx generalx I voenI komeidatx 
moravopodri#nski gd Jovanx teodorovJ:. obrenovi: sa su‰pru‰gomx 
sa’voJom g1 annomx u crkvM hrämx stäog o1 nJkolaA u varo[J. 
bru ‰snJcJ nxImx sozda‰ nmx. za vxnniå spomenx umer[egx raba 
bo /Jego mladenc pavla siäa svoego 6 maJa 1838”.
Путир је позлаћен 1892. године.
Ризница Манастира Никоље.
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Јован Обреновић

2. Путир
1838. 
Гвоздени лим, позлата, ливење, ковање,
филигран, гравирање
Висина 25 цм, пречник обода 11 цм,
пречник стопе 15,3 цм

2

18   Дискос је, нажалост, изгубљен.
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Обреновићи у фондовима
Међуопштинског историјског архива

за град Чачак и општине
Горњи Милановац и Лучани

Лела Павловић, архивски саветник



Међуопштински историјски архив Чачак

На основу Наредбе владе ФНРЈ о привременом 
обезбеђењу архива, онда и одлуком Министарства 
просвете НР Србије од 22. априла 1948. основано је 
16 архивских средишта, међу којима је и Архивско 
средиште у Чачку. Територијална надлежност Ар-
хи в ског средишта у Чачку, установе у оснивању, 
про  стирала се на срезове: љубићко-трнавски, дра-
гачев ски, жички, љишки, таковски, моравички и 
сту  дени чки и територију градских народних одбо-
ра срезова: Чачка и Краљева. Први руководилац 
установе била је Маргита Радовић, професор и пр-
ви директор Женске гимназије у Чачку. 

Од оснивања Установа је носила називе: Ар хив-
ско средиште од 1948. до 1955, Градска држав  на ар-
хива од 1955. до 1956, Историјски архив од 1956. до 
средине 1977, када је извршена промена на  зива, у 
Ме ђуопштински историјски архив за оп штине Ча-
чак, Горњи Милановац и Лучани. После дња из мена 
била је 2011. од када установа носи данашњи назив.

Целокупна архивска грађа која је депонована 
у Архиву има статус културног добра, a поједини 
фондови су културно добро од великог и изузетног 
значаја за Републику Србију. Најстарији документ 
који се чува у Архиву је из девете године Карађор-
ђеве државе, фебруара 1813. Фрагментарно су сачу-
ва ни фондови до 1918: Начелства Округа чачанског, 
Начелства Округа рудничког и десетак општина из 
периода пре Првог светског рата. Слична је ситу-
ација и са фондовима правосуђа, просветних и зд-
равствених установа, задружних и занатских орга-
низација, породичним и личним фондовима овог 
периода. У бољем стању су фондови судова општи-
на: атеничке, заблаћке, каонске и чачанске. Као сво-
јеврсна допуна ових фондова за истраживаче XIX 
века, врло су битни породични и лични фондови и 
збирке. Архив је за период између два рата (1918–
1941) преузео фондове некадашњих установа и ор-
ганизација. Они нису у целости сачувани, изузев 
фонда Градског поглаварства.

У установи се чува и документарна грађа из 
времена Другог светског рата (1941–1945) која је 
настала радом органа управе бивше Краљевине Ју-
гославије у измењеним условима. Ту је и грађа на-
стала делатношћу организација КПЈ и војних једи-
ница (у малом обиму). Од те грађе у Архиву се чува 
део фондова Градског поглаварства, Општине заб-
лаћке, Предстојништва градске полиције и поједи-
начна документа настала делатношћу Окружног 
комитета КПЈ за Чачак, Народноослободилачког од-
бора града Чачка, Чачанског НОП одреда „Др Дра-
гиша Мишовић”, партизанске и четничке Команде 
места у Чачку, Југословенског народног покрета 
„Збор”, неких четничких и недићевских јединица.

Међу преузетим фондовима из послератног пе-
риода најзначајнији су: Народни одбор Округа ча -
ча н ског, Народни одбор Среза драгачевског, Народ-
ни одбор Среза таковског, фондови општи на и др.

Породични и лични фондови и збирке добије-
ни су поклоном или откупом. Издвајају се фондо-
ви: Фердинанд Крен и Станковић (1826–1976); Ви-
ћенти је Поповић (1832–1917), Владимир Поповић 
(1846–1912), Милојко Ћирјаковић (1888–1975), Ми-
лан Ђо ковић (1993–1994), Илија Ракићевић, Ми лу-
тин Јаков љевић (1924–1990). Од личних збир ки 
из  двајамо: Радована М. Маринковића, Вука Петро-
ни  јевића и Димитрија Јањића, Ратка Трипкови ћа, 
збир ку плаката. У последње четири године до били 
смо на поклон заоставштину Катарине Мај сто  ро-
вић (Про тић), а недавно и део личне зао став  штине 
профе сора Београдског универзи тета, министра из-
међу два светска рата, Чачанина, Михаила Констан-
ти новића. 

Збирка матичних књига крштених, венчаних и 
умрлих за територију града Чачка и општина Горњег 
Милановца и Лучана има статус културног добра 
од изузетног значаја. Архив располаже и збирком 
ар хивалија, која је формирана од откупљених или 
поклоњених докумената различите провенијенције 
– Varia. Граничне године ове збирке су од 1813. до 
1966, тематски сврстане у осам кутија списа.
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структуру Санџака чинила је двадесет и једна на-
хија, све до краја османске власти.2 Био је то про-
стор изложен изузетној депопулацији, са најма ње 
40% насеља која се воде као расељена (hali) због че га 
није било могуће утврдити реалну попула цију, јер 
се првобитно становништво није враћало, а већ 
су стизале следеће сеобе које су доносиле нове то-
пониме.3 За време Првог устанка порез су скуп љале 
устаничке власти. По његовом слому, Турци опет 
преузимају наплату пореза, да би по завршетку 
Другог устанка, споразумом између Милоша и Ма-
рашли паше у јесен 1815. скупљање пореских даж-
бина прешло у српске руке. На првој Народној ску-
пштини која се по завршетку Другог устанка састала 
15. децембра 1815. одлучено је да управна подела на 
нахије, кнежине и села остане и даље на снази.4 

Недовољно сагледавање вредности документа, 
довело је до нестајања великог броја важних исто-
ријских списа. Доказ за ову тврдњу је сазнање да је 
у другој половини XIX века Окружно начелство у 
Чачку продавало „стару хартију” бакалима на кило-
грам, а утврђено је да су то била документа из Пр-
вог и Другог српског устанка, времена настанка но-
вовековне српске државе.1 

Знајући да је велики део архивске грађе из XIX 
и прве половине ХХ века, везане за значајне дога-
ђаје којима је започело стварање нововековне срп-
ске државе и родно место родоначелника српске 
ди настије Обреновић, уништен, приказаћемо доку-
мента која се могу пронаћи кроз фондове, а тичу се 
породице и рођака. 

 
МИАЧ, ФОНДОВИ УПРАВЕ

 
Управна подела територије Смедеревског сан-

џака као дела провинције (беглербеглука) Румелије 
у оквирима Османског царства, која је одређена 
после повратка под османску власт 1739. није пре -
трпела промене све до српских устанака. Основну 

Обреновићи у фондовима
Међуопштинског историјског архива за град Чачак

и општине Горњи Милановац и Лучани

1   Димитрије Мита Петровић, учитељ цртања у Чачанској гимназији, 
отац чувене сликарке Надежде Петровић, оставио је забележен податак 
да му је седамдесетих година XIX века, бакалин увио робу у документ 
из устаничких времена, Првог устанка. Када је отишао да се распита 
у Окружно начелство, одговорено му је да се та „стара хартија” због 
про стора продаје на килограм бакалима. Тако је почео да скупља доку-
мента на која је наилазио и настала је једна од најзначајнијих збир ки 
Архива Србије, која је добила назив по творцу. Временске границе 
збирке су од 1711. до 1899.

2   У дефтеру из 1741. пописано је седамнаест, уз четири придодате старе 
нахије. У формалној употреби назив Смедеревски санџак, никада није 
замењен термином Београдски пашалук.
3   По проценама из дефтера, кнежина је морала да обухвата седам до 
петнаест села с тим да су се подручја мањих нахија попут Браничева, 
Голубаре (Колубаре) и Железника подударале са територијом кнежине. 
У самом пописном дефтеру су забележена 33 кнеза али је потпуно јасно 
да их је морало бити више. М. Павловић, „Фактичко-правни поло жај 
Смедеревског санџака после 1737”, у Српска револуција и обнова др жав-
ности Србије: двеста година од Другог српског устанка,” Београд; Ча-
чак, 2016, 9-19.
4   Кнежински кнезови донели су спискове који су садржали број ха-
рачких лица за свако село у својим кнежинама, на основу којих је са-
стављен општи списак у дванаест нахија такозваног Београдског паша-
лука. Било је 28954 ожењених мушких лица, а у 11 нахија (шабачка је 
до 1829. плаћала харач Босанском пашалуку) 43527 харачких лица. У 
пролеће 1818. кнез Милош је наредио да се изврши нови попис (јер први 
изгледа није био потпун). Нов попис је требало да садржи и број домова 
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ка черски, моравски9 и црногорски.10 Уставом из 
1888. и За коном о уређењу округа и срезова од 15. 
мар та 1890. спојени су Руднички и Чачански округ, 
који је добио назив Руднички са седиштем у Чачку. 
Незадовољни оваквом одлуком, грађани Горњег Ми-
лановца жалили су се Министарском савету, што је 
резултирало доношењем закона од 10. априла 1902. 
којим је укинуто дотадашње стање и формирана 
два стара округа: руднички и чачански. Начелство 
Округа рудничког, са седиштем у Горњем Миланов-
цу поново је наставило рад у старим границама. Из 
садржине малог броја сачуваних докумената може 
се закључити да је Начелство имало: Полицијско 
(П), Казначејско (К), Грађевинско (Г) и Санитетско 
(Л) одељење. У складу са Видовданским уставом, 
За коном од 26. априла 1922. установљене су области 
као управне јединице земље а његова територија 
ушла је у састав шумадијске области. 

Фонд Начелства Округа рудничког преузет је од 
Архива Србије у Београду, 23. децембра 1961. (књи-
га пријема бр. 69) у сређеном стању. Фонд је фраг-
ментарно сачуван, урађен је сумарни инвентар. Гра-
ђа: 1839–1916, четири кутије.11 

Фонд Начелства Округа рудничког – Горњи Ми-
лановац (1839–1922), 1829–1916. проглашен је за ку-
л турно добро од изузетног заначаја.12 

Измене у управном систему дешавају се 1830. од 
када се кнежине називају капетанијама, док на хије 
у периоду од 1834. до 1838. (односно 1839) поста ју 
окрузи.5 У Србији је 1834. одлуком Народне скуп-
штине, установљено пет сердарстава, као виших 
ад министративних јединица, која су укинута Сре-
тењским уставом 1835. Наредне године донет је за-
кон којим је Србија подељена на четири војне об-
ласти, на чијем челу су се налазили команданти у 
чијим рукама је била војна и цивилна власт. Њихов 
надзор над радом локалних органа управе трајао је 
до Устава 1838, којим се у административном по-
гледу Србија дели на: „окружја, срезове, села и об-
шчества.”6 

МИАЧ, НАЧЕЛСТВО ОКРУГА РУДНИЧКОГ 
– ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
(1839–1890), 1839–1916.

Образовано је на основу Устава и Устројенија, 
са седиштем у Брусници, а од 1856. у новоподигну-
тој варошици Деспотовици, која мења име (1859) у 
Гор њи Милановац.7 Начелство Окружја руднич ког,8 
обу хватало је варош Горњи Милановац и срезо  ве: 

по насељима. Према овом попису у 12 нахија било је 45 кнежина, 1395 
насеља, 51344 домова а харачких глава 115885. А. Вулетић, ”Од пореских 
спискова до првог пописа становништва и имовине. Овладавање људ-
ским и материјалним ресурсима у ослобођеној Србији (1815–1834),” у 
Српска револуција и обнова државности Србије. Двеста година од Дру-
гог српског устанка, Београд-Чачак, 2016, 151-166.
5   Србија је подељена 1838. на округе а 12. маја 1839. уставобранитељи 
су дали Закон о Устројенију окружних начелничестава и главним дуж-
ностима срезских начелника.
6   Устројеније окружних начелничестава и главне дужности срезки на-
чел ника од 12. јула 1839.
7   Б. Перуничић, Чачак и Горњи Милановац 1815-1965, књ. 1, Чачак, 
1968, 656; 679.
8   Касније названо Начелство Округа рудничког.

9   Од 22. априла 1885. љубићски.
10   Од 11. јуна 1884. Таковски срез.
11   К-1 (1839-1885); К-2(1886-1901); К-3 (1902-1913); К-4 (1914-1916)
12   Службени гласник СРС бр.18/79.5.мај 1979
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за-исказа оптуженог и сведока, утврђено је да је ви   -
ше глуп, прост човек а не какав зликовац, про шао је 
уз опо мену да пази за убудуће. 
НОР, Горњи Милановац, К1, 1839–1885, бр. 16. 

Милан Обреновић IV

2. Изградња касарне у Горњем Милановцу 
14. октобар 1883, Београд
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм

Попис каталошких јединица

Михаило Обреновић

1. Ислеђивање Милете Јовановића 
Од 4. до 29. јуна 1868, Горњи Милановац – Чачак
Папир, мастило, рукопис; 16 листа
35,5 х 23,5 цм
Ис леђивање започиње извештајем о утврђивању, 
ка  ко је Милета Јовановић, шездесетогодишњи воде      -
ничар из Цветака, могао знати да ће се десити уби  -
ство кнеза Михаила Обреновића. Начелник Мо  рав-
ског среза спровео је Милету Јовановића у Ча   чак 
због ислеђивања кривице.13 После изведених до      ка-

13   Он је 26. маја у својој воденици, причао о будућем убиству, наводно 
је чуо од сина из Београда да се припрема и да је наводно писао кнезу да 
ће погинути. Уз помоћ сведока све је потврђено, воденичар је пуштен на 
слободу. Сведоци су били Вељко Гојковић из Горње Трепче и Миленко 
Мишовић из Бечња. 

1

2
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ћи одмах дошли начелникови момци из Бру снице да 
га врате натраг, али господар Јован није допустио.17 
Отпустио га је кући уз савет да се по потреби јави 

Инжињерско-техничко одељење Начелству Ок ру га 
рудничког о изградњи касарне у Горњем Ми  ла новцу. 
Уз одобрење Његовог Величанства, дого во рено је 
да се током наредне године започну и до врше ра-
до ви за стан X батаљона сталног кадра српске вој-
ске. Са гласност народа је морала да се добије, због 
разреза који су морали да плаћају. Кори  стило би 
се земљиште војног круга тзв. „велеречко поље”14. 
Пре  длог је био да тај простор уступи општина, уко-
ли ко није довољно да изврши слободан откуп или 
експропријацију земљишта. Министар војни пу  ко-
в  ник Јован Петровић.15 
Инжињерско-техничко одељење Но 771. 
НОР, Горњи Милановац, К1, 1839–1885, бр. 42.

Породица / Јован Обреновић

3. Кривични испит Глиша Степановић 
7. јун 1839. 
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм
Кривични испит, ухапшен је и пред Комисију из ве-
ден Глиша Степановић из села Калиманића. Ње   гова 
изјава: да га је Петронијевић пред Симом Са   ра чем, 
кметом љутовничким, који у Брусници ду   ћан држи, 
силом отерао из Бруснице господару Јо ва  ну Обре-
новићу.16 За њим су у потеру господар Јо ва  но вој ку-

14   Налази се северно од Горњег Милановца, део градског насеља фор-
миран је у велеречком атару.
15   Министар финансија у допису од 10. јуна 1884. из Ниша пише Начел-
ству округа и наводи : да прирез који грађани хоће даплаћају за поди за-
ње зграде није у складу са законом о порезу. Народ добровољно поди же 
једну зграду за државну потребу и кад је народ на својим зборовима то 
тако и закључио, министар не може да има ништа против. НОР, ГМ, 
К1, бр. 44. 
16   Сукоб Милошевих и уставобранитељских присталица, кулминирао 
је 16. маја 1839. када је мајор Радоје Бинићанин, начелник Моравског 

сре  за Рудничког округа заузео скелу на Морави код Чачка и три дана ни -
коме није дозвољавао прелаз. Сва писма је задржавао и слао на преглед 
у Брусницу, а писма упућена за Чачак, у Јованов конак. М. Уро шевић, 
„Борба Милошевих присталица и противника од 1839. до 1844. године у 
рудничко-чачанском крају”, ЗРНМ VII, Чачак, 1976, 93-131.
17   Кнез Милош је 1. јуна 1839. абдицирао и отишао из Србије, после не-
успелог покушаја да уз помоћ војске обори Совјет (Владу), који је Тур-
ским уставом (1838) установљен. Кнежевску власт у наредних месец 
да на водиће болешљиви син Милан, којег ће наследити Михаило. Јо-
ван Обреновић је био најближи сарадник својим синовцима. Сукоби 
уставобранитеља и обреновићеваца, завршиће се Вучићевом буном 
(крај августа 1841) и протеривањем Михаила. Начелству Окружја руд-
нич ког стигао је рапорт о одметању хајдука из више срезова и округа, 
да зборно место буде Островица, а да уз помоћ људи из Београдског 
округа, оду и потраже старог Милоша у Влашкој. Један од хајдука Илија 
Проко вић из Трешњевице, испитан је под пуном стражом. Документ од 
11. маја 1841, Брусница. МИАЧ, НОР – Горњи Милановац, К1, бр. 2.
18   Стање у Србији у лето 1839. било је на ивици ратних дешавања, о 
че му говори крај овог документа „да је оно ономад Радојловић кад је 
до лазио да узапти скелу да се не иде к Господару до некога брда стићи 
мо гао, да би му главу одсеко, руком заманувши и рекавши – „овако.”
19   У даљем тексту наводићемо скраћенице.
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Попис каталошких јединица

Александар Обреновић

4. Честитање веридбе Његовом Величанству са 
светлом госпођом Драгом, од Његовог Величанст-
ва Султана Абдула Абида Хана23 и Његовог Цар-
ског височанства Франца Фердинанда, аустриј-
ског престолонаследника24, обнародовано је и у 
Жич ком срезу наредног дана
16. јул 1900, Краљево
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Начелство Округа рудничког – Чачак
(1890–1902), К-2, бр. 220.

њему (господар Јовану) а да он иде да каже народу 
да се диже, и да тражи Господара.18 
Међуопштински историјски архив Чачак (МИАЧ), 
Начелство Округа рудничког (НОР),19

Горњи Милановац, К-1, 1839–1885, бр. 1, Л-1.

МИАЧ, НАЧЕЛСТВО ОКРУГА РУДНИЧКОГ 
– ЧАЧАК (1890–1902) 1890–1902.

Спајањем Чачанског и Рудничког, настао је но-
ви Руднички округ, са седиштем у Чачку, који је 
обухватао срезове: драгачевски, жички, качерски, 
љу бићски, студенички, таковски и трнавски. Рудни-
чком округу је придодат Моравички срез (Ивањица) 
који је пре тога био у саставу Ужичког округа.20 На-
челство Округа рудничког до укидања је имало По-
лицијско (П), Казначејско (К) и Грађевинско (Г) оде-
љење. Дванаест година касније, укинут је Рудни чки 
округ а његова територија раздвојена на округе од 
којих је првобитно и настао.21

Фонд је пронађен на тавану зграде Начелства 
Округа чачанског, са чијом је архивском грађом био 
помешан. У архив је унет 5. августа 1960. (књига 
при  јема бр. 62). Фонд је фрагментарно сачуван, сре-
ђен је у архиву 1962. по бројевима регистратура. 
Ура ђен је сумарни инвентар. Грађа: 1890–1902, три 
кутије списа.

Фонд Начелства Округа рудничког – Чачак (1890 
–1902) 1890–1902. проглашен је за културно до бро 
од изузетног значаја.22 

20   Законом од 5. јануара 1899. 
21   Законом од 10. априла 1902.
22   Сл. Гласник РС 18/79.од 5. маја 1979.

23   Османски Султан Абдул Хамид II владао је од 1876. до 1909. 
24   Франц Фердинанд је после смрти престолонаследника Рудолфа 1889. 
сина Франца Јозефа I, био први претендент на царски престо Аустрије. 
Убијен је заједно са супругом у Сарајевском атентату 28. јуна 1914.
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на следећих дванаест која су се односила на фи -
на н сијска средства утрошена за градњу дворца и 
коњарника. Из осталих питања се сазнаје да је над-
лежна комисија наредила поправке изведених ра-
до ва и да је остало недовршено: подизање касарне 
за пешаке и гардисте као и један коњарник за пе-
десет коња за гарду Његовог Величанства; пошум-
љавање парка, довод воде са „Цветковог точка” до 
дворца и спровођење кроз сва његова одељења; по-
дизање једне чесме у парку са пирамидом на лик на 
Теразијску у Београду коју је подигао Вели ки Ми-
лош.25 Најважније питање је било има ли На чел-
ство какве готовине и како намерава све ове захте-
ве да подмири. Окружни начелник В. Драги ћевић 
се обраћа шефу грађевинског одељења окру жном 
инжењеру Љубомиру Цветковићу, који даје: 
„Извешће о употреби народне снаге – кулука при 
изради зграде дворца и коњарника у Такову”, 26. 
октобра 1900. Окружна скупштина Округа руд-
ничког од 16. маја је одлучила да се изградња зграде 
дворца исплати из уштеда свих буџетских позиција 
за 1899. у суми од 25000 динара. Да би се овом су-
мом успешно извели опсежни радови, уштедело би 
се ако се пренос потребног материјала изврши уз 
помоћ народа. Формално решење о употреби рад не 
снаге – кулуком није забележено. На основу изве-
штаја сазнајемо да је укупно било 2378 колских над-
ница (из качерског, љубићског, трнавског, жичког, 
нај више из драгачевског 760 и таковског 708). Ако 

Здања и објекти

5. a.-q. Дворац у Такову
ГНо 2274 и 2275
24 - 26. октобар 1900, Горњи Милановац 
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Изасланик Министарства унутрашњих дела ин -
спек тор М. Рајковић наредио је Начелству окруж -
ном, да одговори прво на девет постављених пита-
ња о употребљеној народној снази – кулуку, по том 

25   Чесму у облику каменог стуба на Теразијама са декоративном вазом 
на врху, висине око осам метара, са лављим главама, рад италијанског 
каменоресца Франца Лорана, подигао је својим средствима кнез Милош 
у част свог другог доласка на власт 1860, о чему сведоче иницијали на 
њој „М.О. 1860.” Исте године су засађени дивљи кестенови да би се оп-
леменио амбијент овог простора. Услед преуређења Теразија, чесма је 
померена 1911. у Топчидерски парк а враћена на Теразије 1975. Про гла-
шена је за споменик културе 1965. Х. Туцић, Теразијска чесма: ката лог, 
Београд, 2016. 
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ства је било у Чачку до 1853. а затим у Кара нов цу, 
где остаје до 1859, када је враћено уз Мило ше ву са-
гласност. Начелство Округа чачан ског обу хватало 
је варош Чачак и срезове: дра гачев ски, студенички, 
карановачки30 и трнавски. Новоустанов љени Рудни-
чки округ са седиштем у Чачку, по везао је велику 
територију за кратко време (1890–1902), после ко га 
су поново формирана стара начелства. Поред ра ни-
јих срезова у састав тери торије Начел ства округа 
ча чанског ушао је Мора вички срез (Ивањи ца) који 
је 1899. из Ужичког пре шао у Руднички округ. Ча-
чан ски округ укинут је после стварања Краљевине 
СХС а његова територија је ушла у састав рашке об -
ласти31. Грађа: од 1839. до 1915. три књиге и 24 ку-
тије списа. Књиге од 1862. до 1885.32 
Фонд Начелство Округа чачанског – Чачак
(1839–1922) 1839–1915 проглашен је за културно 
добро од изузетног значаја.33 

по множимо са данима проведеним, време доласка и 
одласка рачуна се три дана, са 2378 , добија се крај ња 
цифра од 7134 колске наднице. Пешачких над ница 
из Општине таковске било је 16000 људи, из Среза 
таковског 150, из Општине калањевачке (Качерски 
срез) 180, бољковачке 220 људи, што је укупно 16750 
пешачких надница.26 Рабаџијска надница је била у 
висини 3,5 а пешачка 1,5 динар, укупно 51219 ди-
нара. Дрвена грађа је пристигла са Маљена, цигла је 
стигла из Крагујевца, Горњег Милановца, наме штај 
из Крагујевца, тишлерај из Чачка, даске из Кра ље-
ва.27 
Одговор на дванаест питања која се односе на фи-
нансије нисмо нашли у овом предмету.
МИАЧ, Начелство Округа рудничког – Чачак
(1890–1902), К-3, бр. 236.

МИАЧ, НАЧЕЛСТВО ОКРУГА ЧАЧАНСКОГ 
– ЧАЧАК (1839–1922) 1839–1915.

Начелство Округа чачанског – Чачак (1839 – 
1922)28 Први начелник Чачанског округа био je Ми  -
лосав Перуничић од 1839. до 1840.29 Седиште На  чел-

26   Због близине односно удаљености људи Општине таковске радили су 
по један дан, из Среза таковског по два дана, из општина калањевачке и 
бољковачке по три дана, јер се рачунао дан. 
27   Током 1899. и 1900. кулуком је пренето 18 000 цигала из Војно тех-
ничког завод Крагујевац за Таково, 10 000 цигала из Чачка, педесет пет 
кола тесаног камена из Буковичког мајдана у Таково, 188 кола за пренос 
камена из Трепче и 20 кола за пренос из Островице; четрдесет кола 
камена из Остре, за пренос стега и гвожђурије и изграђене гвожђурије, 
све по једна кола из Чачка, три камена одморника за степениште и јаму; 
укупно запренос кола 470.
28   Kao што је наведено у уводном делу, образовано је на основу Устава 
(1838) и „Устројенија окружни начелничестава и главне дужности сре-
з ки начелника” од 12. јула 1839. 
29   Кнез Милош Обреновић, поставио је после смрти Васе Поповића, 
крајем јануара 1832. Милосава Перуничића из села Слатине за над зи-

ратеља и президента Нахије пожешке. У току 1835. године постављен 
је за исправника рудничко-пожешкога. Милосав Перуничић је као зас-
тупник уставобранитеља, приликом побуне 1839. увео Суд чачански у 
претерани трошак, тако да се после његове смрти, септембра 1839. по-
че ло размишљати, да се трошак надомести од његовог имања. Перуни-
чића је на месту начелника наследио Арсеније Андрејевић 1840. Нај-
познатији начелник Чачанског округа био је Стевча Михаиловић 1840–
1842. Б. Перуничић, Чачак и Горњи Милановац 1815–1865, Чачак: ИАЧ, 
1968, 446, 462; Љ. А. Поповић, Шематизам округа чачанског 1839–1851. 
године, ЗРНМ IV, Чачак, 1973, 183-190. 
30   Карановачки срез постаје жички 1891.
31   Закон од 26. априла 1922. којим су у складу са Видовданским уставом, 
установљене области као управне јединице земље.
32   Фонд је пронађен на тавану зграде Начелства Округа чачанског, по-
мешан са грађом Начелства Округа рудничког. Фрагментарно је сачу-
ван, првенствено што је документација Начелства горела 1864. године, 
и што се услед недостатка адекватне зграде архивска грађа често пре-
мештала и тако временом губила. У архив је унет 1960. Поједини де-
лови стигли су поклоном од стране појединаца у два маха. Сређен је 
1972. по бројевима регистратуре. В. Василић, Водич Међуопштинског 
историјског архива Чачак,Чачак, 1988, 36-37.
33   Сл. гласник СРС бр. 18/79 5. мај 1979.
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за оне који су први пут осуђени. У одсуству по пе-
читеља правосуђа, потписао помоћник Ђ. Пет ро-
вић. Већ 27. августа ослобођена је Спасенија, кћи 
Ми лована Лекића из Маглича, која је оптужена да 
је новорођено дете оставила у шуми.34 Она је једи-
на била на издржавању казне, каже се у допису На-
челства чачанског Попечитељству правосуђа.
МИАЧ, НОЧ, Ф-5/2, бр.23, 1860.

Милан Обреновић IV

7. Начелству Окружја чачанског, у име Његове Све -
т лости Књаза Српског Милана М. Обреновића IV
19. септембар 1868, Београд 
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 

Попис каталошких јединица

Михаило Обреновић

6. Помиловање осуђеника 
25. август 1860, Београд – 29. септембар, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
а.ц Кнез српски Михаило Обреновић је поми ловао 
24. августа 1860. осуђенике, који су на краћу казну 
од три године осуђени, као и они који су на дуже 
осуђени а више од половину су издржали. На ре-
ђено је да се одмах изврши помиловање, посе бно 

34   За чедоморство, мада је окривљена тврдила да је дете мртво рођено, 
осуђена је на шест месеци затвора.

6
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19. септембар1869. Чачак – 18. новембар 1869.
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Господин министар унутрашњих дела јавља да су 
инструменти за болницу на путу а да је поред 30 
дуката цесарских, које је кнез одредио, неопходно 
за Београд послати још осам дуката за набавку оп-
реме.36 
МИАЧ, НОЧ –Чачак, ФXI

Породица / Јован Обреновић

9. Преписка између Начелства и Суда, која је исто-
времено оптужба за господара Јована Обре нови-
ћа и политичка борба између Милошевих и уста-
вобранитељских присталица37 

Начелству Окружја чачанског, у име Његове Све-
тлости Књаза Српског Милана М. Обреновића IV, 
Намесници краљевског достојанства одобрили су 
13. септембра измену Закона о новчаној тарифи од 
1. априла 1866, тако да вредност француских дуката 
од 10 франака, (златни комади од десет франака) 
вреде 23 гроша и 30 пара пореских.
МИАЧ, НОЧ – Чачак, Ф-X 1868, бр. 2 оригинал

8. Начелству Округа чачанског, Његова Светлост 
Књаз Српски Милан М. Обреновић IV, приликом 
посете Чачку маја месеца 1869. поклонио је 30 ду-
ката цесарских за набавку неопходних ствари за 
новоотворену чачанску болницу35 

35   Чачанска болница основана је 15. маја 1868. Здравствена делатност 
отпочела је са десет болесничких лежајева који су били смештени у 
при ватној кући чачанског трговца Милоша Игњатовића, Обилићева 

39, а затим у кући индустријалца Фердинанда Крена. Имала је једног 
ле кара (он је у исто време вршио дужност управника болнице), стара-
теља, економа, два болничара, две куварице и два служитеља. Непо сре-
дни надзор имало је Начелство односно окружни физикус. За време 
српско-турских ратова 1876–1878. била је претворена у Резервну војну 
болницу са санитетским војним особљем и у њој су лечени рањеници 
са јаворског ратишта. МИАЧ, Начелство Округа чачанског (1839–1915), 
К-12, 2/8); МИАЧ, Општа болница – Чачак, 1945–1958. В. Василић, н.д. 
229-230. Горњомилановачка болница је основана четири године рани је, 
1864. МИАЧ; Општа болница – Горњи Милановац, 1923–1966, Водич, 
228.
36   Председник Министарског савета и министар унутрашњих дела 
Србије доставио је Начелству Округа чачанског хируршке инструменте 
за потребе Окружне болнице које је начелство тражило 30. септембра 
1869. године. Достављен је: велики сандук инструмената за ампутације 
и остале важне операције. МИАЧ, Начелство округа чачанског, К-12, 
2/8, 12. јануар 1870. 
37   Главни ослонац уставобранитељима у чачанском крају био је окруж-
ни начелник Милосав Перуничић, а вођа Милошевих присталица, Јо-
ван Обреновић, заједно са Илијом Поповићем (члан Савета), непосред-
ни извршиоци су били: мајор Радоје Бинићанин и (А)Танаско Ми ха-
иловић. М. Урошевић, „Борба Милошевих присталица и противника 
од 1839. до 1844. године у рудничко-чачанском крају”, ЗРНМ VII, Чачак, 
1976, 93-131.
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ни писар Прокопије Пауновић. Суд се обраћа Фи-
нансијском одељењу Начелничества: наводећи да се 
испитају подаци о имовини господара Јована Об-
ре новића.39 1. Да ли је он Муселимов конак који је 
по дигнут новцима чачанског становништва разгра-
дио за грађење школе, а материјал је продао Марку 
Петровићу из Станчића за 800 гроша чаршијских, 
да ли је те новце за градњу школе употребио, кад 
је на своје име убаштинио. 2. Један конак на два 
боја и седам соба који је такође народним новцима 
грађено; пет година раније (1835) Јован је око 3000 
гроша исплатио магистрату, али се изгубио траг 
тим новцима 3. У селу Паковраћу биле су две каце 
од по 35 товара које је купио господар Василије Ва-
са Поповић од прихода убеглучених имања које је 
господар Јован као правителствено добро продао 
Н. Ратковићу из села Лознице за седам талира. 4. У 
селу Придворици су постојале две каце од 40 и 50 
товара које су купљене исто од убеглучених воћ  ња-

19. фебруар 1840. и 5. новембар 1840, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Председник суда капетан цели Димитрије Маџаре-
вић, секретар Јован Перуничић, начелник окружни 
у чину капетан цели Стефан Михаиловић,38 окруж-

38   Стефан Стевча Михаиловић (1806, Јагодина – 1888), супруга му је 
била Мирјана, кћерка Јакова и Ђурђије Обреновић, венчали су се 1829. 
По окончању прве владавине кнеза Милоша, 1839. кнез Михаило је по-
ставио Стевчу на место начелника Чачанског округа где га затиче бу на 
предвођена Томом Вучићем Перишићем. Стевча Михаиловић је кра-
јем августа 1842. кренуо из Чачка са војском у помоћ кнезу Миха и лу, 
немајући увид у целокупне догађаје у Србији. До Београда војска му 
се расипала. О пресудном сукобу на Жабарима и кнежевом прела ску 
у Земун сазнао је тек на пријему код Томе Вучић Перишића и новог 
кнеза. Након династичког преврата Стевча је био заточен на годину 
дана, после пуштања је пензионисан. Р. Љушић, Родослов Обрено вића; 
Бранислав Цветковић, „Између приватног и јавног: Стевча Михаи ло-
вић” у Зборник Матице српске за ликовну уметност, 39, Нови Сад, 
2011, 145-167; „Мемоари Стевче Михаиловића”, у Перо и повест. Српско 
дру штво у сећањима: зборник радова, Београд, 1999, 88.

39   После буне 1839. Јован Обреновић је провео шест месеци у Београ-
ду, уставобранитељи су прво покушали да докажу да је проневерио 
др жавне паре, онда да откупе његов конак за потребе Начелства. На 
осно ву документа (МИАЧ; НОР ГМ, К1, бр. 1) од 7. јуна 1839, можемо 
да тврдимо да је до тог датума боравио у свом конаку у Чачку. Новине 
Сербске јављају 7. децембра 1840. да је у Чачку обележен дан именовања 
Његове Светлости (Кнез Михајла) и да је господар Јован Обреновић у 
свом конаку, по свршетку литургије, приредио пријем свију овдашњих 
чиновника, кметова и осталих отмених житеља. Славље је наставље-
но у дворишту конака и у поподневним часовима, игром младежи и 
осталих житеља Чачка. Неколико дана касније тачније 21. децембра 
1840. на Цетињу је Алекса син Карађорђев издао „Објавленије’’ о убист-
ву његовог оца за чију је смрт окривио кнеза Милоша Обреновића и по-
з вао народ да се дигне на оружје. У позиву наводи да за убиство Јована 
Обреновића даје 50000 дуката и војводство смедеревскo и подунавско, 
а ко убије Тому Вучића и Васу (претпостављамо Поповића) даће му вој-
водство чачанско, јагодинско и београдско. Занимљиво да писац овог 
памфлета није био обавештен да је кнез Васа преминуо 1832. Јован Об-
реновић, повукао се доласком уставобранитељског режима 1842. за 
Вој водину. Д. Тодоровић, „Неуспео покушај откупа конака Јована Об-
ре  новића у Чачку пре 140 године,” ЗРНМ X, Чачак, 1979, 155-164; В. Б. 
Са вић, Карађорђе. Документи, I-III, Београд, 1988, 1518.
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Попис каталошких јединица

Милан Обреновић IV

10. Решење Краља Милана о продужењу рокова 
Но 2335, испис
11.август 1876, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Његова Светлост Краљ Српски Милан М. Обре но-
вић IV, решењем од 11. маја продужава рокове пла-
ћања, извршења пресуда и решења у грађанским 
спо ровима, док траје ратно стање у земљи.
МИАЧ; Суд Општине Заблаће К-3, 1875–1879. 

11. Његова Светлост Краљ српски Милан М. Об-
ре  новић IV одлаже редовну седницу Народне ску-
п штине 
Но 10 010 
29. децембар 1877. Београд – прослеђено

ка и њих је отерао и продао господар Јован Об  ре но-
вић, наводи се у тексту. 5. Плац један који је на  род-
ним новцима откупљен за потребе градње шко ле, а 
школа пренета на друго место. И постојале су још 
три каце у Виљуши које је господар Јован однео.
МИАЧ, НОЧ, Ф-1/5; од 1 до 5. 

МИАЧ, СУД ОПШТИНЕ ЗАБЛАЋКЕ – 
ЗАБЛАЋЕ (1839–1918), 1886–1918.

Основана је на основу истог закона као и остале 
општине 1839.40 Обухватала је село Заблаће и засео-
ке Балуга и Вапа. Законом о изменама и допунама 
Закона о општинама из 1884. њена територија је 
зна тно увећана припајањем села Бањица, Виљуша, 
Јежевица и Трнава.41 Четири године касније од се ла 
Бањице, Виљуше и Јежевице створена је нова „оп-
штина јежевачка”, а село Трнава улази у Општину 
трнавску. Следећа измена је била 1898. када је уки-
нута Општина Заблаће, а наредне 1899. села Балуга 
и Вапа припојена су општини Трнава а Заблаће – 
Општини јежевичкој. Године 1903. поново су у Суду 
општине Заблаће села: Балуга, Вапа, и Заблаће, која 
је била у саставу среза трнавског.42 
МИАЧ, Суд Општине заблаћке – Заблаће К-3
1875–1879.

40   Закон о устројству општина од 13. јула 1839.
41   16. августа 1885. 
42   Фонд је непотпун , сређен у архиву 1960. По бројевима регистрату-
ре. Урађен је сумарни инвентар. Грађа: 1864–1918, 4 књиге и 21 кутија 
списа. Књиге 1886–1918. Фонд је преузет од Народног одбора општине 
За блаће 27. августа 1959, књ. пријема 56. В. Василић, н.д., 45-46.
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савета, Указом својим од 5. априла текуће године 
одобрио: да се може код штедионице Округа Ча-
чанског на лично своје јемство задужити за 80 ће-
сарских дуката или прерачунато у динарима 940, с 
тим да не сме бити већи интерес од 4%.
МИАЧ, Суд Општине заблаћке К4, (1880–1883).

13. Закон о штампи 
Но 1686 Л-1
16. април 1881, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Начелник срески обавештава Суд Општине заблаћ-
ке да је Народна скупштина донела, а Његово Висо-
чанство Књаз Српски Милан М. Обреновић IV бла-
говолео је 12. марта потврдити Закон о штампи.
МИАЧ, Суд Општине заблаћке К4.

Суду Општине заблаћке – 17. јануар 1878. Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Начелству Округа Чачак, Његова Светлост Краљ 
ср п ски Милан М. Обреновић IV одлаже редовну 
се  д  ницу Народне скупштине за 1877. (по члану 77. 
Уста  ва) за шест месеци, 24. јун идуће 1878. Потписао 
је „за министра унутрашњих дела начелник Ј(ован) 
Ђ. Ава кумовић.”
МИАЧ, Суд Општине Заблаће К-3 1875–1879.

12. Указ од 5. априла 1880. 
Но 2430 Л-1
21. јун 1880, Чачак
Суд Општине заблаћке Начелник срески обавешта-
ва да је Његово Височанство Књаз Српски на пре-
длог министра финансија а по саслушању Државног 

11
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Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Начелник срески обавештава председника Општи-
не заблаћке о Беседи Његовог Величанства краља 
поводом завршетка ванредног скупштинског засе-
дања (започело 1. јануара 1883). Краљ се захвалио 
посланицима на одобравању трговачког уговора и 
конвенције са Царством Немачким и потписане Де-
к ларације о конзуларној конвенцији и својини: књи-
жевној, уметничкој и индустријској са републи ком 
Француском, напомињући да су то све показа тељи 
независности које је Србија извојевала.
МИАЧ, Суд Општине заблаћке К4, Л-4.

16. Указ Његовог Величанства краља Србије Ми-
лана I о проглашењу ванредног стања и увођењу 
преког суда 
НО 7161, испис
27. октобар 1883, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Начелство чачанско обавештава Начелство Среза 
тр навског да је Указом Његовог Величанства краља 
Србије Милана I од 25. овог месеца проглашено ван-
редно стање и увођење преког суда за Срез Баљски 
у Округу алексиначком, због невоља са хајдуцима. 
Прослеђено Суду Општине заблаћке истог дана.
МИАЧ, Суд Општине заблаћке, К4.

17. Указ Његовог Величанства краља Србије Ми-
ла на I о проглашењу ванредног стања
Но 3972, Л-1, испис
27. јули 1885, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Суду Општине заблаћке – Његово Величанство краљ 
Милан I донео је Указ којим је за Ужички, Чачан   ски 

14. Скупштинска адреса „нашем књазу
Милану М. Обреновићу IV” 
Испис, службено
23. јануар 1882, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Начелник срески обавештава председника Општи-
не заблаћке Адама Поповића, да ће доћи у Заблаће 
да прочита Скупштинску адресу „нашем књазу Ми-
лану М. Обреновићу IV”43 и да окупи сеоске кметове 
и народ у заказано време.
МИАЧ, Суд Општине заблаћке К4.

15. Беседа Његовог Величанства краља поводом 
завршетка ванредног скупштинског заседања 
11. јануар 1883, Чачак

15

43   Скупштинска адреса је одговор на владареву беседу. Најчешће је 
била ритуал покорног подаништва и прихватања, састављена у виду 
па рафразе владареве адресе.
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Суду Општине заблаћке обавештење шаље начел-
ник Штуловић, о Прокламацији краљевој поводом 
пута у иностранство Њихових Височанства, краљ 
Милан и краљица Наталија са краљевићем Алек-
сандром престолонаследником, на основу члана 4. 
Устава краљ наређује да га у вршењу власти мења 
Министарски савет, изузев у давању помиловања, 
одличја, наименовања министара, чланова Држав-
ног савета и наименовања у војсци.
МИАЧ, Суд Општине заблаћке К-5 1884–1885.

19. Решење Његовог Височанства краља Милана 
да се ванредна седница Скупштине одржи у Нишу 
Но 6214, копија, Л-3
10. септембар 1885, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Суду Општине заблаћке о решењу Његовог Висо ча-
нства краља Милана од 9. септембра, да се ван редна 

и Руднички округ и срезове звиждански и омољски 
Пожаревачког округа, као и за Колубарски срез Ва-
љевског округа, уведе у живот Закон од 24. ап ри ла 
1863, тачније ванредно стање.44 Окружни су до ви су-
диће као преки судови у случају хајдучких зло чина. 
Указ ступа на снагу краљевим потписом.
МИАЧ, Суд Општине заблаћке К-5 1884–1885.

18. Обавештење о Прокламацији краљевој пово-
дом пута у иностранство Њихових Височанства 
Испис, службено, Л-1
30. август 1885, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 

44   Због пораста криминалитета у Ужичком, Чачанском и Рудничком 
округу као и срезовима Крагујевачког, Београдског и Ваљевског округа, 
24. априла 1863. заведено је ванредно стање. Закон о преком суду, пре-
двидео је да проглашеног хајдука свако може слободно убити. О. Ми-
лосављевић, Горски цареви, 36.

17

18
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ни заблаћкој у Срезу трнавском Округу чачанском 
да може од својих грађана покупити у сразмери не-
посредног пореза, приреза од 1.142,22 динара по 
по лугођу и тако подмирити расход општине. За ми-
нистра финансија председник Пореске управе Ми-
ли сав Миловановић.
МИАЧ, Суд Општине заблаћке К-8, 1888.

23. Oбавештење о повратку са пута Његовог Ве-
ли чанства краља заједно са престолонаслед ником 
Његовим Височанством 
Но 6690 
9. октобар 1888, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Начелник Среза трнавског обавештава да су Ње-
го во Величанство краљ заједно са престолонаслед-
ни  ком Његовим Височанством вратио 7. октобра, 

седница Скупштине одржи у Нишу 19. сеп тембра 
1885. Следи навођење министара у Влади Србије и 
обавештење грађанства.
МИАЧ, Суд Општине заблаћке К-5 1884–1885.

20. Поводом Указа Његовог Величанства краља 
срп ског о укидању Општине заблаћке (а-б) 
Л-1, службени допис
1. септембар 1885, Заблаће 
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Председник Суда Милан Поповић се обраћа Начел-
нику Среза трнавског поводом Указа Његовог Ве-
личанства Краља српског о укидању Општине за-
блаћке, спајање више општина у једну, како да се 
ре ше расправе, спорови и суђења житеља некадаш-
ње општине. Начелник срески Штуловић одговорио 
је да се настави са вршењем општинских послова.
МИАЧ, Суд Општине заблаћке К-5 1884–1885.

21. Обавештење грађанству да је 28. јула у два сата 
поподне Његово Величанство краљ отпутовао у 
Ниш у добром здрављу (а-б)
Но 3082 , Л-1
30. јул 1886.
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Суд Општине заблаћке К6, 1886.

22. Начелству округа чачанског од Министарства 
финансија уз одобрење Његовог Величанства... 
Но 14 339, Л-1
22. августа 1888, Београд
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Начелству Округа чачанског од Министарства фи-
нансија уз одобрење Његовог Величанства, општи-

23
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Начелник Среза трнавског Суду Општине заблаћ-
ке, ово је препис депеше коју је добило Начелство 
Округа чачанског: у име Његовог Величанства кра-
ља Србије Александра, краљевски намесници дају 
Указ о постављењу за председника Министарског 
са вета и мин. иностраних дела генерала Саву Гру-
ји ћа, за министра грађевине Петра Велимировића, 
за министра финансија др Михаила Вујића, профе-
сора Ве лике школе; за министра просвете Светоза-
ра Мило сављевића, за министра војног Димитрија 
Ђу  ри  ћа, управника Војне академије.
Суд Општине заблаћке К9, 1889.

26. Пројекат закона о члану српског
краљевског дома бив. краља Милана 
НО 21242
2. марта 1892, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Начелство Среза трнавског Суду Општине заблаћ-
ке. Краљевска влада донела је пројекат закона о 
чла ну српског краљевског дома бив. краља Милана. 
На родна скупштина примила је на знање и размат-
ра обраћање бив. краља, која је на основу његовог 
пр вог обраћања донела познату Резолуцију од 30. 
марта 1891. Он се обраћа краљевским намесници-
ма и наставља да се одриче добровољно за сваг да 
члан ства Српског краљевског дома и свих права 
и ду жности и васпитања краља Александра I, иде 
ко рак даље, те се одриче и српског грађанства да 
се за стално настани у другој држави, и никад не 
вра ћа у Србију, изузев у неколико случајева што 
је за бележено у резолуцији од 30. марта 1891. Ово 
писмо послао је екс краљ из Париза 30. септембра 
1891. Закључак је да је оног тренутка када је поднео 
и потписао захтев престао бити држављанин и гра-
ђанин Србије, а да држава није обавезна никакве 

нај   повољнијег здравља, дочекан на станици од ми-
ни   ста ра, државних саветника, свештенства и гра-
ђан    ства, и да се грађанству проследи вест о њихо -
вом доласку.
МИАЧ, Суд Општине заблаћке К-8, 1888.

24. Начелству Округа Чачанског да је Његово Ве-
личанство Краљ Србије Милан I решио да изврши 
по целој земљи избор народних посланика за Ве-
лику Народну Скупштину 
19. октобар 1888, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Начелству Округа Чачанског да је Његово Вели-
чан ство краљ Србије Милан I решио 20. новембра 
1888. да изврши по целој земљи избор народних 
посланика за Велику Народну скупштину, сазвану 
за 1. децембар 1888. да се обнародује у варошима, 
срезовима и општинама, пазећи на законску про-
цедуру ко може да бира и ко може бити биран, у 
зависности од висине плаћања непосредног пореза 
као и о броју посланика по окрузима.45 
МИАЧ, Суд Општине заблаћке К8.

Александар Обреновић 

25. Указ о постављењу – препис депеше 
23. фебруара 1889.
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 

45   На општинском збору бирају се повереници који бирају посланике. 
По завршеном избору бирачки одбор издаје сваком изабраном посла-
нику пуномоћје по одређеном обрасцу, мора увече 30. новембра сваки 
посланик бити у Београду. Записник о изборној скупштини Бирачки 
од  бор шаље полицијској управи а они прослеђују Мин. унутрашњих 
де  ла до 28. новембра 1888. Потписао је председник Министарског саве-
та мин. унутрашњих дела Никола Христић.
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ске Његовог Величанства краља Милана кренуо у 
Крагујевац, народ га је дочекивао са одушевљењем, 
наводи се у извештају Министра унутрашњих де ла. 
У Крагујевцу су их дочекали командант Шумадиј  ске 
дивизије генерал Ђукнић, посетили су Гимнази ју и 
приватну кућу Сретена Богићевића.46 Заведено под 
14. октобром у Суду Општине заблаћке Но 1148.
МИАЧ, Суд Општине заблаћке К-12 1898–1899.

уступке извршити.
Суд Општине заблаћке К10 1890.1892.

27. Посета Његовог Величанства 
Но 9407
12. октобар 1898.
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Начелнику Среза трнавског. Посета Његовог Вели-
чанства који је у пратњи команданта активне вој-

46   При повратку Њ.В. краља Александра у Београд, дворским возом, 
за једно до Лапова се враћао и командант активне војске Њ.В. краљ Ми -
лан, који истог дана наставља за Ниш. Њ.В. краљ Александар је 12. ок-
то бра у поподневним сатима стигао на станицу у Београду, дочекали 
су га чланови краљевске владе. Суд општине заблаћке К-12, Начелник 
Среза трнавског Но 9392, 12. октобар, 1898.

26
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Наталија Обреновић 

28. Писмо краљице Наталије 
6/18.септембар 1892, Бијариц
Папир, мастило, рукопис
13 х 23 цм
Писмо краљице Наталије, у коме се захваљује го-
спођама из Женске подружине које су јој упутиле 
честитке и искрене жеље подршке, поводом њеног 
имендана. „...уверење моје највеће благодарности 
и наклоности. Користим се овом приликом да вам 
изјавим своје срдачне жеље за добро и благостање 
ваше подружине. Наталија.”
МИАЧ, инв. бр. 243/58 

ФОНДОВИ ПРОСВЕТНИХ УСТАНОВА
МИАЧ, ЖЕНСКА ЗАНАТСКА ШКОЛА – 

ЧАЧАК (1890–1948) 1890–1948.47 

У Чачку је подружина Женског друштва осно-
вана „за време бугарског рата” 1885. године.48 Под-
ружина је прво радила као Раденичка, затим Рад-
ничка, а од 1922. је добила назив: Женска занатска 
школа. Суд Општине чачанске обезбедио је просто-
рије и огрев, а краљица Наталија поклонила је две 
шиваће машине. Задатак школских наставника био 
је да кроз часове редовне наставе и практичне обуке 
образује и обучи женску децу за обављање разних 
заната и унапреди кућну индустрију. Поред кројења 
и шивења од 1897. у школи је отворено и одељење за 
ткање (израда платна, ћилима).49 Залагањем вредних 
чланица Женске подружине подигнута је наменска 
зграда 1911. Данас се у њој налазе просторије Умет-
ничке галерије у Чачку.50 

Фонд је преузет од Стручне женске школе у 
Чач ку 9. јануара 1950. (књига пријема бр. 12). Фонд 
је непотпун, сређен је у архиву 1976. по бројевима 
регистратуре. Урађен је сумарни инвентар. Грађа: 
1890–1940; 40 књига и седам кутија списа.

47   У Београду је 1875. основано Женско друштво, које је имало хумани 
карактер и задатак му је био да прикупља „одраслије девојчице и да их 
у Радничкој школи васпитава”. Женско друштво је овакву школу осно-
вало у Београду, већ 1879. године. Друштво је имало своје подружнице 
(подружине) у Србији и од 1879. до 1914. издавало свој лист „Домаћицу”. 
С. Станојевић, Народна енциклопедија, књ. I, 739.
48   Записник Женске подружине у Чачку – Историјски архив Чачак.
49   М. Јаковљевић, Историјска белешка Женске занатске школе, 1-2.
50   После ослобођења радила је од 1944. до 1948. када је укинута одлуком 
Владе НР Србије од 22. јуна 1948.

28
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Министар просвете преко начелника среског упу-
ћује наредбу о обавезној набавци слике краља Алек-
сандра Обреновића, која је веома верно урађена, у 
бојама и великом формату, стављена у леп рам и 
цена је шест динара. Испоручено преко књижнице 
Стевана Ђорђевића из Београда. септембра 1896.53 
МИАЧ, ОШ Марковица, инв. број А/388, К-1,
1892–1919. Бр. 69.

30. Управитељ Владимир С. Поповић,54 обавешта-
ва да школа неће радити 6. и 7. октобра због до-
ласка Његовог Величанства краља Александра са 
својим оцем Њ. В. краљем Миланом 
5. октобар 1898. 
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 

МИАЧ, ОСНОВНА ШКОЛА
У МАРКОВИЦИ (1839–    ) 1892–1986

Деца из драгачевских села Негришори, Дучало-
вићи, Ртари, Марковице, Лучани, Лисице, до 1893. 
похађала су четвороразредну школу у Тијању.51 
Шко ла у дучаловичкој општини у Срезу драгачев-
ском, Округу рудничком, отворена је одобрењем 
ми нистра просвете и црквених дела 11. новембра 
1893. стављањем и новог учитеља у дужност Љубо-
мира Смиљанића.52 Проблеми са училима и кашње-
њем почетка организовања рада школе били су 
уобичајени. Школа је почела рад децембра 1893. али 
упис ђака у први разред није почео до наредне 1894. 
Школа је до 1950. била четворогодишња, те године 
добија више разреде и постаје осмогодишња. Фонд 
је преузет 1988. Грађа: 1892–1986. Пет кутија архив-
ске грађе.

Попис каталошких јединица

Александар Обреновић 

29. Министар просвете преко начелника среског 
упућује наредбу о обавезној набавци слике краља 
Александра Обреновића 
16. март 1896, Гуча
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 

51   МИАЧ, ОШ Марковица, А/388, К-1, бр 4. Допис Суду Општине ду-
чаловићке од 18. октобра 1893. доставио је учитељ школе тијањске То-
дор Лукић, наводећи да је у списак ђака који потичу са територије оп-
штине придодао ђаке из Лучана и Лисица, који су изразили жељу да уче 
у новој школи у Марковици. 
52   МИАЧ, ОШ Марковица, А/388, К-1, бр.1, 

53   МИАЧ, ОШ, К1, бр.62,
54   В. С. Поповић, лични фонд наведен у раду.
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дили за ученике.57 Школа је почела рад посебним 
одобрењем Министарства просвете и црквених де-
ла 12. октобра 1890. којим су се мештани Савинца 
обавезали да у року од три године изграде школску 
зграду за децу из: Дренове, Лочеваца и Шарана. Пр-
ви учитељ је био Коста Спасојевић. У петоразредну 
школу прерасла је 1953. а четири године касније у 
осморазредну. Припојена је 1963. Основној школи 
„Та ковски устанак” у Такову, која је предала архив-
ску грађу 1980. (књига пријема бр. 392).58 Фонд је 
не пот  пун, сређен је у архиву 1983. по бројевима ре-
ги  стра туре, урађен је сумарни инвентар.
Грађа:1890–1954,11 књига и пет кутија списа. 

Попис каталошких јединица

Александар Обреновић 

32. Заклетва свемогућем Богу и краљу Александру 
I, учитеља савиначке школе Милана Лазића 
12. октобар 1891. Савинац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Заклетва свемогућем Богу и краљу Александру I, 
учи теља савиначке школе Милана Лазића, којом је 
прихватио да ће се придржавати Устава, законских 
аката, и власти, бити покоран, да ће учитељску ду-
жност ревносно и тачно вршити. Свештеник таков-
ско-савиначки С(танојло) Ковачевић.59 
МИАЧ, Основна школа – Савинац, K-1 1890–1922.

Краљевска српска основна школа Марковица, уп ра-
витељ Владимир С. Поповић,55 обавештава да шко-
ла неће радити 6. и 7. октобра због доласка Ње  говог 
Величанства краља Александра са својим оцем Њ. 
В. краљем Миланом због изложбе која се от ва ра 6. 
октобра 1898. у окружном граду Чачку.
МИАЧ, ОШ Марковица, инв. број А/388, К-1
1892–1919, бр.73.

31. Одбијање понуде за набавку слика
Њихових Величанстава 
17. октобар 1902.
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Надзорнику народних школа за Округ чачански, 
школски одбор, председник Владимир Петровић, 
одбија понуду за набавку слика Њихових Величан-
става, Александра и Драге Обреновић, које је насли-
као академски сликар, Влахо Буковац, јер су феб ру-
ара месеца текуће године примили њихове слике од 
М. Јовановића.56 
МИАЧ, ОШ Марковица, инв.број А/388, К-1
1892–1919, бр. 170

МИАЧ, ОСНОВНА ШКОЛА – САВИНАЦ
(1890–1963) 1890–1954.

У Савинцу је 1881. привремено одобрено отва-
рање школе у кући коју су мештани купили и уре-

55   В. С. Поповић, н.д.
56   Допис из 1902. да су Њихова Величанства на молбу издавача слика 
Петра Николића из Загреба одобрили да њихове слике изради акадески 
сликар Влахо Буковац, у позлаћеним рамовима коштале су 60 динара. 
Како су ово најбоље слике до сада урађене министар просвете жели да 
барем богатије школске општине набаве ове слике поред слике које је 
радио дворски фотограф М. Јовановић. Николић даје рок уплате до 1. 
децембра 1902. 

57   Министарство просвете и црквених дела, актом п. бр. 378 од 26. 
јануара 1881. 
58   В. Василић, Водич, 220-221.
59   На полеђини: заведен је 12. октобра 1892. Да ли је грешком заведен у 
следећу годину, или уписан датум.
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У предлогу буџета савиначке школе за 1902. пре цр-
тана је ставка „кирија за школу” и руком допи сано 
„Слике Њихових Величанстава” вредност 52,60 ди-
нара. За оправку школске зграде требало је изд во-
јити 50 динара, за набавку учила 15. Школски одбор 
савиначке школе је усвојио буџет и наре ђује суду и 
одбору општинском да га у целости прихвати.
МИАЧ, Основна школа – Савинац, K-1 1890–1922 

35. Школски надзорник Рудничког округа обаве-
штава управитеље школа да су стигле слике кра-
љевског пара 
16. јануар 1902, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Школски надзорник Рудничког округа обавестио 
је управитеље школа да су стигле слике краљевског 
пара, и да је потребно понети 52,60 динара.60 Секре-
тар Рад. М. Ђукнић. Службено.
МИАЧ, Основна школа – Савинац, K-1 1890–1922.

36. Управитељ школе савиначке Радоје Дивац оба-
вештава школског надзорника да немају средстава 
да поново купују слике Њ. В. краља Александра и 
краљице Драге
КНо17
8. фебруар 1902, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Управитељ школе савиначке Радоје Дивац, обаве-
стио је школског надзорника да немају средстава 
да поново купују слике Њ. В. краља Александра и 
краљице Драге. Школски надзорник С. Матић одго-
ворио је да је обавеза набавка најновијих фотогра-

33. Обавештење о указу краља Александра I 
Но 10756
17. октобар 1894, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Начелство Среза таковског обавештава школу да је 
Њ. В. Краљ Александар I указом од 16. октобра по-
ставио за заступника Министарства просвете и цр-
к  вених дела министра правде Михаила Кр. Ђорђе-
вића. Заступник среског начелника, поре зник Ж. 
Миловановић
МИАЧ, Основна школа – Савинац, K-1 1890–1922.

34. Буџет савиначке школе за 1902. 
Но 1471
12. јануар 1902, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 

33

60   Вероватно су то исто слике Влаха Буковца, академског сликара, које 
су слали у богатије општине. Погледати документа ОШ Марковица.
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ФОНДОВИ ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
МИАЧ, ЦРКВА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА

У БРЕЗНИ (1837–    ) 1837–1932.

Саграђена је као трећа од четири зидане цркве 
династије Обреновић у рудничко-таковском крају. 
Прва је Милошева задужбина Светог Саве на Са-
винцу (1819), која је постала гробна црква Вуко ма-
новића, породице кнегиње Љубице; друга је задуж-
бина господара Јована, Црква Светог Николе у 
Бру сници (1837); трећа је Црква Светог Димитрија 
у Брезни, задужбина кнеза Милоша Обреновића 
(1837) и последња, задужбина оца и сина, Милоша 
и Михаила (1860–1862), Црква Свете Тројице у Гор-
њем Милановцу.

У порти Цркве Светог Димитрија у Брезни, сах-
рањени су блиски Милошеви пријатељи и сарадни-
ци, обојица родом из Бершића: брат од ујака кне-
гиње Љубице, Василије Васа Поповић, и (А)Танаско 
Михаиловић.61 

Грађа је преузета заједно са матичним књигама 
крштених, венчаних и умрлих, од Историјског архи-
ва Шумадије, Крагујевац. Примопредаја седам ку-
ти ја парохијске цркве у Брезни, извршена је 13. маја 
1998. Грађа: 1837–1932 седам кутија архивске грађе.

фија краљевског пара.
МИАЧ, Основна школа – Савинац, K-1 1890–1922.

37. Начелник Среза таковског послао је у савинач-
ку школу два пара слика краљевског пара Обре-
новић, да их разделе најбољим ученицима 
Но 9278
12. јун 1902, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Начелник Среза таковског послао је у савиначку 
шко лу два пара слика краљевског пара Обреновић, 
да их разделе најбољим ученицима. Учитељ Радован 
Дивац је приликом школског испита поделио слике 
најбољим ђацима.
МИАЧ, Основна школа – Савинац, K-1 1890–1922. 

61   Један од најближих сарадника кнеза Милоша Обреновића, рођен је 
1771. од оца Алексија и мајке Јелене Вукомановић, тетке Љубице Обре-
новић. У браку са Госпавом имао је сина Јована и девет кћери. Милош 
Обреновић га је два пута слао као депутата у Цариград. Зна се да је 
за једно са Јованом Обреновићем 1839. учествовао у побуни (Јованова 
бу на) којом су хтели да поврате утицај Милоша Обреновића у Србији 
и сузбију уставобранитеље. Буна је угушена, али је већ наредне године 
Атанаско Михаиловић учествовао у новој побуни у Рудничком и Ча чан-
ском округу, која је организована у намери да се престоница из Бео града 
врати у Крагујевац. Датум смрти Атанаска Михаиловића није познат, 
остаје само да се последњи пут у историјским изворима Атанаско на-
лази 1849. Р. Љушић, Родослов Обреновића, Горњи Милановац, 1998, Р. 
Љушић, Атанско Михаиловић, црногорски кнез, судија и депутат, Гор-
њи Милановац, 2000.

36
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39. Привревремени протојереј Рудничког округа 
Милан Протић, проследио је да се по свим црквама 
и манастирима благодари Богу за срећан рад и 
вра ћање наследног кнеза Милоша Обреновића 
Но 2
27. децембар 1858, Деспотовица
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Привревремени протојереј Рудничког округа Ми-
лан Протић, проследио је да се за почетак рада На-
родне скупштине, по свим црквама и манастирима 
благодари Богу за срећан рад и враћање наследног 
кнеза Милоша Обреновића, да тако започне Ново 
лето 1. јануар 1859.
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

40. Да се на великом входу спомиње име благовер-
нога господара и кнеза Милоша и његовог насле-
дника, кнеза Михаила Обреновића
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Исти - свештенству, да се на великом входу споми-
ње име благовернога господара и кнеза Милоша и 
његовог наследника, кнеза Михаила Обреновића.
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

41. Свештеници Среза црногорског одређени су 
да у Свилајнцу „пресретну” његову Светлост Гос-
подара књаза Милоша Обреновића 
Но 4
12. јануар 1859, Деспотовица
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Привремени настојатељ парох деспотовачки Ми-
лан Протић, теочинском пароху Стефану Весови ћу, 
да су свештеници Среза црногорског одређени да 
у Свилајнац 17. јануара, иду да пресретну његову 

Попис каталошких јединица

Милош Обреновић 

38. Помињање име благоверног кнеза Милоша 
Об  реновића приликом службе у сваком храму по 
на ло гу Конзисторије
16. децембар 1858, Деспотовица
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Протопрезвитер руднички Петар Протић62 наређу-
је да се по налогу Конзисторије од 14. децембра, по-
миње име благоверног кнеза Милоша Обреновића 
приликом службе у сваком храму.
МИАЧ, Црква у Брезни К- 1, 1837-1889, Л-1.

62   У другим документима биће наведен као Исти.

38
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43. Уводно слово о недаћама које су задесиле срп-
ски народ 1813. 
3. април 1859, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Исти уводно слово о недаћама које су задесиле срп-
ски народ 1813. (које је од слова до слова наређено 
да се прочита народу у црквама), великом војводи, 
касније кнезу, Милошу, који је повео народ код 
Таковске цркве на Цвети. Зато је у Цветну недељу 
обавезно „благодареније с клечењем” по свим црк-
вама мирским и манастирским нашег отачества а 
на концу Божествене Литургије.
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

44. Даје се на знање да је његова Светлост Кнез 
Србије Милош потврдила избор на место митро-
полита српског шабачког епископа Михаила
Но 64
20. август 1859, Горњи Милановац

Све тлост Господара Књаза Милоша Обреновића. 
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

42. Упутство како да се прославља општенародни 
пра зник, дан рођења Светлог Књаза Милоша, Тео-
дорова субота 
Но 8
24. фебруар 1859, Деспотовица
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 

Исти даје упутство како да се прославља опште-
народни празник, дан рођења Светлог Књаза Мило-
ша, Теодорова субота прве недеље часног поста, да 
литургија започне Тебе Бога хвалим и да парохијане 
исповедају без искања милости. 
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

42
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тургије одржи у црквама благодареније кнезу Ми-
ха илу.
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

47. Свештенству цркве брезанске, да се служба 
сврши молебанијем и благодаренијем повратку 
на престо кнеза Михаила
Но 76, копија
17. септембар 1861, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Свештенству цркве брезанске, за протопрезвитера 
парох милановачки Милан Протић. У недељу 18. 
сеп  тембра има се служба свршити молебанијем и 
бла годаренијем повратку на престо кнеза Михаила.
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Свети Синод у Крагујевцу, одлучио је да на место 
митрополита српског, (дотадашњи Петар прихватио 
је парохију у Аустрији, чиме се одрекао свог поло-
жаја) постави шабачког епископа Михаила. Како је 
овај избор потврдила његова Светлост кнез Србије 
Милош, даје се на знање.
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

Михаило Обреновић 

45. Чин о увођењу новог наследног кнеза Михаила 
у протокол богослужења 
Но 1034
28. септембар 1860, Београд
Папир, мастило, штампа
35,5 х 23,5 цм 
Уз благослов Архиепископа београдског и митро-
полита српског господина Михаила, неколико дана 
након упокојења кнеза Милоша, одштампан је Чин 
о увођењу новог наследног кнеза Михаила у про-
токол богослужења; поред кнеза Михаила уведена 
је и кнегиња Јулија.
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-3.

46. Свештенству цркве брезанске, да се одржи бла -
годареније кнезу Михаилу 
Но 76
29. август 1861. у Цветкама
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Исти свештенству цркве брезанске, да се поводом 
годишњице од смрти кнеза Милоша за покој души 
његовој одржи парастос 9. септембра, а да у исто 
време препоручује да 4. септембра после Свете Ли-

46
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Но 62 
12. мај 1862, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

50. Заменик протопрезвитера Василије Боровња-
ковић, парох милановачки, налаже да служе бла-
годареније у четири дана која се прослављају као 
свети дани 
Но 97
7. август 1862, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Заменик протопрезвитера Василије Боровњаковић, 
парох милановачки, налаже да служе благодареније 
у четири дана која се прослављају као свети дани: 
4. септембар, рођендан кнеза Михаила; 8. новембар 

48. Исти свештенству цркве брезанске да 8. новем-
бра после службе благодаре имендан кнеза63 
Но106
1. новембар 1861. у Цветкама
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.
 
49. Исти свештенству цркве брезанске да сваке не-
деље и празника врше молебан за кнеза Михаила, 
за одбрану престоне вароши и отачества64 

63   По старом календару, датум везан за Архангела Михаила (по новом 
је 21. новембар Аранђеловдан).
64   Опозив ове препоруке извршен је 19. маја од стране Василија Боров-
њаковића, пароха милановачког, који је мењао протојереја. МИАЧ, 
Црк ва у Брезни, К1, Но 63. Турци су 5. јуна 1862. бомбардовали Београд 
што је узнемирило Србију, али и европску дипломатију. У читавој зе-
мљи су се окупљали одреди народне војске и добровољачке чете, ситу-
ација у Београду је била ванредна, па је Министарство просвете поз-
вало све питомце да се врате у отаџбину. Ј. Милановић, Аћим Чумић 
1836–1901, Београд, 2007, 35.
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имендан кнежев; 30. новембар Свети Андрија као 
патрон (заштитник) српски и Цветоносни дан као 
дан устанка под блаженопочившим кнезом Мило-
шем.
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

51. За протојереја рудничког Василије Боровња-
ковић, да 14. августа, дан рођења светле кнегиње 
Јулије буде обележен благодарењем у цркви као 
и 4. септембар, дан рођења кнеза Михаила Обре-
новића
Но 77
7. август 1864, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

Милан Обреновић IV

52. Препис телеграма Епископа ужичког Викен ти-
ја, пароху милановачком и свештенству брезан-
ском – молебан за победу кнеза Милана и српске 
војске 
Но 236
5. децембар 1877.
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Препис телеграма Епископа ужичког Викентија, па-
роху милановачком и свештенству брезанском „За 
ослобођење и независност оглашен је Турској рат” 
после службе вршити молебан за победу кнеза Ми-
лана и српске војске сваке недеље и празника док 
траје рат.
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837-1889, Л-1.

53. Протојереј Окружја рудничког С. Јаковљевић, 
наређује да се настави обележавање дана рођења 
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Но 22
25. фебруар 1889, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

Александар Обреновић 

57. Исти – Истом; наредба да се 5. марта одржи 
свечана служба Божија са благодарењем у славу 
ступања на престо Србије Његовог Величанства 
Александра I
Но 86
1. март 1889, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

престолонаследника Александра 2. августа, краља 
Милана 10. августа и 26. август имендан Њеног 
Ви сочанства кнегиње Наталије
Но134
28. јул 1880, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

54. Парох Стеван Ракић, протојереју Рудничког 
округа Стевану Поповићу, по заповести Његовог 
Величанства и Краља неће се прослављати 26. ав-
густ65, те тога дана неће бити ни црквене свеча-
ности
Но 202
19. август 1888, Горњи Милансовац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

55. Исти – истом „Проглас Краљевине ове године 
прославиће се 22. фебруара у среду.”
Но 72
16. фебруар 1889, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

56. Исти – истом ...Његово Величанство краљ 
Ми лан је 22. тек. месеца драговољно одрекао пре-
стола свог у корист сина свог краљевића Алек-
сандра и тим престао владати као краљ Србије, 
наређује се да у свим јектенијама при Бого слу-
жењу и свештенодејствима помињете Његово Ве-
личанство краља Александра I

65   Имендан краљице Наталије Обреновић. 

57



237

59. Исти – Истом да ће се светковати 2. август дан 
рођења Његовог Величанства краља Александра 
онако како се до сада светковао 10. август,66 који 
се овим замењује
Но 245
30. јул 1889, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

60. Намесник Среза таковског Стојан Николић, 
свештенику Цркве у Брезни да по акту Духовног 
суда Епархије жичке, у суботу 21. јула има се из-
вршити полугодишњи парастос у свим црквама и 
манастирима за покој душе почившег краља Ми-
лана67 
Но 117
9. јул 1901, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква у Брезни К-3, 1900–1905, Л-1.

61. Наредба о прослави годишњице од венчања 
Њи  хових Величанстава краља Александра и кра-
љице Драге 
Поверљиво Но 32
19. јул 1901, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Начелник Среза таковског прослеђује наредбу пред-
седнику Суда Општине брезанске Михаилу Павло-
вићу68: да се 23. јула најсвечаније прослави годиш-

58. Исти – Истом – у вези беседе пред краљем у 
Та кову 
Но 159
3. мај 1889, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
У Епархији жичкој заказана су два историјска до га-
ђаја за 7. јун: обележавање 500 година од Косовског 
боја и миропомазање узвишеног владара Але ксан-
дра I. Епископ жички господин Никанор Ру жичић 
је актом од 29. априла одлучио да парох Сте ван По-
повић (коме је писмо и насловљено) одр жи бесе ду 
пред краљем у Такову. Беседа мора бити кратка, 
језгровита, патриотска, црквена, изговорена напа-
мет, полако и јасно.
МИАЧ, Црква у Брезни К-1, 1837–1889, Л-1.

66   Дан рођења краља Милана, по тада важећем јулијанском календару.
67   На полеђини документа види се да је из цркве прослеђено Суду Оп-
штине брезанске, која је обавезна да обавести становништво да при-
суствује помену.
68   Који је обавестио грађанство да до десет сати ујутру буду у цркви 
брезанској. 
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35,5 х 23,5 цм 
Протојереј Тадија С. Костић проследио телеграф-
ско наређење Епископа жичког господина Саве, 
истог дана: „Краљ Александар и Краљица Драга по-
гинули су. Немојте убудуће помињати њихова име-
на при јектенијама. Саветујте сваког, да врши своју 
дужност”.
МИАЧ, Црква у Брезни К-3, 1900–1905, Л-1.

МИАЧ, МАНАСТИР ВРАЋЕВШНИЦА
(1428–   ) 1872–1909.

Манастир Враћевшница К1, 1872–1888
и К2, 1889–1909.

Милош Обреновић је као дубоко религиозан, 
угледајући се на српске владаре, изградио многа цр-
квена здања, али је највише уложио у обнову сред-
њевековног манастирског комплекса у Враћевшни-

њица од венчања Њихових Величанстава краља 
Але к сандра и краљице Драге. Депутације непо тре-
б не, телеграфске честитке обавезне.69 
МИАЧ, Црква у Брезни К-3, 1900–1905, Л-1.

62. Телеграфско наређење Епископа жичког го-
с по дина Саве, у вези понашања након погибије 
кра   ља Александра и краљице Драге
Но 275
29. мај 1903. Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис

69   Празнични дани који су слављени у Краљевини Србији 1898: Бо-
гојављење (6. јануар); Свети Сава (14. јануар); Проглас Краљевине (22. 
фебруар) и Дан када је краљ Александар I ступио на престо; Цвети као 
дан када је кнез Милош устао на Турке; Велики Петак, Спасовдан, Ви-
довдан (15. јун) дан помена изгинулим борцима за краља и отаџбину; 
Дан рођења (2. август) Њ.В. Александра I, Преображење (6. август), Ва-
ведење (21. новембар). Први дан Божића (25. децембар).
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бројем 1. води се: „Црква од тесаног камена Ради ча 
По ступовића, обновљена задужбина Блажено упо-
којеног књаза Милоша Обреновића I”, процењена 
вредност 24000 динара.73 Следећа ставка „Темпло74 
са четири престоне и 12 апостолских икона, стари 
молерај на дрвету, задужбина књаза Милоша Об-
реновића”; под бројем 3. „Један четвороугаони пре-
сто од камена, задужбина истог.” 4. Срачица75 од 
белог платна исто задужбина Милошева; под бројем 
12. Путир звездица кашика, канија, дискос, све од 
сребра, из путира позлата, задужбина почившег 
митрополита Мелетија76; под бројем 29. Окрут све-
штенички са дарцима77, свилени са златотканим, 
митрополита Мелетија, 3600 динара; следећи је ок-
рут са дарцима, свилени са златним ткањем, заду-
ж бина књаза Милоша Обреновића, вредност 800 
динара. Наведена је и Читуља породице Обре но-
вић и 16 књига.78 У списак приновљених ства ри: 
под бројем 72. крст напрсни позлаћени Свето ан-
дрејски, остатак почившег епископа Вићентија Не-
шковића, вредност 60 динара; тада је први пут под 
инвентарним бројем 78. уведен Окрут свештенич-
ки од свиле и златним ткањем украшен, прилог 
Ј(е времове) Томаније Обреновић, вредност 600 ди-
на ра; под бројем 97. воде се два стола краљев и вла-

ци и на симболичан начин показао да је Србија 
на ставила вековно трајање захваљујући духовном 
је динству, које ни вишевековна османска владавина 
није успела да прекине.70 Пренео је из Бруснице 
по смртне остатке мајке Вишње и своје троје деце: 
Гаврила, Марије и Ане, и сахранио их уз северни 
зид цркве. Неколико година касније 1825. Милош 
је подигао конак по угледу на крагујевачки, а пред 
сам крај своје владавине (1860) финансирао је ком-
плетну реконструкцију манастира. Владари из куће 
Обреновић, Михаило и Милан ће у наредној де  це-
нији 1868–1870. у време игумана, Вићентија Кра  со-
јевића, изградити двоспратни конак са звоником,71 
који се у инвентарним књигама водио као за ду ж-
бина Његовог Величанства краља Милана. 

Фонд манастира Враћевшнице преузет је 13. 
маја 1998. од Историјског архива Шумадије Крагу-
јевац, садржи неколико пописа манастирског пок-
ре тног и непокретног имања манастира Враћевш-
нице. Најпотпунији је од 31. октобра 1882.72 Под 

70   Први пут се у изворима помиње 1428. у повељи деспота Ђурђа Бран-
ковића, којом је потрврдио баштину манастиру. Осликавање манастира 
Светог Ђорђа у Враћевшници југоисточно од Рудника, три године ка-
сније наручио је ктитор, велики челник Радич Поступовић. Градачком 
митрополиту Венедикту, деспот Ђурађ Бранковић поклониће мана-
стир Враћевшницу и део њених имања 1456. Проћи ће више од једног 
века (1579) када се опет јавља у изворима манастир Враћевшница, ово-
га пута у турским пописним књигама, и то као седиште рудничког ми-
трополита. Обнављање манастира и осликавање унутрашњих зидова 
фрескама довршено је 1837. у време аустријске владавине овим просто-
рима, пред нови ратни сукоб католичке Аустрије и Османске државе. 
Д. Ранковић-Вучићевић, „Прилог проучавању Богородице Градачке”, 
ЗРНМ I, Чачак, 1969, 17-24.
71   А. Марушић, „Обреновићи у збиркама Музеја рудничко-таковског 
краја. Династија и овдашњи простор” у Обреновићи у музејским и дру-
гим збиркама Србије II, 253-305.
72   Сачувано је више пописа манастирског непокретног и покретног 
има ња, из 1882. је најпотпунији. МИАЧ, Манастир Враћевшница, К-1, 
Инвентар бр. 27/54 (1/79), копија, Л-34. Инвентар покретног и непокре-
тног имања ма Враћ 31. окт. 1882.

73   У попису из 1877. нема чија је црква, само да је процењена вредност 
120000 гроша. 
74   Првобитни иконостаси су били у облику ниске олтарске преграде-
темпло.
75   Једноставна кошуља.
76   Меле(н)тије Павловић, игуман манастира Враћевшница, близак са-
ра дник Милоша Обреновића и близак рођак Томе Вучића Перишића. 
Хи ро тонисан је у Цариграду 1831. за архиепископа српског и митро-
поли та београдског, разболео се и умро 11. јуна 1833. 
77   Дарци покривачи на литургији се обично употребљавају три дарка 
за путир, дискос и за оба заједно.
78   У Међуопштинском историјском архиву преузето је укупно 27 мати-
ца манастира Враћевшнице. Крштених од 1846. до 1900; венчаних од 
1837–1898; умрлих од 1837. до 1901. Попис матичних књига МИАЧ.
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игуману 13. новембра 1894. када је предао Тапију, 
план од манастира Враћевшнице, план ме хане друге 
класе, „Привилегију на турском језику у мушеми” 
на првом месту један пакет важних акат а, и под 
бројем 10. шест пакета званичних аката пописани 
по годинама.82 

Милан Обреновић IV

63. Братству и парохијанима манастира Враћев-
шнице од новопосвећеног Епископа жичког Ви-
ћентија молитва и благослов83 
4. новембар 1873, Београд
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Захваљује се Његовој Светлости књазу српском 
Ми  лану Обреновићу IV који га је уздигао на ступањ 
на челника црквене управе, са ког ће места увек 

дичин од дрвета, 144 динара, прилог Радисава Уро-
ше вића из Брезовице.

Део инвентара носи назив Манастирске згра де 
и има 43 јединице79 под бројем 1. „Кнежев” ко нак 
трокатни од слабог материјала, задужбина бла-
женоупокојеног књаза Милоша Обреновића, вред-
ност 6000 динара; под бројем 4. Звонара са кона ком 
двокатном, од тврдог материјала, прилог народу од 
Његовог Величанства краља Милана I, вредност 
20.000 динара. Кућни намештај: под бројем 21. сто-
лица почившег митрополита Мелетија, вредност 40 
динара; под бројем 27. два писма урамљена кне за 
Милоша, вредност 2,5 динара; под бро јем 30. Саб-
ља сребром окована митрополита Меле ти ја, вре -
д ност 40 динара; 31. Једна пушка са сребр ним ка-
ри  кама, митроп. Мелетија, вредност 56 ди нара; 32. 
Два штапа, један са седефом, један са сре бром, исто 
оставштина Мелетија, вредност 10 ди нара. Под 
при  новљеним стварима од 44. броја до 67. сле ди по -
пис трпезаријских ствари: 19 слика срп ских вла да-
ра на мушеми, вредност 400 динара80, две од вла ге 
пропале, али су и две слике Њихових Вели чан ста-
ва Наталије и Милана у златном раму на муше ми 
вредност 48 динара, разних црквених и све  тов них 
књига, на попису је 303 чија је вредност 2052 динара. 
У фонду манастира Вераћевшнице поред ин вен тар-
них књига, прихода и расхода, уговора, пресуда, 
пре писке, налазе се и кондуит листа брат  ства из 
1878, четири монаха: Гедеон Тодоровић, Гаврил Пе-
тро вић, игуман, Мелентије Класић и Ме лентије Ву-
јић.81 Гаврило је предао дужност Доситеју, новом 

79   Инвентар, 9, 10.
80   У Инвентару за 1877. под редним бројем 44. налази се деветнаест сли-
ка које је поклонио г. Епископ ужички Вићентије, вредност 2000 гроша. 
81   Најстарији је био Гедеон Теодоровић, 36 година, служио је у светој 
цркви од 1864. као мирски свештеник, а од 1872. као јеромонах. Игуман 
манастира Гаврил Петровић, родом из Рамаће имао је 31 годину, од 

Епи скопа ужичког Јоаникија добио је све чинове, у светој цркви је од 
1864. Трећи је Мелентије Класић из Каменице сремске, јеромонах, у 
слу  жби је од 1874. од Епископа и митрополита српског Г. Михаила до-
био је сва рукоположења. Најмлађи, Мелентије Вујић имао је 20 годи  на, 
јеромонах, у служби је од 1877, од митрополита Михаила произ ве ден 
је за ђакона, од ужичког епископа Вићентија за јеромонаха. МИАЧ, 
Манастир Враћевшница, К1 1872-1888, Кондуит листа братства манас-
тира Враћевшнице за 1878, инв.бр. 15/54, копија, листа 2.
82   МИАЧ, Враћевшница, К-2 1889–1909. Примопредаја дужности изме-
ђу игумана Гаврила и Доситеја новембар 1894; оригинал Л-3. 
83   Вићентије је рођен је у Горњој Црнући под Рудником, основно об-
разовање стекао је у манастиру Враћевшници, где је замонашен 1859. 
и постао игуман тог манастира. После смрти епископа Јоаникија Неш-
ковића 1873. епископ ужичко-крушевачки, са седиштем у Карановцу, 
постао је Вићентије Красојевић. Епископско достојанство носио је од 
1873. до 1882. у тешким годинама српско турских ратова, веома паж-
љиво је вођена преписка, књиге достављене помоћи, свештеника учес-
ника ратних дешавања, протоколи цркава и манастира, статистике, 
спи  скови парохија и свештенства, унапређеног и умрлог, и све се до-
став ља Епископу, који их прослеђује Митрополији. М. Матијевић, Ча-
чак трон епархије Жичке 1831–1934, Београд – Чачак, 2016, Београд – 
Ча  чак: каталог изложбе. 
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ње развод кра љевског пара и гласине да је разрешен 
и епископ.
МИАЧ, Манастир Враћевшница, К-2, 1889–1909, 
Л-1, бр 245, оригинал.

66. Фирмилијан – приватно писмо архимандриту 
Гаврилу, најављује му долазак Краља у Манастир 
(Враћевшницу) око половине јуна, и да га мора 
дочекати
15. мај 1889, Београд.
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Писмо завршава речима „Овде се сад бију неки јуче 
изгинуше. Данас им је пратња. Сад је на Теразијама 

топле молитве за Његову Светлост, црквеног клира 
и целог народа српског.84 
МИАЧ, Манастир Враћевшница К1 1872–1888, инв.
бр,1/54, Л-2, писмо, оригинал

64. Честитка новоизабраном Епископу Жичком, 
Никанору Ружичићу од игумана Манастира Вра-
ћевшнице, Гаврила 
9. мај 1886, Манастир Враћевшница
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Честитка новоизабраном Епископу жичком, Ника-
нору Ружичићу од игумана Манастира Враћев шни-
це, Гаврила, који наводи „Да достојно оправдате 
ону Идеју и жељу Мила Краља Милана I и Светог 
Синода Српског а на дику и похвалу Свете религије 
српског народа...” 
МИАЧ, Манастир Враћевшница К-1, Л-1, бр. 197, 
оригинал.

65. О Прокламацији краља Милана о избору на-
родних посланика за Велику Народну скупштину 
На Свету Петку 1888, Београд
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Писмо Нићифора Ерића, богослова III године, игу  -
ману, свом духовнику Гаврилу Ф. Петровићу у ко ме 
јавља да је „Наш Мили Краљ” прогласио Прокла ма-
цију о избору народних посланика за Велику На-
род ну скупштину, 20. новембра 1888. у Београду 
да би се изменио устав, „...обећавајући и дајући 
краљевску реч да ће избори слободни бити.” Поми-

84   Г. Валентину, јеромонаху враћевшничком, дописано, „Примљено из 
канцеларије Среза црногорског 9. новембра 1873. нисам имао времена 
одговорити вама одмах јер имало посла у парохији.”
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67. Епископ Димитрије86 – Архимандриту, да су се 
краљ (Александар) и краљица (Драга) веома заин-
тересовали за Хиландар и да су наредили да се у 
буџет унесе помоћ манастиру и плата братству 
16. децембар 1900, Београд
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Епископ Димитрије је лично са краљем не само раз-
говарао о помоћи која би требало да стигне мана-
стиру, него са њим и договарао како и на који начин 
да се помоћ уреди, јер се министри често мењају и 
не знају много о послу који раде, закључује епископ. 
„...да ће наша земља много боље помоћи своју заду-
жбину. Кад будемо отуда чули, да је у манастиру све 

лом и несрећа а све због напредњака. Моли се Гавро 
за све и за нас у овој револуцији”.85 
МИАЧ, Манастир Враћевшница К-2 1889–1909,
бр. 250, Л-1.

85   Почетком марта 1889. у Србији је била нова радикалска влада, генера-
ла Саве Грујића, док је Намесништво било либералске оријентације. 
Маја месеца влада је поставила питање легалитета абдикације краља 
Милана и постављања тројице намесника, према члану 56 Устава. При-
медба радикалском режиму била је несигурност у земљи која се нај-
драстичније показала у догађају од 14. и 15. маја (стари календар) 1889. 
Првог дана одржан је велики збор напредњака у башти Велике пиваре, 
гађање каменицама почело је на крају збора, напредњаци су се повла-

чили према Теразијама, штитећи свог вођу Милутина Гарашанина. Тог 
поподнева уништили су просторије редакције напредњачког гласи ла 
Видело и ресторан Касину. Полиција ништа није предузела сем мини-
стра Косте Таушановића који је благим речима покушао да смири го-
ми лу. Напредњаци су убрзо објавили престанак рада странке и гла си-
ла, увећавајући број мртвих и рањених. Сент Џон, британски посланик 
у Београду пише 27. маја (по новом календару) Солзберију, да је М. 
Гара шанин оптужен да је убио извесног студента Мишковића, да је 
убијено троје а повређено око две стотине људи, да је војска остала у 
својим баракама а полиција била пасивни посматрач. Према дописнику 
британског листа Глоб, напад на напредњаке био је освета Либералне 
партије јер су власти дозволиле збор напредњака али не и припреме за 
свечани дочек митрополита Михаила. Ма како локалног карактера, ови 
немири су довели до тога да се око савског железничког моста на зе-
мунској страни концентрисала два пука аустроугарске војске. Љ. П. Ри-
стић, Србија у британској политици 1889–1903, Београд, 2014, 52-54. 
86   Димитрије Павловић је до 1905. био епископ у Нишу и Шапцу, када 
је активно учествовао у враћању Хиландара под српску управу, јер је 
крајем 19. века српски манастир био у бугарским рукама који су имали 
врло негативан став према српским монасима. Епископ Димитрије је 
био у Хиландару 1894, 1895, 1896. приликом посете краља Александра 
и 1900. Најбољи доказ да је држава стала у очување Хиландара била је 
одлука краља Александра 1893. да постане његов заштитник и покро-
витељ. Димитрије Павловић био је први патријарх српски обновљене 
Патријаршије 1920-1930. А. Р. Средојевић, Патријарх српски Димитри-
је Павловић 1920-1930, докторска дисертација одбрањена 2013. на Фи-
ло зофском факултету Универзитета у Београду, 201, 208.
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120000 гроша. Под бројем 2. Зданије од северне стра-
не трокатно, горњи кат од слабог материјала, 30.000 
гроша. Пописан је под бројем 43. Нов конак са кулом 
чија је вредност 100.000 гроша. Инвентар покретног 
имања броји 84 јединице, међу којима су под бро јем 
23. Два Милошева писма у раму, вредност 12 гро-
ша; под бројем 28. Два штапа покојног Мелентија 
митрополита вредност 50 гроша; под бројем 44. 
Деветнаест слика поклон г Епископа Ужичког Ви-
кентија, вредности 2000 гроша; Црквених ствари 86 
пописаних јединица, под бројем 22. Окрут потпун, 
свештеничка аљина са наобедерником, са златом 
проткан „српског господина Мелентија”, вреднован 
18000 гроша; следећа пописана јединица је ок рут 
потпун, свештеничка хаљина српског кнеза Ми ло-
ша, вредност 4000 гроша; под бројем 68. Један крст 
на џеп без ланца господина Мелентија у вредности 
од 200 гроша; под бројем 70. Једна Читуља фами лије 
Обреновић, вредности 20 гроша; следећа инвен тар-
на јединица су 16 протокола умрлих, крштених и 
венчаних, вредност је била 100 гроша. Следе: астал-
ске ствари, храна и пиће, стока, пољски алат, старе и 
неупотребљене ствари, и приновљене ствари.89 
МИАЧ, Манастир Враћевшница, К-1 1872–1888, 
Инвентар бр. 8/54, копија.

69. Инвентар покретног и непокретног имања ма 
Враћ 31. окт. 1882.
31. октобра 1882, Враћевшница 
Папир, мастило, рукопис

у своме реду и да су на управи наши људи, одмах 
јавити шта је израђено и када ћу ја тамо поћи.”87 
МИАЧ, Манастир Враћевшница, К-2 1889–1909.
бр. 291, оригинал, Л-1.

68. „Инвентар непокретног имања манастира Вра-
ћевшнице у Срезу Црногорском Округу Руднич-
ком за 1877”88 
Попис вршио јеромонах Герасим, а потписао игу-
ман Гаврило октобар 1877, Враћевшница
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Непокретних јединица је наведено 48. Прво је по-
писана „Црква од тврдог материјала од тесаног ка-
мена, изнутра старо живописана..” процењена на 

87   „Немате, дакле шта више бринути што се тиче материјалне потпоре 
од стране наше земље, само се потрудите да и тамо буде све исправно. 
Примите срдачан поздрав и поздравите оца Хрисанта, Венјамина, Да-
нила, Дамаскина, Галактијана и сву братију од најстаријег до најмлађег.” 
Све наводи да је писмо послано архимандриту хиландарском а не вра-
ћевшничком.
88   Инвентар покретних и непокретних ствари Манастира Враћевшни-
це за 1874/75. Инв. бр. 5/54 објављен је у Изворнику, 16-17, прир. З. Ма-
тијевић.

89   Инвентари Манастира Враћевшнице од 1874/ 1875. у коме је исто: 
чи туља фамилије Обреновић; 190 комада књига поклон епископа (вре д-
ност 600 гроша) и 19 слика за галерију (2000 гроша чаршијских) пок лон 
Викентија. Први на списку непокретног имања био је конак од сла бог 
материјала, није било одреднице да га је кнез градио. У овом инвен тару 
је и један окрут потпун свештенички, аљина са додацима злато ткана, 
српског кнеза Милоша (4000 гроша). МИАЧ, Манастир Враћев шница, 
К-1, 1872–1909, бр 5/54 1875, 30. октобар.
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МИАЧ, ЦРКВА СВЕТОГ ВАЗНЕСЕЊА 
ГОСПОДЊЕГ У ПРАЊАНИМА

(1827–  ) 1837–1928.

Народно градитељство богомоља није преста ло 
ни у најтежим временима по српску цркву, грађене 
су од дрвета, међу четири које су сачуване у руд нич-
ко-таковском крају: Црква Светог Ђорђа у Такову, 
саграђена 1795. једна је од најстаријих црквене ар-
хитектуре овог типа, и уједно најпознатија; Црква 
Све тог Николе у Љутовници из 1809, најбоље очу-
вана,94 Црква Свете Петке у Коштунићима, као и 
Црква брвнара у Прањанима. Подигнута је 1827, 
по свећена Вазнесењу Господњем и културно је доб-
ро од великог значаја. Подигнута је на месту ста рије 
цркве брвнаре која је била освећена 1724, и била 
по свећена Светом Николи. Грађа: 1837–1928, три 
ку тије архивске грађе.95 Црква прањанска је као и 
брезанска била у Округу рудничком, Срезу црно-
гор ском.96 
Циркуларна документа која су стизала од окру-
жног протојереја Петра Протића,97 који је обаве-
штавао и наређивао, прослеђујући документа ужи-
чког епископа, свим парохијама, тако да се таква 
документа понављају и у фонду Цркве прањанске. 
Првих седам докумената, мало се разликују од до-
кумената која су објављена у Брезанској цркви а од-
носе се на: забрану хуљења вере, молебан за депу-

35,5 х 23,5 цм 
Наведен је на почетку текста. У Инвентару су по-
писане и књиге библиотеке различитих области.90 
Протоколи Народне скупштине, листови: Новине 
Српске, Световид, Србија, Званичне новине, Јавност, 
Исток; наведен је и списак црквених књига.
МИАЧ, Манастир Враћевшница, К-1 1872–1887, 
Инвентар бр. 27/54 (1/79), копија, Л-34. . 

70. Последњи сачуван Инвентар непокретног и 
по кретног имања манастира Враћевшнице у Сре-
зу таковском Округу Рудничком за 1899.91 
30. октобар 1899. Враћевшница
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Инвентарни број један је: Црква од тврдог матери-
ја ла, вредност 24000 динара.92 Под бројем два Кне-
жев конак, трокатни од слабог материјала вредност 
6000, и остале инвентарне јединице се подударају са 
прет ходним пописом, у овом инвентару под бројем 
55. Крст Светоандрејски „са дипломом позлаћен,”93 
вредност је иста 60 динара. Инвентарни број 62. 
Разних црквених и световних по списку укупно 
495, вредност 9500 динара; следеће је под бројем 63. 
Огледало велико салонско вредност 50 динара. По-
пис кућевних ствари Манастира Враћевшнице, бр. 
46. Две слике велике у златном раму краља Милана 
и краљице Наталије, вредност 32 динара.
МИАЧ, Манастир Враћевшница К-2, бр.147,
копија књиге Л-17.

90   М. Видаковић, Историја српског народа; Ђ. Гвозденовић, Живот 
Ми лоша Обреновића I књаза српског; Чин миропомазанија Милана Об-
рено вића књаза; М. Милићевић, Смрт књаза Милоша.
91   Последњи сачувани инвентар непокретног и покретног имања ма-
настира који се налази у фонду.
92   Нема податка чија је задужбина.
93   Погледати попис из 1882, под Приновљеним стварима бр. 70.

94   У Међуопштинском историјском архиву чувају се само Матичне књи-
ге крштених ове богомоље за период 1837–1852; и Умрлих 1837–1859. 
95   У првој кутији 1837–1869, налазе се документа која су везана за ди-
настију Обреновић, док се у К-2 1872–1889. и К-3 1900–1928. остала са-
чувана документа везана за црквену општину, дозволе за брак, испити, 
конзисторија, статистички извештаји, рачуни, изводи, као да намерно 
нема никаквих података везаних за друштвени живот.
96   Матичне књиге цркве у Прањанима крштених 1836–1901; венчаних 
1837–1901. и умрлих 1837–1901. 
97   Заменик Василије Боровњаковић
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тацију у Цариграду, молебан за одбрану Београда 
1862, имендани и државни празници везани за ди-
настију Обреновић.

Милош Обреновић

71. Писмо депеша о начину спомињања владара: 
„Благовернога Господара и Књаза Нашега Мило-
ша и наследника његовог Књаза Михаила, да по 
милости Господа Бога во царству своег свагда жи-
ви и престо во вјек и вјекова”98 
12. јануар 1859, Деспотовица
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква прањанска К-1, 1837–1869,
инв. бр. 51/55, оригинал, Л-1.

72. Писмо депеша о слављењу рођендана „нашег 
светлог књаза Милоша Обреновића I”
25. фебруар 1859, Деспотовица 
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква прањанска К-1, 1837–1869, Л-1.

73. Писмо депеша, Петар Протић обавештава да 
је Господар Милош Обреновић, у договору са Со-
в јетом, 18. децембра забранио хуљење вере и све-
ш тенства, закон крста и поста да важе

98   Требало је после уставобранитељског режима и избора кнеза, врати-
ти наследност кнежевог достојанства која је била загарантована бера-
том из 1830. по коме су после изгнанства кнеза Милоша, кнежевски 
трон наследили прво Милан, потом Михаило. Династичка промена до-
вела је до јачања уставобранитеља који су изменили начин доласка кне-
за на власт, по том изборном начину на Светоандрејској скупштини, 
изабран је кнез Милош Обреновић. Требало је изменити не само закон 
него и начин размишљања, црквене власти поново показују директну 
повезаност Бога и наследност династије, уз Милоша се у молебанијима 
обавезно слави и наследник Михаило. 
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носи чисто на казну а не на накнаду, која се мора 
исплатити.
МИАЧ, Црква прањанска К1, 1837–1869,
инв. бр. 61/55, Л-1.

76. О читању парастоса књаза блаженопочившег 
Милоша 
11. октобар 1860, у Цветкама
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Протопрезвитер, обавештава да је за читање пара-
стоса књаза блаженопочившег Милоша, одређен 22. 
текућег месеца по варошима и паланкама а по сео-
ским црквама за 23. октобар 1860. Ово је био 40-то 
дневни парастос који је веома важан у право слав-
ном црквеном обреду.99 
МИАЧ, Црква прањанска К1, 1837–1869.
инв. бр. 66/ 55, Л-1.

Михаило Обреновић

77. Препис депеше коју је Епископ ужички Јоани-
кије послао протпрезвитеру рудничком у којој 
за 18. септембар у недељу наређено „саборно се 
има свршити служба са придатим молебанијем и 
бла годаренијем о ступившеном на владу нашему 
кња зу Михаилу100”

15. март 1860. у Цветкама
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква прањанска К-1, 1837–1869, Л-1.

74. Његова Светлост Милостиви господар са Со-
ветом издао је Законик о судском поступку у гра-
ђанским парницама 
3. март 1860, Г. Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Његова Светлост Милостиви господар са Советом 
издао је Законик о судском поступку у грађанским 
парницама, којим се прописује да се заклетве у Цр-
кви пред окружним протојерејем у присуству пред-
седатела или члана суда прихватају, изузимајући 
јемствене. Привремени намесник Протић указује 
свештенству на чл. 31. о потврђеном пуномоћју и 
116. кад су које исправе писмене. Мора се водити 
рачуна о задужености имања и прихода свештеника 
и калуђера.
МИАЧ, Црква прањанска К-1, 1837–1869,
инв. бр 57/55 Л-1.

75. Налог кнеза Милоша за све судске и полициј-
ске власти
Јуни 1860, Горњи Милановац 
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Протојереј руднички Петар Протић обавештава 
да је Његова Светлост господар књаз наш Милош 
21. ов. месеца под бројем 1154. издао налог за све 
судске и полицијске власти, да се ниједна казна над 
свештенством од изванредног и Апелационог су-
да изречена не изврши, но да се сва акта сакупе и 
Попечитељству пошаљу, да Конзисторија погледа 
коју ће сходно наредбу о томе учинити. Ово се од-

99   Православни хришћани природном смрћу само прелазе из једног 
у други део, јер за Цркву као и за Бога нема мртвих. Црква се стара 
да молитвама, исповешћу и причешћем припреми верника, за излазак 
пред лице Божије. После смрти, Црква не прекида везу љубави према 
њи  ма, наставља кроз посмртне молитве, опела, парастосе и помене. Вера 
у бу дући живот, опште васкрсење и суд, имају као нужну последицу 
при  ношење молитви „за блажени покој и упокојење душа”. Упокојеном 
следе парастоси трећег, деветог, четрдесетог дана, који се тачно мора 
вр шити у четрдесети дан рачунајући и дан упокојења. 
100   Датуми су по старом календару, 14. је преминуо кнез Милош.
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27. август 1862, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква прањанска К-1, 1837–1869, Л-1.

80. Обавештење о убиству кнеза Михаила 
31. мај 1868, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Депеша којом Василије Боровњаковић обавештава 
свештенство да је безбожна рука прекинула живот 
добротвору народном, кнезу Михаилу. Неопходно 
је задржати ред у земљи и сачувати од пропасти. По 
наређењу Архијереја препоручује се свештенству 
да буду уз власт, уместо кнеза вршиће управу „бла-
гочестиво правитељство”.
МИАЧ, Црква прањанска К1, 1837–1869.
инв. број 129/55, Л-1.

Јулија Обреновић 

81. Писмо депеша о обележавању имендана 14. ав-
густа кнегиње Јулије 
12. август 1863, Горњи Миалановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква прањанска К-1, 1837–1869, Л-1.

82. Писмо – депеша о прослављању празника, до-
дат је имендан 14. август кнегиње Јулије и да се на 
Возвиждење часног крста у свим црквама после 
Литургије држи парастос за душу почившег кнеза 
Милоша
11. септембар 1863, Горњи Милановац 
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква прањанска К-1, 1837–1869, Л-1.

16. септембар 1860, Београд
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква прањанска К1, инв. бр. 63/55, Л-1.

78. Писмо депеша – молебан за кнеза Михаила по-
водом бомбардовања престоне вароши Београда 
и отачества
12. јун 1862, Горњи Милановац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Црква прањанска К-1, 1837–1869, Л-1.

79. Писмо депеша о празницима везанима за ди-
настију Обреновић: рођендан кнеза Михаила (4. 
септембар), имендан (8. новембар), Свети Андри-
јевдан (30. новембар), Цвети дан Милоше вог ус-
танка, да се уведу у богослужбена и благодарења 
у цркви

79
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IV степена (1889)102. У Кнежевини Србији зачетак 
индустријске производње огледао се у градњи па р-
них млинова (1863), затим развоју пиварске и тек-
стилне индустријске производње као најважније 
индустријске гране за широку потрошњу. Делат-
ност Крена наставио је његов син Стеван, који је у 
Аустрији завршио Пиварску академију, подигао мо-
дерну парну пивару у Чачку (1899), исте године хо-
тел „Крен” који је имао велику салу за позоришне и 
биоскопске представе. Послове у пивари наставио 
је да води његов зет Светолик Лика Станковић до 
1946. када је национализована.103 

Породични фонд Фердинанд Крен и Станко вић 
Управни одбор Архива Србије 22. децембра 1998. 
про гласио је за културно добро од великог значаја.

Здања и објекти

83. Комисионо извешће о стању здања Окружног 
надлежства у вароши Чачку104 
26. јул 1879, Чачак
Папир, мастило, рукопис; 3 листа
35,5 х 23,5 цм 

ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ
МИАЧ, ПОРОДИЧНИ ФОНД ФЕРДИНАНД 

КРЕН И СТАНКОВИЋ 
(1826–1978) 1849–1946.

Фердинанд је са братом Јаковом из Руме дошао 
у Чачак 1848, први је био пинтер (бачвар), други ти-
шлер (столар). Уједно се бавио трговином, основао 
једну од најстаријих пивара (1850) у Србији.101 Као 
грађевински предузимач подигао је већи број зг-
ра да за становање, разна надлештва, основао је 
пр ви фонд за сиромашну децу. Године 1877. био је 
изабран за посланика Велике народне скупштине 
Србије. Одликован је Таковским крстом V (1884) и 

101   У извештају Министарства народне привреде из 1898, наводи се да 
је производњу пива, породица Крен почела 1848. у Чачку. МИАЧ, ПФ 
„Фердинад Крен – Станковић”, К-5, Ф V.

102   Честитка упућена Фердинанду за добијени Орден Таковског крста 
IV степена од Милоша С. Миросављевића, званичника у интендатури 
Дринске дивизионе области. Л. Павловић, „Неколико докумената о Фер-
динанду Крену”, Изворник, 19, Чачак, 2003, 13-24
103   Породични фонд је предао архиву Светолик Лика Станковић, инже-
њер, 20. новембра 1965. (књига пријема бр. 216). Фонд је сређен у архиву 
1970. Грађа : 1849–1946 (недостаје од 1918–1935), 132 књиге и 13 кутија 
списа. Књиге : 1859–1946, на мађарском и немачком пословна преписка 
у 16 књига. В. Василић, н.д. 426-427, М. Стефановић, Породични фонд 
Крена – историјска белешка, МИАЧ, 1970.
104   Почетак копања темеља био је септембра 1875, када су пронађена 
три звона из 1454. Два са натписом митрополита градачког Нићифора. 
Окружна кућа у Чачку сазидана је у класицистичком стилу. Зидање је 
почело половином 1876, а већ 7. децембра 1877. комисијски је примљена 
и у њу је пресељено окружно начелство. Л. Павловић, „Документа о по-
дизању Окружног здања у Чачку”, Изворник, 18, Чачак: МИАЧ, 2002, 
5-14.
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бе лешке овог фонда. 
МИАЧ, ПФ Фердинанд Крен Станковић, Историјс-
ка белешка фонда.

85. Фотографија зграде Окружног начелства
Крај XIX века
Папир, штампа
Прозори на првом спрату, на углу Господара Јо-
вана и Цара Душана, са којих је краљевски пар Об-
реновић, Драга и Александар (1901) махао окуп ље-
ним Чачанима. Налази се на странама историјске 
белешке овог фонда. 
МИАЧ, ПФ Фердинанд Крен Станковић,
Историјска белешка фонда.

86. Позивница за освећење камена темељца
у Та кову за 10. август 1899. 
На Светог Илију – 2. август 1899. 
Папир, штампа
34 x 21 цм
Председник окружне скупштине Рудничког окру-
га, окружни начелник Стеван Шурдиловић пози ва 
Стевана Крена на освећење камена темеља Двор  ца 
у селу Такову код историјског Таковског Грма, 10. 

Ово је био накнадни преглед по свим одељењима.105 
Заједно са предузимачем Јевремом Савићем из Бр-
ђана сазидао је зграду за 19.494 цесарских дуката 
или 1.169.640 гроша чаршијских. Када је зграда 
Ок ружног надлештва грађена у Чачку, није било 
хо тела у коме би Његово Височанство када дође у 
го сте преноћило106. Зато је просторија на спрат која 
је имала најлепши поглед, угао ка Цркви Вазнесења 
Хри стовог ка Владичанском конаку (данас зграда 
Гимназије) и ка згради реалчице, која је била на ме-
сту данашње зграде градске управе, била одређе на 
за највише госте, о чему говори примедба број 3: 
„Фуруне у заседањима и у одељењу за Њ. Височан-
ство да би одговарале потпуно својој цељи имају се 
изменити и уместити фуруне са већим и простра-
нијим ватриштем.”
МИАЧ, ПФ Фердинанд Крен и Станковић,
К6, бр. 31, Л – 5.

84. Цртеж Црквеног трга у Чачку107 
Феликс Каниц 
Папир, репродукција
Феликс Каниц посетио је Чачак јуна месеца 1860. 
Захваљујући његовом цртежу видимо како је изгле-
дао најужи део вароши и први јавни споменик који 
је направио од дрвета – обелиск, мајстор тишлер 
Ја ков Крен, уз финансијску помоћ свог брата Фер-
ди нанда Крена у част поновног повратка на власт 
кне за Милоша. Налази се на странама историјске 

105   Укључујући штале и апсане које су овом здању припадале. Начелство 
је до добијања своје зграде било смештено у изнајмљеним просторија-
ма пинтера и трговца Фердинанда Крена. Уговор закључен између Фер-
динанда Крена и Началничества округа чачанског од 17. августа 1869. 
МИАЧ, ПФ Крен и Станковић, К-4, Фасцикла IV, Уговори.
106   Тачније, у исто време Крен гради први хотел Касину, који је завршен 
1876. 
107   Цртеж града, чува се у Архиву Српске академије наука и уметности 
у Београду.
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је читав XIX век давала устанике, ратнике и јавне 
раднике: Гаврило је био учесник у Првом и Другом 
српском устанку, Дмитар звани Мито, завршио је 
студије медицине 1858. и био један од првих лека-
ра у Чачку, Вукола је био председник Општине гу-
беревачке. Илија Ракићевић биран је више пута за 
општинског одборника у Горачићима, учествовао је 
у ратовима за ослобођење од 1912. до 1918. По ро-
дични фонд је предао у архив (1963), сређен је хро-
но лошки 1968, урађен је сумарни инвентар. Грађа : 
1818–1947, 1 кутија списа.

Породични архивски фонд Илија Ракићевић 
Управни одбор Архива Србије 22. децембра 1998. 
про гласио је за културно добро од великог значаја.

Милан Обреновић IV

87. Проглас Митрополита српског Теодосија110, ко-
јим је јавно огласио развод брака, који је закључен 
по обредима Православне цркве 5. октобра 1875. 
у Саборној цркви, између Краља Милана Обре-
новића и Наталије рођене Кешко111 

ав густа 1899. Гради се да буде предат на дар Але к-
сан дру I наредне, 1900. на државни праз ник Цве-
ти.108 Свечаност је имала три тачке – богослужење 
у Цркви Таковској, освећење камена темељца и по-
подне народно весеље.
МИАЧ, ПФ Фердинанд Крен Станковић
К-7, ФVII, бр. 198.

МИАЧ, ПОРОДИЧНИ АРХВСКИ ФОНД 
ИЛИЈА РАКИЋЕВИЋ – ГУБЕРЕВЦИ

(1884–1970) 1818–1947.109 
 
Илија Ракићевић, земљорадник, рођен је 1884. 

у Губеревцима, Срез драгачевски, у породици која 

108   Народ Округа рудничког у жељи да покаже оданост славном дому 
Обреновића, и да створи што већу могућност да их виђа и поздравља, 
отпочео је у селу Такову, подизање дворца који ће наредне године (1900) 
на Цвети бити предат.

109   У загради су године рођења и смрти родоначелника, следе граничне 
године грађе 
110   Теодосије Мраовић, наследио је митрополита Михаила који се није 
покорио одредбама Закона о таксама што је довело до његовог незако-
нитог збацивања октобра 1881. После абдикације краља Милана, нова 
влада је одмах почела преговоре у два правца: са митрополитом Теодо-
сијем и његовим владикама о одступању и са митрополитом Михаи-
лом и владиком Јеронимом да се врате на своје положаје. Указ намес-
ника од 28. маја 1889. – по њему се Митрополит српски и архиепископ 
београдски Михаило враћа на свој положај а Епископ шабачки Јероним 
за епископа нишког; нешто касније дечански Архимандрит Сава је по-
стављен за жичког епископа. Љ. П. Ристић, Србија у британској поли-
тици, 55-56. 
111   Сукоб краља и краљице започет током српско-бугарског рата, рас-
пламсао се због њихове различите спољнополитичке оријентације и 
ра спусног живота краља Милана а доспео до врхунца „висбаденским 
скандалом” отмице престолонаследника Александра. Идеју о раздвоје-
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На државни празник, дан краљевог рођења, 2. ав-
густ 1893. Краљев својеручни потпис, министар вој-
ни ђенерал, Сава Грујић.112 

МИАЧ, ЛИЧНИ ФОНД ВАСИКИЋ 
МИОДРАГА – ЧАЧАК
(1890–1935) 1891–1935.

Миодраг Васикић, рођен је 1890. у Чачку, ос-
но в ну школу, први разред гимназије и трговачку 
шко  лу завршио је у родном граду. Постављен је за 
оп   штинског одборника у Чачку 13. априла 1933. Уче   -
сник је Балканских и Првог светског рата, заве штао 
је већи део плаца на коме је Црвени крст Чач  ка 
саградио Дом стараца и старица,113 за шта је од ли ко-
ван Златним орденом Црвеног крста Србије. Чача -
ни су једној улици дали име Браће Васикића.114 

12. октобар 1888. Београд
Папир, мастило, рукопис
МИАЧ, Породични фонд Илије Ракићевића – 
Губеревци, К-1. 

Одликовања

88. Диплома о одликовању „Александра I по ми-
лости Божјој и вољи Народној Краљ Србије” – од-
ликује господина Миљка Ракићевића, кмета се ла 
Горачића, Краљевским орденом Таковског кр ста 
петим редом
Папир, мастило, штампа
35,5 х 23,5 цм 

ном животу краљ је развио до развода без парнице уз изузетан при-
тисак на српску владу и цркву. После две године екс краљица се об ра-
тила (јуна 1890) Архијерејском сабору и митрополиту Михаилу Јова-
новићу, молећи да јој се објасни овај акт, што је митрополит и учинио, 
прогласивши га незаконитим и неправилним. Опасност је настала 

у тренутку када је развод могао бити поништен, а екс краљ Милан је 
већ био у вези са Артемизом Христић. Велики притисци које је трпео 
ми т  рополит Михаило (који је био на страни краљице у сукобу) није 
мо гао да издржи и зато се Архијерејски сабор, мучен најстрашнијим 
мо  ралним осећањима, ипак прогласио ненадлежним да расправља пи-
та ње које је већ једном било решено и преиначио одлуку. Љубодраг П. 
Ри стић, н.д., 45, 86.
112   Кнез Милан Обреновић је 15. фебруара 1878. извршио реорганиза-
цију Ордена таковског крста, када је потврђен као одликовање стечено 
за ослобођење и независност. Закон је прописао начин ношења свих 
пет степена овог ордена. Пети степен је каваљерски крст и представља 
првобитни Таковски крст из 1865, исти као орден IV степена али без 
емајла и круне у надвишењу. Б. Топаловић, М. Бановић „Заоставштина 
Обреновића у Народном музеју Крагујевац у Обреновићи у музејским и 
другим збиркама, књ. II, Горњи Милановац, 2014, 68.
113   За подизање Дома поклонио је 1932. плац који иде паралелно са 
Ули цом цара Лазара у близини Старе цркве, с тим да у новоподигнутом 
дому буде мермерна плоча као посвета његовом поч. оцу Луки, браћи 
Милошу и Душану и мајки и осталим живим члановима као добро-
творима. Споменица подизања Дома стараца и старица. Друштва Цр-
веног крста у Чачку, 1935, 5.
114   На седници од 26. децембра 1946. Градски народни одбор је међу 
многобројним одлукама донео и измену назива Улице Браће Васикић у 
Улицу Богдана Капелана. Г. Давидовић, Л. Павловић, Хронологија, 255.
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титом Њ. В. Краља Александра I Шумадијско ко-
ло јахача Кнез Михаило прима Луку Васикића за 
члана утемељача 
20. август 1898, Чачак
Папир на платну
80 х 67 цм
Повеља Луки Васикићу.

МИАЧ, ЗБИРКА ВАРИА, К-1,
ЗБИРКА СТЕВАНА ГАВРОВИЋА

Стеван Гавровић, рођен је око 1835. у Чачку, за-
вршио је сарачки занат, водио је бакалску радњу и 
бавио се трговином.117 Биран је 1869. за општин-
ског одборника.118 За председника изабран је 2. јула 
1874. На тој дужности остао је до 1875. и као бивши 
председник предао је 31. октобра новој општинској 
управи „Списак општинске имовине” са вредношћу 
сваке ставке а остала документа 28. новембра 1875. 

Породица

90. Дуговање Ани Обреновић 
Но 4197.
28. новембар 1875, Чачак

Главни збор Шумадијског Кола јахача „Кнез 
Ми  хаило” за Округ руднички одржан је у башти 
ча   чанске пиваре 14. септембра 1895. Оснивачком 
Збо  ру је присуствовао и председник кола за Срби-
ју, пот  пу ковник Панта Пејовић из Крагујевца. За 
председника је изабран Светозар Шурдиловић, ок-
ружни на чел ник.115 Дан касније, 15. септембра краљ 
Ми лан Обреновић је из Париза честитао оснива ње 
Кола за Округ руднички.116 

Повеље и дипломе

89. За краља и отаџбину „Под духовним окриљем 
Бесмртног кнеза Михаила а под највишом заш-

115   За првог потпредседника Стеван Крен, индустријалац; за другог 
потпредседник Веса Миликић, трговац, благајник је био Милан Нико-
лић, трговац; деловођа Срета Михаиловић, порезник. Чланови су били 
још Младен Милијановић, председник општине, др Јарослав Кужељ, и 
др.
116   Витез, лист за привреду и витештво, Београд, 26. мај 1896, бр. 10. 

117   Стеван Гавровић оженио се са Маром (Бугарчић) 1862. умро је 24. 
фебруара 1902. а Мара четири године касније. У тестаменту из 1900. 
за бележио је коме оставља своју имовину: синовима Светозару, капе та-
ну у Горњем Милановцу, Милошу (који је погинуо 10. септембра 1914. 
код Ваљева), Милану и Михаилу, кћерима : Милици, Лепосави, Ко сари 
и Ленки. МИАЧ, ЗБИРКА К-1, ЗБИРКА Стевана Гавровића – инв. бр. 
42/54, Тестамент Стевана Гавровића 1900-шест листа.
118   Морао је да одустане од одборничког места јер је сестрин муж 
био изабран за кмета, по закону нису могли зет и шурак да буду у 
општинској власти, предност је имао кмет. Р. Ж. Маџаревић, Први гра-
ђани Чачка 1839–1914, Едиција Памћеници, књ. 1, Чачак, 2012, 99.
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у Чачку, где се бавио трговином. Проширио је своју 
делатност, постао је извозник шљива и пекмеза, 
тако да је од зарађеног новца купио комплекс згра-
да у Улици Краља Александра Обреновића, данаш -
њем Градском шеталишту. Био је председник Оп-
штине чачанске од децембра 1902. до марта 1903. 
Учест вовао је у подизању зграде основне школе, 
да нас Економске школе у Чачку. Одликован је 1898. 
Таковским крстом V реда. Преминуо 1912. Лични 
фонд Јанка Ерића архиву је поклонио његов син др 
Живко 24. јула 1958. (књига пријема бр. 50). Фонд је 
сређен у архиву 1962. По врсти докумената и хро-
нолошки. Урађен је сумарни инвентар. Грађа: 1873-
1912, девет књига и 12 кутија списа. 

Лични фонд Јанка Ерића – Чачак, Управни од-
бор Архива Србије 22. децембра 1998. прогласио је 
за културно добро од великог значаја.

Александар Обреновић

91. Писмо подршке Његовом Величанству краљу 
Србије Александру I од грађана Чачка 
23. март 1903, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
„Грађани града Чачка вазда одани поданици Вашег 
Величанства осуђују неразумне и несрећне изгреде 
који су се догодили 23. овог месеца у Београду121 
и шаљу Вашем Величанству изјаву своје подршке 

Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Предају дужност бивши кметови: Стеван Гаврови-
ћа, као председник, Милан Тепчевић и Илија Илић 
као чланови својим местозаступницима г. Нико ли 
Радовановићу, главном кмету и Светозару Маџа-
ревићу и Алекси Пушељићу новоизабраним кмето-
вима. „Коме се има шта издати – Госпођи Ани Об-
реновић којој је почивши Спасоје Тајсић119 дуго вао 
па општина на се примила како је од њега купила 
конак120 дугује 12000 гроша чаршијских.” У Чачку 
пре дају рачуна врши Стеван Гавровић, председник 
Општине, преузима рачун и новце главни кмет 
Никола Радовановић, чланови: Светозар Маџаре-
вић и Алекса Пушељић.
МИАЧ, Збирка Стевана Гавровића.

МИАЧ, ЛИЧНИ ФОНД ЈАНКА ЕРИЋА – ЧАЧАК 
(1862–1912) 1873–1912

Јанко Ерић, трговац, рођен је 1. августа 1861. у 
селу Гучи, Срез драгачевски. Три разреда основне 
школе завршио је у родном месту а трговачки занат 

119   Спасоје Тајсић је два пута биран за председника Општине чачанске, 
први пут пре Светоандрејске скупштине, смењен је фебруара 1859, дру-
ги пут од 20. јула 1864. до августа 1865. Био је један од најимућнијих 
Чачана али уједно и један од најзадуженијих код Управе фондова. Ње-
гова имовина процењена је 1863. на 2.095 дуката цесарских. Тако је 1865. 
био већи дужник од општине, која је Управи фондова дуго вала 39.252, а 
он 40.434 гроша. Због дугова и камате велики део не по кретности му је 
продат 1893. лицитацијом, тада су му продати чаир (који је Руднички 
округ купио за лозни расадник) и два дућана. На јед ном је саграђена 
зграда Чачанске штедионице у којој се касније у при земљу налазила 
апотека „Код гуслара.” Р. Маџаревић, н.д. 59-61. 
120   Госпођа Ана, удова господара Јована продала је конак Спасоју Тај-
сићу, а он чачанској општини, при том није исплатио дуговање према 
власници. Стеван Гавровић је забележио и предао свом наследнику 
Радовановићу, да се не заборави дуговање које је настало 1864. у време 
када је Спасоје Тајсић био председник општине чачанске.

121   Део јавности је сазнао да краљ има намеру да самовољно мења Устав, 
што је извело на улице младе трговачке помоћнике и високо школце. 
Учесници два одвојена скупа, из кафане Таково и зграде Велике школе, 
састали су се на Великој пијаци. Дошло је до сукоба жандармерије и 
грађана, било је више повређених и мртвих. Командант пука није желео 
да изведе цео пук, на телефонски позив. Војска је остала по страни, што 
јој је дало велику подршку грађана. 
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МИАЧ, ЛИЧНИ АРХИВСКИ ФОНД
ЈОВАН ЈАВОРАЦ 1855–1932

Јован Јаворац, професор, рођен је у Јованчеви-
ћима код Ивањице, 1855. Основну школу завршио је 
у Миланџи код Ивањице, а гимназију у Крагујевцу. 
По завршетку Велике школе у Београду завршио је 
Филозофско-историјски факултет у Москви. Јован 
Јаворац, премештен је из Крагујевца за професора 
Чачанске гимназије 23. октобра 1906, предавао је 
срп ски језик122. Пензионисан је 16. децембра 1919. 
повремено је радио као хонорарни наставник до 
1925. Упоредо се бавио и писањем, оставио је већи 

и верности и своје оданости...” Прво писмо у име 
грађана Чачка потписали су: Василије Ивановић, 
Петар Обрадовић и Здравко Милосављевић. Друго 
је било концепт, на њему су потписи двадесет и де-
веторице: Агатон Брајовић, адвокат, Милош Игња -
товић, Обрад Лазовић. Ни на једном нема потпи са 
Јанка Ерића.
МИАЧ, Лични фонд Јанко Ерић, К12.

92. Телеграфска порука Јанка Ерића у Београд са 
по штанском марком са ликом краља Александра I 
27. јануар 1896. Чачак
Папир, мастило, штампа 
Друга страна има Извод Закона о телеграфу.
МИАЧ, Лични фонд Јанко Ерић, К12.

91

92

122   Споменица реалне гимназије 1837–1937, Чачак, 1938, 249, 254.
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94. Указ Њ. В. краља Александра Првог о поста в-
љењу од 1. јуна 1902. за „благајника четврте кла се 
Округа чачанског, Косту Недића, порезника пр ве 
класе пожаревачког пореског одељења”
Бр. 1232
2. јун 1902, Београд
Коста Недић је у Милановцу учитељевао (октобра 
1882. године) са учитељицом (учитељком) Маријом 
Драговић, Срећком Ђурићем и Велимиром Павло-
ви ћем.125 О Кости Недићу, учитељу, документа у 
фон ду Сретена Пајовића, око закупа куће.
МИАЧ, Лични фонд Косте Недића, К1.

број радова књижевне и историјске садржине. Пре-
минуо је у Београду 1932. Део рукописа архиву су 
поклонили његови потомци (књига пријема бр. 
210). У архиву се чувају рукописи Јована Јаворца, од 
оних који се односе на Обреновиће: Иди у совјет, 
Ми лош у Цариграду, Опет ђеније српства, Једна ис-
кра ђенија, Сејмени, Незвани гости.123 

МИАЧ, ЛИЧНИ ФОНД КОСТЕ НЕДИЋА – 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ( ) 1892–1910.

Нема биографских података у фонду о Кости 
Недићу, зна се да је 1892. постављен за порезни-
ка II класе Пореског одељења Среза златиборског. 
Осам година касније био је постављен за порезника 
I класе Пореског одељења Среза таковског, затим 
По  реског одељења Среза пожаревачког, а од 1902. 
до 1910. за благајника Начелства Округа чачанског. 
Фонд је предала Архиву Зорка Јанковић, професор, 
7. децембра 1953. (књига пријема бр. 21). Фонд је 
сређен у архиву 1955.124 Грађа: 1892-1910, једна ку-
тија списа.

Александар Обреновић

93. Указ Њ. В. Краља Александра Првог о постав-
љењу од 5. марта 1902. за порезника прве класе По-
жаревачког пореског одељења Косту Недића, по -
ре зника исте класе милановачког пореског суда
Бр. 561
6. март 1902, Београд
МИАЧ, Лични фонд Косте Недића, К1.

93

123   В. Василић, н.д., 433-434.
124   В. Василић, н.д., 435.

125   МИАЧ; НОР, Горњи Милановац, К1, Квита (признаница) исплаће-
них учитељских плата. 26.октобар 1882
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Папир, штампа, мастило
У левом углу Његово Величанство краљ Милан ос-
лободилац Ниша, а у другом делу нацртана пано-
ра ма града, изглед Ниша са Горице. Пословна 
пре    писка Милана Рајковића из Ниша са Исаилом 
Пе   т   ро  вићем, штампаром из Чачка. Послата 1899.127 
МИАЧ, Лични фонд Сретена Пајовића, К-2.

Александар Обреновић

96. Њ. В. Краљ Србије Александар I благоволео је 
подарити Медаљу за успомену на четрдесетого-
ди шњицу велике Светоандрејске скупштине и 
при  знања заслуга стечених за дом Обреновића, 
го спо дину Исаилу Петровићу128, резервном пеша -
дијском поручнику, што се овим уверењем потвр-
ђује 

МИАЧ, ЛИЧНИ ФОНД
СРЕТЕНА ПАЈОВИЋА – ЧАЧАК

(1867–1933) 1884–1933.

Сретен Пајовић, столар, рођен је 1867. у Мио-
ковцима, Срез љубићки. Имао је више дућана које 
је давао под закуп на Великој пијаци у Чачку. Пре-
минуо је 1933. у Чачку. Лични фонд Сретена Пајо-
вића архиву су предали његови сродници јуна 1965. 
(књига пријема бр. 196). Фонд је сређен у архиву 
1968. Грађа: 1884-1933, три кутије списа.126 

Милан Обреновић

95. Разгледница из Ниша са ликом краља Милана 
Издање Ј. Ђ. Крајналија 
1899.

126   Међу документима је и значајан број дописница са мотивима места 
и грађевина који су директно повезани са делатношћу Обреновића и 
њихових најближих сарадника. 

127   Поводом два јубилеја – 40 година обележавања повратка кнеза Ми-
лоша у Србију, званично је одлучено на Светоандрејској скупштини, 
1858, и другог, 20 година од ослобођења и присаједињења Ниша Србији, 
1878. штампана је дописница.
128   Исаило Петровић, био је зет Сретену и Лепосави Пајовић, ожењен 
њиховом кћерком Катарином.

95
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МИАЧ, ЛИЧНИ ФОНД ВЛАДИМИРА 
ПОПОВИЋА – ЗАБЛАЋЕ 

(1846–1912) 1813–1908

Владимир Поповић, учитељ, касније прота, ро-
ђен је 10. јуна 1846. у Заблаћу код Чачка. Школу је 
учио у Јежевици, Чачку и Крагујевцу, где је завршио 
четири разреда гимназије, и богословију у Београ-
ду. Рукоположен је за свештеника 1874. Одликован 
је Неборачком споменицом на ратове 1876, 1877. и 
1878. и Орденом Светог Саве четвртог реда. Име-
нован је за члана Духовног суда Жичке епархије а 7. 
јануара 1902. произведен је у чин протојереја. Пре-
минуо је у Заблаћу 7. априла 1912. Грађа: 1813–1908. 
једна кутија списа.129 

Александар Обреновић

99. Поздравна реч Владимира Поповића, свеште-
ника заблаћког, изговорена у Цркви Светог Гав-
рила у Заблаћу, краљу Александру I 
23. јун 1889, Заблаће

КО Но 476,
11. април 1899, Београд 
Канцелар краљевских ордена Почасни ађутант Њ. 
В. краља ђенерал Милован Павловић.
МИАЧ, Лични фонд Сретена Пајовића, К-1.

97. Дописна карта са ликом Николе Милићевића 
Луњевице
1902, Врњачка Бања
Дописна карта, папир, штампа
Подсећање на богатог трговца, устаника, војводу, 
деду тадашње краљице Србије, Драге Обреновић.
МИАЧ, Лични фонд Сретена Пајовић, К-2.

Култура сећања

98. Посетница – визит карта окружног начелника 
Светозара Г. Шурдиловића, блиског пријатеља и 
сарадника Обреновића, зачетника идеје о поди-
за њу Дворца у Такову
Папир, штампа
Лични фонд Сретена Пајовића, К-2.

129   Лични фонд Владимира Поповића архиву је предао његов унук 
Владимир Поповић, учитељ. В. Василић Водич кроз архивску грађу, 439-
440.
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јунаштвом народа српског, а љубављу и пожртво-
вањем својим ослободи Србију од Турака, у гра ни-
цама до пре 11 година постојећим, давши јој уну-
тарње устројство прикладно ондашњем времену. 
Дело његово продужи племенити и вечног спомена 
син, ах! Мили Михаил кнез! – Продужи и за кратко 
време много уради ослободи Србију од Турака... 
Већ то унеколико паде Вашем милом и племенитом 
родитељу Милану, који поред независности при-
доби Србији још четири округа, обнови Србији 
кра љевину, давши јој доста мудрих закона, међу 
ко јима данашњи слободоумни устав... по речима 
краља Милана – Иако се посред Ниша српски стиг 
се вије, јоште тужно Косово освећено није...” Гово-
рник се обраћа Њ. В. и захваљује што је дошао у 
ово скромно место као први Божји миропомазаник 
из Савине Жиче после славних Немањића да дође 
у Заблаће где је његов прадеда Јеврем Обреновић, 
учио школу.
МИАЧ, Лични фонд Владимира Поповића К-1. 

100. Указ Њ. В. краљ Александра I о постављењу, 
Владимира Поповића, пароха заблаћког за члана 
Духовног суда Епархије жичке
Но 690
31. јула1894, Београд
Папир, штампа, мастило
МИАЧ, Лични фонд Владимира Поповића К-1.

101. Позивница: Под високом заштитом Њ. В. кра -
ља Александра и краљице Драге, Друштво за уна-
пређење Буковичко-Аранђеловачке бање, при ре-
ђу је Велики концерт са игранком
Штампарија „Доситеј Обрадовић”, Београд
14. јул 1902.
Папир, штампа
МИАЧ, Лични фонд Владимира Поповића К-1.

Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Подсећајући на несрећно Косово и вековно тамно-
вање, „посла Бог избавитеља народу српском ули-
цу Вашег прапрадеде кнеза Милоша, који слогом и 

99
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10. август 1878, Београд.
Папир, штампа
Министар војни С. Грујић.
МИАЧ, Лични фонд Владимира Поповића К-1.

104. Њ. В. краљ Александар I „на основу члана и 
Закона о одличјима од 23. јануара 1883. а у циљу 
Нашег краљевског признања према заслугама сте-
ченим за краља и отаџбину, одликује Краљевским 
орденом Светог Саве четвртим редом Владимира 
Поповића, пароха.”
22. фебруар 1894, Београд
Папир, штампа
МИАЧ, Лични фонд Владимира Поповића К-1.

МИАЧ, ЛИЧНИ ФОНД СТЕВАНА 
ПРОЈОВИЋА – ЛАЂЕВЦИ (1862–1930)

Стеван Пројовић рођен је средином XIX века 
у Лађевцима. Кроз документацију се сазнаје да од 
1862. ради заједно са Радојем Пројовићем. Бавили 
су се трговином, зидањем мостова, градњом путева, 
подигли су Среску болницу у Краљеву, као и разним 
облицима пословног старатељства. Почетком ХХ 
века он је познати предузимач, члан Демократске 
странке, да би око 1920. био члан Окружног одбора 
Демократске странке Округа рудничког. После рата 
био је председник општине у Лађевцима. Сарађивао 
је са Рудничком банком, чије је седиште било у 
Горњем Милановцу.130 Грађа: 1862-1930, једна кутија 
архивске грађе.

102. Поздравни говор Владимира Поповића, на 
освећењу камена темељца за основну школу, ко ји 
велича значај који школа има за крај и да је Оп-
штина заблаћка срећна што је и раније у Кара-
ђор ђево време радила школа, коју су учили преци 
краља Александра и краљице Драге: Јеврем Обре-
новић и Јанко Михаиловић Молер. 
1903, Заблаће
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
МИАЧ, Лични фонд Владимира Поповића К-1.

Одликовања

103. Његово Височанство господар и књаз срп-
ски Милан М. Обреновић врховни командант од-
ликовао је Неборачком Споменицом на рат 1876. 
1877. и 1878. свештеника заблаћког. 

130   Биографски подаци су забележени на основу података из фонда. 
ЛФ Стевана Пројовића из Лађеваца, није уведен у Водич кроз архивску 
грађу. Витомир Василић је уобличио и врло значајан запис који је уко-
ричен али није штампан, Водич кроз депо, Чачак,1981, 463.
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Култура сећања 

106. Збирка Станојла Ковачевића: дневник који је 
водио по сећању и рукопису забележио 
Јануар 1919, Брђани – Прислоница 
Папир, 201 страна, руком писано 
Станојло Р. Ковачевић, свештеник, рођен је у Дуча-
ловићима, Срезу драгачевском, Епархија жичка, 16. 
септембра 1857. учитељ у основним школама у Пре-
љини и Брђанима, три и по године, рукоположен је 
14. јануара 1889. за ђакона, а већ 25. фебруара за све-
штеника. Наредног дана он је у Такову у Савиначкој 
цркви до 1907. Формулар је попуњавао 1936, када 
је живео у вароши Чачку, удовац је без деце. У Слу -
жбеничком листу је у рубрици радови на књи же в-
ном, научном и уметничком пољу писао за Ве сник 
Српске православне цркве, Преглед Календа ру Св. 
Ла    зара, и разним политичким листовима: Одје ку, 

Одликовања 

105. Њ. В. Господар и књаз српски Милан М. Об-
ре новић IV, врховни командант одликовао је Спо -
меницом на рат 1876, 1877. и 1878. Радоја Јова но-
вића из Лађеваца, десетара II батаљона II класе 
Рудничке бригаде
11. јануар 1878, Београд
Папир, штампа
На полеђини Споменице забележено је „ова дипло-
ма јесте мене тежака Радоја Пројовића земљорадни-
ка из села Лађеваца, подписује Стеван Пројовић из 
Лађеваца.”131 
МИАЧ, Лични фонд Стевана Пројовића К1.

131   Из наведеног дописа на полеђини дипломе уочљиво је да је дошло до 
грешке у писању презимена, Пројовић је постао Јовановић. Спомени цу 
на рат добио је Радоје Пројовић.
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Папир, мастило
Ужички епископ Никанор Ружичић који је сто-
ловао у Чачку, рукоположио га је на Благовести за 
свештеника 1889.134 Одмах га за Цвети пошаље у Та-
ковску цркву (и Савиначку) која је две године била 
без свештеника, у цркву су долазили као испомоћ 
свештеници из околних места: Љутовнице, Брезне, 
Бањана, Горњег Милановца, па чак и Манастира 
Вуј  на.135 Преселивши се у јесен 1889. у Савиначку 
црк ву он наводи да је ктитор манастира био Милош 
Обреновић 1817. који је откупио велико имање, а 
ова црква је до 1839. била метох Манастира Вујна136, 
када је формирана Таковско-савиначака парохија.137 
Станојло Ковачевић, грешком наводи да је краљ 
Милан обећао када је долазио 1888. да ће подићи 
у Такову школу, а да је после абдикације у корист 
сина Александра и Намесништва то одложено. Зна 
се да је подизање споменика било 1887, а Миланово 
од рицање од власти 22. фебруара 1888. Обећање је 
требало да изврши начелник Рудничког округа Це-
ровић и окружни инжењер; изабрали су место код 
„Павлове механе.” Мештани су сматрали да је право 
место за школу, које би било средиште за сва околна 
села, на „Побрђу” код Таковског грма. Начелник ок-
ружни растерао је окупљени народ, уз подсећање да 
ће их све као бунтовнике, либералне оријентације, 

Са  мо управи, Застави, Правди, Политици, Такову, 
Зла  тибору и др.
МИАЧ, VARIA, Збирка К-1, Р број 431.

107. Дневник и забелешке Станојла Ковачевића, 
све штеника 
Папир, мастило, рукопис
Рођен је 16. септембра 1857. у Дучаловићима, трго-
вачку школу, нижу гимназију и Богословију, завр-
шио је у Београду. Учитељевао је у Прељини и Бр-
ђанима код Чачка. По примању свештеничког чи на 
службовао је у Такову, Савинцу и Брђанима, једно 
време био је и старешина Манастира Вујна. Сматра-
ли су га једним од најобразованијих свештени ка, 
служио се немачким и грчким језиком, познавао је 
стенографију, био је заинтересован за филозофи ју. 
У време Првог светског рата 1916. интерниран је 
у Враћевшницу а потом у Мађарску у логор у Бол-
догасон, из кога се вратио пред крај рата. По пов-
ратку у земљу обновио је Манастир Вујан, којим је 
једно време и управљао, преминуо је у Чачку 3. ја-
нуара 1944. Најзначајнији сачувани списи у руко пи-
су су: Дневник и забелешке 1857–1934, Исто ријат 
манастира Вујна, О политичкој исто рији Ср бије за 
време династије Обреновић.132 
МИАЧ, VARIA, K-1.

108. Дневник и забелешке Станојла Ковачевића, 
све штеника 
1857–1934.133 

132   З. Матијевић, „Дневник и забелешке Станојла Ковачевића, свеште-
ника”, Изворник 24-25, Чачак, 2009, 43-80.
133   Станојло Ковачевић је на првој страни навео „По сећању из прош-
лости и садашњости” јер му је први велики дневник подсетник нестао 
приликом непријатељске најезде војске, бачен у ватру 1915. Његов пот-
пис и датум 1. јануар 1919, Брђани – Прислоница, је тренутак од када 
почиње да пише поново о догађајима из прошлости. З. Матијевић, н.д. 

134   Никанор Ружичић, на челу Ужичке епископије 1886–1889.
135   Дневник (оригинал) 102-103, 104. Помиње да је 1889. била врло не-
срећна година пуна партијске мржње и сукоба, народ се убијао међу-
собно: „Људи су се гонили ко зверови један другог су убијали тајно, 
јавно, ноћу, дању и на сваком месту”. Ово је још један доказ личне и 
имо винске несигурности која је приписивана радикалском режиму, и 
су кобу који је тињао између Владе и Намесништва које је либерално 
оријентисано. (Погледати писмо Ман: Враћев. 14. и 15.мај 1889. Беог-
рад-нереди). У јесен те године свештеник се пресели у чатмару код Са-
виначке цркве.
136   Дневник, 105.
137   Исто, 106.
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историјска места и знаменитости краја у коме је 
Милошев устанак заузимао значајно место. Станој -
ло Ковачевић, обавестио их је о знаменитом ка ме-
ном споменику из римског периода, који је про  на-
ђен неку годину раније и (данас се чува у Музе ју 
рудничко таковског краја), преко посете Ћаја-паше 
и преноћишту у Таковској цркви са пушком из-
над кревета.143 О коначишту његове војске, о до-
говору, служби на Цвети, о кнезу Милошу, поди-
зању устанка, његовом поласку на Љубић, када је 
свратио до Савине воде, и обећао да ће ако победи 
сазидати цркву, што је учинио 1819. године.144 Вео-
ма задовољан причом о цркви, вези коју има са ус-
танком, краљ је обећао да ће помоћи Цркву Светог 
Георгија у Такову која је 150 година стара, и да ће 
нову сазидати наредне године ако буде жив а да ће 
дворски свештеник, бити Станојло Ковачевић.145 
Свечана литија била је састављена од великог броја 
свештеника, дворских представника, ручак је био 
величанствен, сведочио је свештеник таковске црк-
ве, Станојло Ковачевић. 

Милева Алимпић,146 супруга генерала Ранка147 је 
за време поповања у Брђанској парохији Станојла 

затворити. Ни после жалбе Намесницима комисија 
није променила место градње школе.138 Чекајући 
дру га времена, незадовољан радикалском влашћу, 
Станојло описује женидбу краља Александра са удо -
вицом Драгом Машин, која је имала велико има  ње 
у Луњевици и Горњем Милановцу. Прича да је она 
желела да њеног брата Николу Луњевицу, срп  ског 
официра, краљ Александар прогласи за пре столо-
наследника српског престола, наведена је и код Ста-
нојла Ковачевића. По њеној жељи, тврди Ста   ној ло 
Ковачевић, начелник Рудничког округа са седи штем 
у Чачку, Светозар Шурдиловић, обећа ва да ће народ 
о свом трошку подићи Дворац у Та кову, довлачећи 
камен, песак са Мораве, креч из Драга чева.139

Ујутро седмог септембра 1900. огромна маса наро-
да слегла се у Таково, било је четрдесетак свеш  те-
ника, владика Сава из Чачка,140 настани се код Ста-
нојла, окружни начелник Светозар Шурдиловић, 
ми  нистар из Београда, такође су дошли у го сте.141 
Краљ је преноћио у Луњевици и требало је да ују-
тру 8. септебра дође у Таково, на Малу Госпо јину да 
присуствује служби, у 6 сати, али топо ви огласише 
у пола осам, долазак краљев. Прво је краљ отишао 
у Дворац, па је тек око пола десет дошао у цркву 
где га је владика у свечаној одори чекао, и сви све-
штеници, изађу пред краља и краљицу пред авлију. 
Поздравни говор одржао је по одобрењу Епископа 
жичког, Станојло Ковачевић.142 Владика Сава об-
ра тио се после литургије, веома лепим говором, 
али је краљевски пар замолио да им се покажу сва 

138   Исто, 107.
139   Исто, 110.
140   Епископ жички Сава Бараћ Дечанац наследио је Никанора 1889. 
и на трону остао до 1913. М. Матијевић, Чачак. трон Епархије Жичке 
1831–1934: каталог изложбе Београд – Чачак, 2016.
141   Дневник 114.
142   Исто, 115.

143   Исто, 116.
144   Исто, 117.
145   Исто,118.
146   Петар Вукомановић, официр, брат Љубице Обреновић по оцу, био 
је теже рањен у Бици код Пожаревца 1815. Умро је 1833, а његову децу 
је одгајала и васпитавала заједно са својом децом у свом двору кнегиња 
Љубица. Петар Вукомановић је са Василијом (умрла после априла 1867.) 
имао децу Алексу, Михаила, Милеву и Милицу. Милева Вукомановић 
(1833-1914), кћерка Петра и Василије Вукомановић, братаница кнегиње 
Љубице била је удата за генерала Ранка Алимпића.
147   Генерал Ранко Алимпић (1826–1882), ожењен Милевом Вукомано-
вић био је министар грађевина, члан Државног савета, крајински окру-
ж ни начелник, професор Артиљеријске школе (Војне академије). Рођен 
је 9. марта 1826. у Накучанима, где је завршио основну школу. Гимна-
зију је похађао у Крагујевцу. Ступио је у војску 1842, а унапређен је у 
чин потпоручника 1845. Војне школе завршио је у Пруској и Белгији. 
Од 1852. био је професор Артиљеријске школе (Војне академије). Оже-
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МИАЧ, ЗБИРКА VARIA, К-1,
МЕМОАРСКА ГРАЂА: 

Забелешке знатнијих догађаја (1853–1909),
Јован Кривача и Илија Кривачић149 

Укоричена свеска, пагиниране стране, укупно 
94.150 Записани су и догађаји који су били везани за 
династију Обреновић, од повратка кнеза Милоша 
на трон Србије, Светоандрејске скупштине 1858. 
до рушења Дворца у Такову. Може се закључити да 
догађаји нису некад хронолошки писани, јер су за-
бележени касније. Начин писања наводи да су отац 
и син, Јован Кривача и Илија Кривачић, били обре-
новићевци по свом политичком опредељењу. 

Први податак из 1853, кратка примедба да 23. 
октобра „У петак преселио се славни Суд Окружја 
чачанског из Чачка у Карановац” а следећи је из 
1854. када је постављен „темељ зданију у Деспотов-
цу (Деспотовици), где је основана нова чаршија за 
нову варошицу Горњи Милановац.”151 и да је исте 

Ковачевића помогла да се обнови црква у Савинцу, 
довела је мајсторе и стару дрвену цркву преправи  ла, 
обновила старе спомен плоче породице Обрено  вић 
и Ву комановић из Срезојеваца, и све их сахрани ла у 
том дозиданом делу цркве, неке донела из Бео гра да, 
твр дио је Ковачевић Станојло, који је ђене ра лицу 
посе ћивао у Београду до краја њеног живота, јер га 
је она поштовала као човека који је био ми љеник 
краља Александра и краљице Драге.148 

МИАЧ, Збирка Varia, К-1.

ЗБИРКЕ 
МИАЧ, ЗБИРКА VARIA, К-1,

ЗБИРКА ПРОТЕ РАДОМИРА 
КРЕЧКОВИЋА 

Одликовања 
 
109. Сребрна Колајна за храброст господину Ди-
ми трију Тијанићу, воднику 
Но 4943 
17. новембар 1876, Чачак
Папир, мастило, штампа
Његова Светлост Премилостиви господар и књаз 
Милан М. Обреновић IV Врховни заповедник вој-
ске благоволео је превисоком наредбом својом, од 
22. септембра 1876. Сребрну Колајну за храброст, 
у име гарнизона за одликовање у рату са Турцима 
1876. господину Димитрију Тијанићу, воднику. За 
гла в нокомандујућег, потпуковник Јован Мишковић.
МИАЧ, Збирка Varia, К-1.

нио се Милевом Вукомановић 1852. По повратку кнеза Милоша у Ср-
бију 1858. Ранко Алимпић био је једно време помоћник начелника ре-
довне војске (помоћник начелника генералштаба), начелник одељења 
у Министарству војске, начелник Крајинског округа, Пожаревачког 
ок руга, министар грађевина, државни саветник и др.
148   Дневник Станојла, 122.

149   Објашњење којим започиње дневник: „Забелешке Знатнијих До-
гађаја. Које је прибрао и ову књигу уписао Илија Кривачић тргов. из 
Чачка. У почетку ове књиге забелешке су оца Илијиног почив. Јована 
Кри ваче трг. из Чачка рођеног у селу Кривачи Срезу драгачевском Ок-
ругу Чачанском, па их је Илија из забележака почив. Јована овде препи-
сао. Илија је из разних прибелешчица нову књигу почео препи сивати, 
упи си вати разне догађаје у 1908. год. 25. марта 1908. Илија Кри ва чић 
Ча чак.” 
150   Илија пише о догађајима и у Београду када се школовао, о Морави, 
плављењу, како су баре исушиване у Чачку. Имао је једанаесторо деце, 
већина их је умрла док су били деца. Најдуже су му живеле кћерке 
Ан гелина (1898–1970) и Катарина (1884–1969) Забелешке су сачували 
потомци, овај својеврстан дневник први је користио још 1937. Драго-
мир Поповић приликом рада на „Споменици реалне чачанске Гимнази-
је 1837–1937”; дневник је тада био код Максима Кривачића (синовца) 
а касније је дневник чувала Милица Симић из Београда, унука Илије 
Кривачића која је на тражење Маргите Радовић, првог директора Ар-
хи ва у Чачку поклонила овај раритет 1957. Историјском архиву у Чачку. 
Дневник је приредио Милутин Јаковљевић и објавио у првом броју Из-
ворника, 1984, 7-36. 
151   Брусница као седиште Окружја рудничког није била место које се 
због географских услова могла даље развијати. Премештање је запо чео 
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овим парадним хаљинама Хоћу, жеља ми је да у њи -
ма прођем поред Љубића, и тиме Љубићу одам до с-
тој ну пошту уважење...”153 Следећи датум се од но си 
на долазак кнеза Михаила Обреновића III у Чачак, 
како наводи аутор, заједно са ађутантом Алек  сан-
дром Карађорђевићем, српским кнезом, сином Ка-
рађорђевим, 1862.154 Ово је доказ да мемоар  ска гра-
ђа мора пажљиво да буде ишчитана, кнез Миха  ило 
је у Чачак долазио годину дана раније, 31. авгу  ста 
1861. наставио је пут за Ужице и поново се вратио у 
Ча чак. Александар Карађорђевић је кнезу Михаи лу 
био поручник ађутант у време његове пр ве вла  да-
вине 1839. када се Карађорђевић вратио у Србију.155 

Да су Чачани желели да одају почаст Обрено-
вићима, показује то што су новоподигнутој механи 
(1866) наденули име Таково.156 На седмој страни За-
белешки постоји запис да је последњи заповедник 
београдске тврђаве предао град кнезу Михаилу.157 
О кнежевој погибији, наводи да је поред осталих 
злочинаца, био осуђен на смрт некадашњи српски 
кнез Александар Карађорђевић, али је његово од-

године почела градња окружног здања; била је то 
прва јавна грађевина, чијим подизањем започиње 
реа лизација урбанистичког плана нове варошице.

Дневник, трећа страна: 13. децембар 1858. сти-
гло је писмо из Београда да кнез Александар није 
способан да обавља функцију првог човека Србије, 
Велика Светоандрејска скупштина прогласила је за 
кнеза Милоша Обреновића, који је тада био у Вла-
шкој. На истој страни захвалност Великом Ми ло-
шу који је Суд окружни и Начелство вратио 1859. 
у Чачак и да кнезу Милошу „треба Чачани да пале 
воштаницу” у знак захвалности што им је из Кара-
новца вратио окружна надлештва.152 Илија са гну-
шањем описује убиство и касапљење после смрти, 
кнеза Михаила, кога је мртвог целивао, а за убиство 
Александра Обреновића и краљице Драге наводи 
„да ће историја имати шта много рећи о овом та-
тарском покољу”. Највише података Кривачићи су 
оставили о Чачку, Горњем Милановцу. Илија је на-
писао знатно више од свог оца, он је учествовао у 
јавном и политичком животу, зато у неким записима 
има личних емоција и критике, са задовољством је 
записао да је 1901. приликом посете он поздравио 
Краља и Краљицу у име грађана града Чачка, да је са 
краљем био на ручку у Такову, који је „приређен за 
200 особа код Таковског грма, под ладњацима.” 

Долазак кнеза Милоша Обреновића у Чачак ју  -
на месеца 1860: „...обучен у свечану доламу од ве-
не  цијанске кадифе црвенкасте, сва извезена злат-
ним ши ритима. Ове свечане хаљине обукао је у 
селу Бре сници, гди је био на ручку, рекавши књаз, у 

начелник Рудничког окружја Вуле Вукомановић, Указом кнеза Алек-
сандра Карађорђевић 5. јануара 1853. Дивље поље у атару села Брусни-
це, добило је назив по истоименој реци Деспотовица. 
152   Значај који Кривача даје овом догађају јесу тачни датуми одласка 23. 
октобар 1853. и повратка Начелства у Чачак 18. септембар 1859; Суд је 
враћен 26. септембра 1859.

153   Стр. 5.
154   Стр. 6.
155   Династички преврат 1842. избеглиштво Михаилово, долазак на 
власт и његово обрачунавање са обреновићевцима кнеза Александра 
Ка ра ђорђевића чија се владавина завршила Светоандрејском скупш-
ти ном 1858, његово повлачење на имање у околини Темишвара. Био је 
оп тужен да је новцем и оружјем снабдео атентаторе на кнеза Михаила 
1868.
156   Одласком династије кафана Алексе Радовића промениће име у Па-
риз.
157   Навео је погрешно да је у Београду 1867. сазидана зграда Народног 
позоришта. Грешка је вероватно настала из сазнања да је зграда по-
дигнута на иницијативу кнеза Михаила Обреновића који је обећао 
после гостовања Српског народног позоришта у Београду 1867. да ће 
по дићи зграду. После оснивања Народног позоришта 1868. бивши 
турски плац код Стамбол капије одредио је кнез Михаило, да ће са зи-
дати зграду, несрећне околности су измениле след, кнез Милан је по-
ставио камен темељац. 
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Народна скупштина прогласила кнеза за краља, а 
Србија добила ново државно уређење, монархију. 
Чачани су, наводи Илија, три дана славили од 22. 
до 24. фебруара 1882. На српске Цвети из Горњег 
Милановца је у цркву Таковску дошао је 1883. краљ 
Милан, спустио се са свитом код Таковског грма, 
одакле се после ручка,161 вратио у Горњи Милановац 
на конак. Тада је аутор дневника измерио ширину 
Таковског грма – била је шест хвати.162 Четири годи-
не касније 1887. опет на Цвети,163 29. марта Руднички 
округ је о свом трошку подигао споменик од камена 
у част кнеза Милоша и почетка устанка у Такову.164 

Подсећа да је 22. фебруара 1889. краљ Милан 
абдицирао у корист тринаестогодишњег сина Алек-
сандра. Изабрао је три намесника који ће владати 
до његовог пунолетства. Јуна месеца у манастиру 
Жичи миропомазан је млади краљ.165 Светковина је 
настављена у Краљеву у којој је учествовао и Илија 
Кривачић који је био у Окружном одбору који је 
припремио целокупну свечаност.166 

Јуна 1889. за краља и владику направљени су 
столови у Саборној цркви у Чачку, оба су коштала 
по 800 динара, за краља је платила општина чачан-
ска, а за владику господин Фердинанд Крен, пи-

сус тво из земље одгодило извршење казне.158 Или ја 
Кривачић као ђак првог разреда гимназије, коју је 
похађао у Београду, наводи да је кнез мртав пре-
нет са Топчидера у београдски дворац, где је бал-
самован, три дана је било дозвољено опраштање 
народа са владарем, тако да га је и он целивао и уче-
ствовао у спроводу. Господин Јован Ристић довео 
је малолетног кнеза Милана, Јевремовог унука, из 
Париза, лепог младића од 16 година, примедба: Ми-
лан је тада имао 14 година (1854–1901).159 На 17. ст-
рани забележио је да је 2. августа 1872. Милан М. 
Об  реновић IV од Намесништва проглашен пунолет-
ним, док се на следећој страни присетио да је пре 
свог пунолетства са намесницима Јованом Ри сти-
ћем, Јованом Гавриловићем и Миливојем Петро  ви-
ћем Блазнавцем, долазио 1871. у Чачак.160 Дваде сет 
страна касније (37) Илија Кривачић почиње ст  ра ни-
цу личном трагедијом, смрћу сина Јова на (мај) што 
је био довољан разлог да не прати догађа је хро   но-
лошки, него наставља доласком краља Милана I 
Обреновића, 14. априла 1882. у Чачак одакле је на-
ставио пут у Карановац, коме мења име у Кра љево. 

Враћајући уназад датуме, напомиње да је 8. ма-
рта 1882. отишла чачанска депутација у Београд да 
честита круну краљу Милану I Обреновићу. По-
следња вест на страни је 22. фебруар 1882. када је 

158   У Пешти је изведен пред суд Александар Карађорђевић, али је 
ослобођен оптужбе да је подстрекивао заверенике. Атентатори: браћа 
Ђорђе и Коста Радовановић, Лазар Марић и Станоје Рогић, који су же-
лели да врате Александра Карађорђевића на престо Србије. После ра-
њавања, кнеза Михаила и Анку, ножем је докрајчио и унаказио Коста 
Радовановић, о овоме нема белешки код Кривачића.
159   Илија Кривачић бележи догађај коме је присуствовао, по његовим 
речима, нашао се испред Саборне цркве у тренутку када су из аута из-
лазили Јован Ристић и млади кнез у црним хаљинама и полуцилин дру.
160   Не говори о доласку кнеза Милана Обреновића у Чачак , маја месеца 
1869, о којој посредно сазнајемо из документа којим је кнез поклонио 
30 дуката цесарских болници, за набавку инструмената. МИАЧ, НОЧ, 
К-1869.

161    Међу њима је био и Илија Кривачић.
162   Стр. 41. Кривачић је бележио и датум градње како он каже Новог 
двора за Милана 1882–1884, (на страни 43), данас је познат као Стари 
двор, зидање је почело 1881. уочи проглашења Србије за краљевину, а 
завршено 1884. Пројектант је био Александар Бугарски. 
163   Стр. 49.
164   Камен за споменик вађен је у селу Марковици, Срезу драгачевском, 
израђен је у Краљеву код предузимача Михаила Чебинца, за 5000 ди-
нара.
165   Повезано је обележавање петстоте годишњице Косовске битке, са 
свечаним чином миропомазања младог краља Александра, који је из-
вр шио враћени митрополит Михаило.
166   Страна 54. Илија Кривачић је забележио да је млади краљ желео да 
види манастир Студеницу, али су на путу ка Жичи свратили у Љу бо-
стињу.
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Помиње да су 1. маја 1899. краљеви Милан и 
Александар били у Ужицу, поставили су камен те-
ме љац за ужичку касарну у Кричанову и за ткачку 
радионицу, а све је повезано са електричном цент-
ралом која је испод ужичког града, која ће покрета-
ти машине у ткачкој радионици и дати осветљење 
за варош (страна 73).

Венчао се 22. јула 1900. у Београду у Саборној 
цркви краљ Александар I са краљицом Драгом, као 
и увек он се десио тог дана у Београду и свадбу је 
видео. Зидан је Таковски Дворац Руднички округ 
о свом трошку и поклонио га краљу Александру I 
(страна 75).

Умро је први краљ од Косова, Милан I, 29. фе-
бруара 1901. у Бечу, сахрањен 7. марта, „...свечано са 
свим церемонијама које припадају једном краљу.169 
Краљ Милан сахрањен је о трошку Фрање Јосифа, 
Цара аустријског, јер му је Краљ Милан оста вио у 
аманет да га он сахрани и то у Манастиру Круше-
долу...” у Фрушкој гори у Срему (страна 78). 

Када су у Чачак долазили краљ и краљица 2. 
септембра 1901, краља Александра и краљицу Дра-
гу дочекао је и поздравио Илија Кривачић. Краљев-
ски пар је из Чачка отишао у Пожегу и Ужице па 
преко Добриње у Таково, Таковском грму под лад-
ња цима приређен је ручак за 200 особа, међу којима 
је био и Илија. Краљ и краљица су 4. септембра пре 
подне, посетили Манастир Вујан и село Луњевицу, 
постојбину краљице Драге, а 5. септембра из Гор-
њег Милановца преко Крагујевца стигли у Београд 
(стра на 77).

Јануара 1903. доселила се војска у нову касарну 
чачанску из Горњег Милановца. Ноћу, пред зору 29. 
маја 1903. у Двору су на грозан начин убијени краљ 

вар и трговац из Чачка.167 Јуна месеца у Чачак је 
долазио малолетни краљ Александар I са својим 
намесницима, генералом Јованом Белимарковићем 
и Костом Протићем, пуковником, док први намес-
ник Јован Ристић, није долазио јер је био болестан. 
Кривачић је одговорност за протеривање краљице 
Наталије из Београда 1891. у иностранство, пре ба-
цио радикалској влади на чијем је челу био Никола 
Пашић. Исте године 1. маја, X Пуковска Окружна 
команда иселила се из Чачка у Горњи Милановац 
(стр. 57). Те 1896. краљ Александар је на Велики пе-
так био на Светој Гори, у посети Хиландару (од 21. 
до 25. марта) одакле је посетио грчког краља Ђор-
ђа, наставио путовање и преко Трста се вратио у 
Београд 10. априла исте године.168 

На свадби кћерке Наталије са окружним инже-
њером Љубомиром Цветковићем, септембра 1898, 
кум је био окружни начелник Светозар Шурди ло-
вић, стари сват Стеван Крен, пивар из Чачка, де вер-
побратим Ђорђе Хадија. Само месец дана ка сније, 
6. октобра 1898. у Чачак су долазили краљ Ми лан 
и краљ Александар, и тада је пред Црквом, Ок ру-
жним здањем, и Основном школом, на чистини за-
копан камен темељац за споменик Танаску Рајићу, 
војводи, тобџији Другог српског устанка. Камен је 
био од неколико стотина кила који је „...убушен, и 
у њега је утурена повеља, метуто је стакло са зеј-
тином, повељу су потписали Краљеви и Владика 
Сава Епископ Жички” (страна 71). 

167   На страни 53. Сто за краљицу прављен је касније, 1902. Надзор над 
извођењем радова водио је аутор дневника.
168   Још један важан догађај забележио је у свом дневнику, вероватно 
преузет из Српских новина, 19. септембар 1896. када је ископан канал на 
Ђердапу на доњем Дунаву да могу лађе безбедно пролазити, пресецање 
је извела Аустроугарска влада, посао је коштао 22 милиона форинти, 
при отварању канала присутни су били цар Аусторугарски, краљеви 
Србије и Румуније (страна 67). 169   Краљ Милан је балсамован као и кнез Михаило.
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МИАЧ, VARIA, К-2, ЗБИРКА РАДИСАВА 
МИЛОВАНОВИЋА – ПРИЈЕВОР 

 1866–1910

Породица / Јован Обреновић

111. Тапија на воденицу Сали бега Лознице
из Чачка
1834.
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Тапија је издата 1834. на османском језику купцу, 
го сподару Јовану Обреновићу. Нови власник је на 
полеђини тапије забележио: Јован Обреновић књаз 
Србски, темесућ171 од воденице на Атеничкој реци 
кое купио од Салибега Лознице са едним комадом ни-
же воденице.172 

Александар и краљица Драга, официри српски, њих 
50-60 после убиства, избацили су их кроз прозор 
у авлију. Краљ и краљица сахрањени су ноћу без 
икакве пратње у Цркви Светог Марка на Старом 
гробљу (страна 81).

Стари двор у коме су били кнез Милош Вели-
ки, неумрли Михаило, неустрашиви краљ Милан 
и краљ Александар, а који је постојао између новог 
Двор ца и Минист. унутрашњих дела, порушен је из 
темеља 1904. – у њему су, као што се зна, убијени 
краљ и краљица – да би се што пре престало причати 
о грозном догађају (страна 84). 

МИАЧ, VARIA К-1,
ЗБИРКА ЈЕЛЕНЕ МАТИЋ

Јелена Матић, била је учитељица Женске основ-
не школе у Чачку 1882. Касније предаје и постаје 
управник у Раденичкој школи у Чачку.

Одликовања 

110. Одликовање орденом Светог Саве петог реда
НО 704, 
7. октобар 1898. у (Београду) Чачку
Папир, штампа
„Ми Александар I По милости Божијој и вољи На-
родној Краљ Србије одликујемо госпођу председ-
ницу Подружине женског друштва Краљевским 
орденом Светог Саве петим редом.” Водени печат 
Ордена. Александар с.р.170 Канцелар Краљевских ор-
дена, Почасни ађутант Њ.В. Краља Ђенерал Мило-
ван Павловић.
МИАЧ, VARIA, К1, Збирка Јелене Матић.

111

170   Потпис Њ.В. Краља Александар I Обреновића био је једноставан.
171   Темесућ- потврда о власништву.
172   Документи су приређени и објављену у 29. броју Изворника.
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Збирку чачанског архива чине појединачна до-
кумента која не припадају ни једном од постојећих 
фондова у архиву, ушла су поклонима, откупом или 
разменом са Народним музејом из Чачка.174 При ку-
пљање је започето убрзо по оснивању Архивског 
сре  дишта, 1949. од којих је формирана Збирка Varia 
1965, и стално се попуњава новим документима. 
Сре  ђена је делом тематски а делом хронолошки, обу -
хавата период од 1813. до 1966. Урађен је сумарни 
инвентар. Осам кутија списа садрже: поједи нач  на 
документа различите провенијенције (1813–1940), 
међу којима су писма кнеза Милоша, Јована и Ане 
Обреновић упућена различитим личностима по-
жешке нахије; делови личних фондова (1817–1966): 
Радомира Кречковића, свештеника (1817–1923); Ра-
дисава Миловановића, земљорадника (1834–1910); 
Јелене Матић.

Збирка је проглашена за културно добро од ве-
ликог значаја.175

 

Милош Обреновић

113. Писмо врховног српског кнеза Милоша Обре-
новића Николи Милићевићу Луњевици176 
26. август 1822, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Даје одговор на питање о коришћењу сеоске шуме, 
коју спахија није смео да прода, нити трговац да је 

МИАЧ, Varia, К-2, Збирка Радисава Миловановића 
1866–1910.

112. Превод тапије
27. новембар 1866, Атеница
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Превод тапије извршио је 16. новембра 1866. у Ми-
нистарству иностраних дела, секретар турскога је-
зи ка Алекса Лазић.173 
МИАЧ, Збирка Varia, К-2,
Збирка Радисава Миловановића из Пријевора.

МИАЧ, ЗБИРКА VARIA 1813–1966.

Најзанимљивија збирка за све оне, који под ис-
траживањем прошлости подразумевају само доку-
мента на којима је потпис историјских личности, 
или списе који указују на важне догађаје и промене 
у друштву. Документа која су стигла поклоном или 
откупом, као део занимљиве целине, попуњавају 
збирку која је стално отворена. У потпуности од го-
вара називу који је латинског порекла и значи ра-
з личит, разнолик, тако да се у њој налазе: и укази 
као највиши подзаконски акти, и писма члано ва ди-
настије, и мемоарски списи, дневничке забеле шке, 
које са различитих аспеката помажу да се објасне 
датуми и догађаји, личности и установе, да би се 
стекла целовита слика стварности, али уз пажљи-
во изучавање и поређење са историјским изворима 
пр вог реда.

173   Превод је извршен првенствено због судског спора који је новемб-
ра 1866. водио игуман Манастира Сретење, Венедикт против Општине 
атеничке коју је заступао председник Јован Мишовић. Пресуђено је у 
корист манастира, јер је изјавама сведока утврђено да је Ана Обреновић 
воденицу продала Манастиру Сретење за 200 дуката цесарских. У раз-
решењу спора пресудио је Никола Радовановић. Погледати детаљ није у 
Изворник, бр.29, Чачак, 2014, 5-24.

174   На основу договора о врсти историјских извора који се чувају у 
архивима и музејима, извршено је разграничење између ове две уста-
нове у Чачку, по коме су документа из музеја предата архиву, фотогра-
фије које су биле у архиву, музеју. На преузетим документима из ове 
збирке су присутни инвентарни бројеви музеја, тако се дешава да ис-
траживачи који документа налазе у архивској збирци наводе инвен тар-
не бројеве музеја, што доводи до недоумица и грешака.
175   Управни одбор Архива Србије 22.12 1998. прогласио је ову збирку 
културним добром од великог значаја.
176   Поред потписа нема печата. 
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114. Објављеније, којим кнез Милош Обреновић 
потврђује Јовану Милтовићу власништво ливаде 
за коју је платио 700 гроша у народну касу178

13. септембра 1829, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Прва страна овог Објављенија је објашњење, све-
дочанство за ову баштину која се налазила у нахији 
пожешкој у селу Вичи (Драгачево) која је сто годи-
на раније (око 1729) била баштина неког Беговића, 
који је, како се наводи изумрео и на њу се (из нахије 
старовлашке, из села Рокаца), доселио Вукосав Гр-

купи. Спахија је једино алију (суват) – пусту зем-
љу, која није насељена, нити коме припада, смео да 
про даје а трговац да купи. Кнез Милошево зашти-
т ничко понашање према заједничкој сеоској имо-
ви  ни показало се као почетак његовог одлучног 
ста ва по питању власништва земље, одлуком из 
исте (1822) године, да опустела (напуштена) турска 
има  ња подели „старинцима.” Именоване комисије 
(једна је била за пожешку, рудничку и крагујевачку 
на хију) су почеле да деле земљу, издају потврде о 
својини.177 
МИАЧ, Збирка Varia, К- 4/9.

177   Друга важна одлука која је умногоме је повећала сигурност српског 
живља је Милошева наредба (од 14. августа 1822) да Турци у Ср би ји 
мо гу ићи само царским друмом и да осим трговаца остали не могу 
свра ћа ти. Од Османске државе закупио је приходе од мукада (царских 
спахилу ка) и давао их под закуп најближим сродницима, што је иза-
зивало ре волт народа, јер су закупљени приходи довели до нагоми ла-
вања богатст ва, како врховног кнеза тако и чланова његове најближе 

породице. На са мом почетку 1828. кнез је прогласио царске мукаде 
народним и поверио бригу о њима магистратима и Народном суду. Л. 
Павловић, „Та пија на воденицу у Атеници 1834. Сали бега Лознице,” 
Изворник 29, Ча чак, 5-24. 
178   Добијање Хатишерифа (1830) убрзало је одлазак, у другој половини 
исте године, муселима (судија извршитељ), што ће убрзати исељавање 
османског живља, које се нагло исељава и по багателним ценама продаје 
своја имања. У лето 1832. откупљена су у Чачку државна непокретна 
до бра од Турака. Прелазак земљишних поседа у српске руке прати се од 
укидања феудалних односа (1830) које је правно утврђено 1833, мада 
сељаци нису стекли право својине над земљом коју су обрађивали, изу-
зев оних који су имали исправне тапије који су постали власници поседа 
на које се односила исправа. Милошев Указ из 1837. којим је прогласио 
неприкосновеност иметка потврдио је овакво стање у Кнежевини. 

113 114
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ба, чији су се потомци иселили у село Лозницу. По-
менута ливада остала је без власника, налазила се 
испред куће Јована Милтовића, који је платио за 
њу 700 гроша и постао њен власник о чему потврду 
потписује кнез Милош Обреновић. 
МИАЧ, Збирка Varia, К-4/9.

115. Захвалност Епископа ужичког Никифора 
Ма    к   симовића179, за одобрење кнеза и господара 
Ми      ло ша Обреновића да јеромонах Филимон По-
по      вић из манастира Благовештења кабларског, 
ску  п    ља милостињу по капетанији драгачевској180 
28. септембар 1836, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм
Одобрење је потписао кнез Милош Обреновић, та-
чније по заповести кнежевој, секретар књажевства 
Паун Јанковић.181 Друга страна писма – на зајед ни-
чком послу бригу о опустелим манастирима у ка-

петанији драгачевској воде свештеници, чинов ни-
ци, кметови и капетан.
МИАЧ, Збирка Varia, К-1.

Михаило Обреновић

116. Указ кнеза Михаила из 1865. којим одликује 
Василија Мирића из села Јанчића, Рудничког ок-
руга, Таковским крстом који се носи на прсима 
са леве стране, за вођење рата за ослобођење ота-
чества 1815.182 
Но 3896
23. мај 1865, Београд 
Папир, штампа, мастило, рукопис
М.П.; потпис М. М(ихаило) Обреновић с.р.183 
Збирка Varia К-7/22.

116

179   Никифор Максимовић (Јежевица код Чачка, 1788 – Чачак, 1853) 
хиротонисан је у Цариграду 1831, седиште Ужичке епископије пренео 
је из Ужица у Чачак. Седиште је до обнове Храма Вазнесења Господњег 
1834. било у Цркви Светог Георгија, коју је подигао Јован Обреновић 
1820.
180   Капетан драгачевски био је Милован Недељковић, који је годину 
дана раније, у својој 43-ој години добио звање капетан цели. Рођен је 
и живео у драгачевском селу Вирову, у државној служби је био од 1825. 
Б. Перуничић, н.д.¸ 258.
181   Паун Јанковић је до 1840. у Београду био на месту директора Кња-
жевске канцеларије. У канцеларији кнеза Милоша од 1815. до 1839. се-
к  ре тари су били: Јован Миоковић (1815–1817); Димитрије Ђорђевић 
(1815); Ђорђе Поповић Ђелеш (1815–1817); Сима Урошевић (1816–
1826); Никола Николајевић (1817); Аврам Петронијевић (1817–1821; 
1826–1832, 1834); Димитрије Давидовић (1821–1835); Цветко Рајовић ( 
1828–1830, 1834); Алекса Симић (1819–1826, 1834); Стефан Радичевић 
(1830–1835), Павле Јовановић потоњи митрополит Петар (1832–1833); 
Ја ков Живановић (1834–1838), и Паун Јанковић. Директори су били: 
Сте  фан Радичевић (1834 – по казивању Јакова Живановића); Јаков Жи-
ва   новић (1835–1838) и Паун Јанковић (1839) а кнежеви хазнадари и ра   чу -
нополагачи Јован Остојић и Јаков Јакшић. М. Маринковић, Турска кан    -
целарија кнеза Милоша Обреновића (1815–1839), Београд, 1999, 14-15.

182   На Свете Тројице 23. маја 1865. у Београду је прослављено педесет 
година Другог српског устанка, а после светковине на Топчидеру уста-
ницима који су доживели ову прославу кнез Михаило поделио је ор-
дење (отличја) Таковски крст (преживелим борцима) и сребрну меда-
љу (потомцима учесника). Из рудничког окружја орден је добило њих 
четрнаест (међу којима је Василије Мирић) који су дочекали педесету 
годишњицу а из Чачанског округа њих двадесет је на својим грудима 
понело орден. Бориша Радовановић, „Установљење ордена Таковски 
крст и његови носиоци из 1865. године”, Зборник радова Музеја руд-
ничко-таковског краја, 1, Горњи Милановац, 2001, 99-106.
183   Једини потпис кнеза Михаила Обреновића на документу чачанског 
архива.
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21. мај 1881, Београд
Папир, штампа, мастило, рукопис
Његово Височанство Премилостиви Господар и 
Књаз Српски благоизволео је превисоким указом 
по  ста вити за помоћника прве класе начелника Ћуп-
ријског округа Милована Браловића помоћника уп-
рав ника државне ергеле.
МИАЧ; Збирка Varia К-7/22,

121. Указ кнеза Милана М. Обреновића IV
о поста вљењу 
Но 12529
26. новембар 1883, Београд
Папир, штампа, мастило, рукопис
Његово Величанство Милан Први Краљ Србије ука-
зом о постављењу од  25. новембра 1883. поставља 
Милована Браловића за начелника треће класе Ок-
ру га рудничког. 
МИАЧ, Збирка Varia, K-3

Александар Обреновић

122. Указ о постављењу 
Поверљиво Но 8094
15. мај 1896. 
Папир, штампа, мастило, рукопис
Његово Величанство Александар I краљ Србије сво  -
јим превисоким указом за начелника прве класе ок-
ру га крагујевачког поставља Милована Брало вића, 
начелника друге класе истог округа. 
МИАЧ, Збирка Varia, K-3.

Породица / Јован Обреновић

123. Писмо Јована Обреновића
Николи Милиће вићу, војводи из Луњевице
22. март 1839. Чачак

117. Уверење да је Његова Светлост премилостиви 
господар и Књаз Михаило Обреновић III дао Указ 
о постављењу Милована Браловића за другог пи-
сара суда Округа ужичког
Но 79 32
16. новембар 1861, Београд 
Папир, штампа, мастило, рукопис
МИАЧ, Збирка Varia, K-3.

118. Његова Светлост премилостиви господар и 
Књаз Михаило Обреновић III поставио је указом 
Милована Браловића за секретара Суда окружја 
чачанског
Но 3789 
6. новембра 1865, Београд
Папир, штампа, мастило, рукопис
МИАЧ, Збирка Varia К-3

Милан Обреновић IV

119. Указ, у име Његове Светлости Књаза Србског 
Милана М. Обреновића IV о постављењу
Но 4491
15. новембра 1871, Београд 
Папир, штампа, мастило, рукопис
Намесници Књажевског достојанства на предлог 
министра правде којим Милована Браловића, сек-
ретара II класе Суда окружја рудничког постављају 
за секретара II класе Суда окружја чачанског.184 
Збирка Varia К-7/22;

120. Указ кнеза Милана М. Обреновића IV
о поста вљењу
Но 7018

184   Указ су у име малолетног кнеза српског, донели намесници кња-
жевског достојанства Јован Ристић, Јован Гавриловић и Миливоје Пе-
т ровић Блазнавац.
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Дивизиони генерал Јован Обреновић186 одговара на 
рапорт који је примио 11. текућег месеца, од капе -

Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм
Приватна преписка – писмо Јована Обреновића Ни-
коли Милићевићу, војводи из Луњевице, ословља-
ва га са „Љубезни г – Никола” у коме му заједно са 
су пругом Аном, честита Васкрс; потписао се само 
Ваш благонаклон Јован Обреновић.185

МИАЧ, Збирка Varia, К- 4/9. 

124. Дивизиони генерал Јован Обреновић
одговара на рапорт 
14. децембар 1838, Чачак 
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 

185   Писмо у коме је ословљавање уз велико поштовање према Николи 
Милићевићу, изгледа проистекло из кнез Милошевог прекора који је 
упутио свом брату Јовану, због његовог бахатог понашања према пош-
тованом и добром пријатељу. Погледати документ писмо број 118.

186   Кнежевина Србија је 1835. у циљу бољег организовања војних пос-
лова и успешнијег административног управљања подељена на четири 
велике војне области или команде и то: Подрињско-савску, Дунавско-
тимочку, Шумадијску и Моравско – подрињску област са седиштем у 
Чачку. Ову последњу војну област чинила су четири округа: ужички, 
руднички, чачански и крушевачки и њом је командовао генерал-мајор 
Јован Обреновић. Чачак је постао један од важнијих војних и поли тич-
ких центара Кнежевине Србије. Окружне и среске старешине до би ле су 
официрске чинове и обавезу да се старају о наоружању и обу ци народне 
војске, о регрутацији за гарду и обезбеђењу граница, стању караула и 
редовној замени њихових посада. На челу виших административних 
јединица постављени су војни команданти са војном и цивилном вла-
шћу: у војним областима генерали, у окрузима пуковници, потпуков-
ници или мајори а у срезовима капетани. Њихов надзор над радом ло-
калних органа управе трајао је до 1838. Ж. Ђорђевић, Српска народ на 
вој ска 1861–1864, Београд, 1984. Н. Станојловић, „Др Карло Белони 
(1812–1881) и његов рад у Чачку,” ЗРНМ XXXI, Чачак, 2001, 41-52; В. 
Ва силић, „Административно-територијалне промене на територији оп-
штине Горњи Милановац 1815–1995,” ЗРНМ XXXI, Чачак, 2001, 53- 93. 
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Ф. Но 11031
1. септембар 1878. Београд
Папир, штампа, мастило, рукопис
МИАЧ, Збирка Varia K-3.

127. Уверење да је одликован Златном медаљом за 
храброст Василије Станојевић водник Чачанске 
бригаде I класе из Чачка за учешће у рату 1877/8. 
Нo 3351
13. априла 1880, Београд 
Папир, штампа, мастило, рукопис
На документу је одштампани текст: Његова свет-
лост руком прецртано и дописано је Његово ви со-
чанство господар и књаз српски Милан М. Об ре новић 
вр ховни командант. Министар војни пот  пу ковник 
Јо ван Мишковић.191

МИАЧ, Збирка Varia K-3.

128. Уверење о одликовању Сребрном медаљом за 
храброст у рату 1885–1886. 
Но 1072
17. фебруар 1886, Зајечар 
Папир, штампа, мастило, рукопис
Његово Величанство Краљ Србије Милан I врховни 
командант, на предлог команданта Тимочке војске 
одликовао је г. Исаила Петровића, резервног пеша-
дијског наредника, Сребрном медаљом за храброст 
у рату 1885–1886, што потврђује издато уверење. 
Командант Тимочке војске и почасни ађутант Ње-
говог Величанства Ђенерал М. Лешјанин.
МИАЧ, Збирка Varia K-5. 

тана рачанског среза Гаје Вилотијевића187 преко бим -
баше Милована Богосављевића.188 
МИАЧ. Збирка Varia, К-4/9.

125. Друга супруга Јована Обреновића, Ана189 пи-
ше својој пријатељици, Ђурђији, супрузи Николе 
Милићевића у Луњевицу 
Јануар 1839, Чачак
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Писмо почиње истим обраћањем као и њен супруг, 
Јован, Николи: „Љубезна Ђуко”. Враћа јој огрлицу 
коју је она заложила за дуг свога супруга који је он 
имао према господару Јовану, уз напомену да гос-
подар дуг опрашта а Ана моли да ђердан Ђука чува 
и ником не даје.190 У потпису Ана Јов. Обре новића. 
МИАЧ, Збирка Varia, К-4/9.

Одликовања

126. Његово Височанство господар и кнез српски 
Милан М. Обреновић IV одликовао је Спомени-
цом на рат 1876, 1877 и 1878. Јову Стевовића, вој-
ника II чете II класе моравичког батаљона

187   Овај документ који је написан 14. децембра 1838. показује да је вре-
ме које је провео Гаја Вилотијевић на челу рачанског среза, било дуже 
сигурно за две године него што је навео Љубомир Павловић (1826–
1836) Љ. Павловић, Колубара и Подгорина, прво издање 1907, најновије 
из дање 2011. године. Едиција „Корени : српске земље, насеља, порекло 
становништва, обичаји,” прир. Борисав Челиковић. 
188   Бимбаша је у османској војсци био заповедник хиљаду момака, 
ре о рганизацијом у XIX веку предводио је батаљон, који се састоји од 
три до пет чета. У преведеном значењу могао је бити командант или у 
савременом значењу, мајор.
189   Ана Јоксић рођена је у Доњој Врбави 1818, преминула је 9. јуна 1880, 
у Београду, сахрањена је у Цркви Светог Марка. 
190   Познато је да се газда Никола пожалио кнезу Милошу на дуг ко-
ји је огрлицом плаћен и да је врховни кнез укорио Јована због овак вог 
по нашања, и да су и Јованово писмо којим Луњевици честита Васкрс, 
послани после Милошевог прекора, што се назире из начина обраћања.

191   Тада је кнез Милан Обреновић имао на располагању неколико ге-
нерала али је за министра војног изабрао потпуковника. Јован Миш-
ковић је први пут ову дужност обављао од 1878. до 1880. други пут је на 
место министра војног постављен 1897.
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На полеђини – панорама Чачка, централно место 
Црква Вазнесења Христовог.
МИАЧ, Varia К-4.

132. Поема Српско-турског рата 1876.
(из Драгаче ва) 
Гуслар Лекса и његов синовац Велисав Васа Јањић, 
ђак седмог разреда основне школе
На Спасовдан 10. маја 1879. 
„...Под Миланом кнезом то је било, Са Турцима кад 
се заратило, кнез је српску војску сакупио, Па је 
њојзи вако беседио, Скоро ћ бити пуни пет векова, 
Како с Срби не лише окова, Сад је време у бој да 
идемо, Што је наше било да отмемо, И Косово сад 
да повратимо...”
МИАЧ, Varia К-5, Л-10.

ЗБИРКА МАТИЧНИХ КЊИГА КРШТЕНИХ, 
ВЕНЧАНИХ УМРЛИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ЧАЧКА, ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА
И ЛУЧАНА

Црквене матичне књиге у Кнежевини Србији 
почињу да се воде од 1837.193 заслугом митрополита 
београдског и архиепископа српског Петра Јовано-
вића (1833–1859).194 Њега је замонашио и у чин ар-
химандрита увео 1833. епископ ужичко-ваљевски 
Никифор Максимовић у Цркви Светог Ђорђа у Ча-
чку, тадашњем епископском седишту.195 У наро ду 

129. Њ.В. Краљ Милан I по милости Божијој и во-
љи народној министар војни уверава да Милан 
Мутаповић из Чачка192 има право да носи Споме-
ницу на рат 1885–1886. 
Ф.Но 3842
15. март 1886, Београд 
Папир, штампа, мастило, рукопис
Ађутант Његовог Величанства
Драгутин Франасовић.

Култура сећања 

130. Његово Величанство краљ Александар I
– по кровитељ Кола јахача „Кнез Михаило” 
18. јул 1881, Крагујевац
Папир, мастило, рукопис
35,5 х 23,5 цм 
Утемељивачу Шумадијског Кола јахача „Кнез Ми-
хаи  ло” у Чачку Стевану Крену, трговцу, да је покро-
ви тељ постао Његово Величанство краљ Алек сан-
дар I, дарујући управи 500 динара. Изложба коња и 
та кмичење се одиграва на датум рођења духов ног 
па т рона блаженопочившег кнез Михаила.
МИАЧ, Varia К-4.

131. Позивница Шумадијског кола јахача
„Кнез Михаило” за Руднички округ, за забаву
на Цвети 1900.
Папир, штампа
Позивница – Шумадијско коло јахача „Кнез Миха-
ило” за Руднички округ, приређује забаву на Цвети 
1900. у нововотвореним просторијама Хотела Крен. 

192   Милан Мутаповић држао је мануфактурну радњу у Чачку, био је 
члан Суда општине чачанске, контролор Државне трошарине у Чачку 
1897. Инв. бр. 72/55 откупљено од Мутаповић Марије 24. маја 1955.

193   У Београду су вођене и раније, Историјски архив Београда поседује 
Збирку матичних књига од 1721. до 1913, најстарије су на латинском 
римокатоличке цркве, прве записе православни свештеници су оста-
вили из 1816. из Саборне цркве Светог Гаврила.
194   Рођен је у Шиду, радио је као гимназијски професор у Карловцима, 
по препоруци митрополита Стратимировића прешао је у Србију. 
195   Од 1831. седиште ужичко – ваљевске епархије било је у Чачку, у цр-
кви која је била од „плетера и ћерпича сазидана.” Унутрашњост је била 
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говори Грађански законик из 1844. у поглављу „О 
правима и дужностима супружника” у пара графу 
92. По венчању дужан је свештеник сва ки брак у 
књигу венчаних увести, забележивши име и прези-
ме венчаних, њихових родитеља, и кума, њихово 
стање и место обитавања, дан венчања, с до датком 
који им је брак и са потписом свештеника који је њих 
венчао. Веома важна уредба донета је 31. јануара 
1851. којом се утврђује да се презимена фамилија 
једном за свагда уреде, и да се по најстаријем члану 
уведу у званичне списе. Ипак, до краја XIХ века 
често су презимена била изостављана из протокола, 
поготову женским особама, којима је поред личног 
имена стајало име супружника у облику присвојног 
придева. У Казнателном законику из 1860. чита во 
поглавље било је намењено казнама свештени ка, 
уко лико учине прекршај приликом венчања, или 
вођења протокола, уколико исправе сакрију, униште 
или преиначе. Од 1946. обавеза вођења матичних 
књига прелази са црквених на државне (општинске 
управе) органе.198 

Збирка Матичних књига крштених, венчаних 
и умрлих са територија: Чачка, Горњег Милановца 
и Лучана, већим делом преузета је од општинских 
управа 1987.199 Неколико година касније због тери-
торијалне надлежности који чачански архив има на 
територији рудничког краја, на чување смо добили 
парохије: прањанску, брезанску и савиначку, мана-
стира Љутовнице, Враћевшнице и манастира Буко-
во.200 Последња примопредаја матичних књига била 

познату као Стару цркву, градио је тадашњи кнез 
Пожешке нахије Василије Поповић, око 1820. као 
задужбину господара Јована Обрено вића, у срп-
ском делу вароши у времену када је Страци миро-
ва задужбина још увек била џамија. Одласком по-
следњих Турака из Чачка, марта месеца 1833. Ча чани 
су започели обнову храма Богородице Градачке, уз 
свесрдну помоћ кнеза Милоша. Септембра ме сеца 
1834. задужбина средњевековног владара из лозе 
Немањића, по изричитој жељи владара, родо на че-
лника нове династије, Обреновић, кнеза Мило ша, 
посвећена је Вазнесењу Христовом.196 

Митрополит српски Петар Јовановић, покушао 
је да уведе устројство карловачке митрополије, ко ја 
је обавезу вођења црквених матичних књига за по-
чела у првој половини XVIII века. Уредбом од 22. де-
цембра 1836. која није сачувана, спроведена је оба-
веза да се у парохијама воде протоколи крште них, 
венчаних и умрлих, од јануара 1837.197 Да је зажи вело 

богато украшена, забележио је Јоаким Вујић. По једним, иконостас је 
радио Јанко Михиловић Молер, а по другима Алексије Лазић. Ипак, 
цр ква је била веома трошна тако да је 1878. срушена. Објашњење да 
је била склона паду, није довољно, јер цркве брвнаре и данас постоје 
по рудничко-таковском крају. На месту некадашње цркве која је била 
седиште епархије, није остављено никакво обележје. Царске двери су 
пренете у Манастир Ваведење а богослужбени предмети у Цркву Ваз-
несења и у Народни музеј у Чачку. Р. Ж. Маџаревић, н.д. 6; Ј. Лукић, 
Црква Светог Ђорђа у Чачку, Чачак, 2000. 
196   Долазак кнеза Милоша у Чачак 1. новембра 1838. када се задржао 
три дана, везује се и за његову жељу да види како је Црква Светог Ваз-
несења преуређена, такође ту је био и новосаграђени Владичански ко -
нак из 1837. Тако се Чачанима после 24 године указала прилика да по з-
драве кнеза Милоша, а дочекала га је „умилно свирајућа банда”, која је 
највероватније доведена из Крагујевца, јер се у Чачку приликом цркве-
не славе, свадбе, свет окупљао код цркве или кућа на игранку (тефе-
рич). Д. Поповић, Споменица реалне гимназије у Чачку 1837–1937: Ча-
чак, 1938, 43; Новине србске, 16. новембар 1838; Р. Ж. Маџаревић, Први 
гра ђани Чачка, 6.
197   М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије, Београд, 1897, 
593.

198   М. Арсић, Црквене матичне књиге у законским прописима Кнеже-
вине Србије, 52- 59.
199   МИАЧ, Записници о примопредаји архивске грађе.
200   Записник о примопредаји између Историјског архива „Шумадија” 
Кра гујевац и Међуопштинског историјског архива Чачак од 13. маја 
1998. који су потписали директори ове две архивске установе Предраг 
Илић и Зорица Матијевић. 
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134. Извод из књиге рођених о кумству
Јована Обреновића
У Матичну књигу крштених уписано је да је госпо -
дар Јован Обреновић кумовао, крстио кћерку офи-
ци ра Николе Стефановића и његове супруге Јев-
до    ки је. Јереј Радован Поповић, забележио је да је 
де  вој  чи ца Екатерина, рођена 21. октобра а обред 
крш те  ња је оба вљен неколико дана касније, 6. но-
вем  бра 1841. у Чачку.
МИАЧ, Збирка матичних књига,
Матична књига крштених Цркве Свето
Вазнесење Христово,
1837–1848, страна 161, бр. 92.

је 2001. од Музеја рудничко таковског краја, мана-
стира Враћевшнице, Прањана и Брезне.201 Збирка 
ма тичних књига Републике Србије проглашена је за 
културно добро од изузетног значаја 1979.202 

Породица / Јован Обреновић

133. Извод из књиге рођених Љубице,
кћери Јо вана и Ане Обреновић
У Чачку је 26. октобра 1840. рођена, од оца Јована 
Об реновића и мајке Ане, кћер Љубица203. Обред 
све тог крштења је обавио 6. новембра исте године, 
је реј Дамијан Прокић, кум на крштењу је био Васо 
Аџић, из Милићеваца.204 
МИАЧ, Збирка матичних књига,
Матична књига кр ш тених цркве Свето
Вазнесење Христово,
1837–1848, страна 126.

133

201   Записник о примопредаји између Музеја рудничко таковског краја 
из Горњег Милановца и Међуопштинског историјског архива Чачак од 
31. октобра 2001. који су потписали директори две установе културе: 
Радош Гачић и Зорица Матијевић. Укупно са подручја милановачке оп-
штине преузете су 53 матичне књиге, лучанске укупно 37 и са терито-
рије града Чачка 77 матица, укупно 167 књига.
202   Извршно веће Скупштине СР Србије усвојило је Листу архивске 
грађе од изузетног значаја која се чува у архивима. Службени гласник 
СРС бр. 18/1979. 
203   Прва супруга Јована Обреновића, Круна Михаиловић (Бершићи 
25. март 1797), „необично лепа и ванредно добра”, кћерка Атанска Ми-
хаиловића из Бершића, кнеза и судије црногорског, удала се за Јована 
око 1814. Имали су двоје деце: Обрена и Јелисавету, Савку. Круна је 
преминула у Брусници 6. Јануара 1835. Њен гроб је у цркви у Савинцу. 
Исте или наредне године године Јован се поново оженио, због чега је као 
искупљење 1835. поклонио Цркви Свето Вазнесење Христово у Чачку 
икону „Скидање са крста”. Са другом женом Аном, девојачки Јоксић, 
имао је петоро деце: Јелисавету, Анастазију, Јермилу, Павла. Најмлађа 
кћер Љубица, родила се у Чачку, преминула као дете и сахрањена је у 
Цркви у Савинцу. Р. Љушић, Родослов Обреновића, Горњи Милановац, 
1998; М. Ђ. Милићевић, Поменик знаменитих људи , 462.
204   Село Милићевци припадало је Нахији рудничкој.



Дворски ентеријери и предмети Обреновића
на фотографијама из Одсека за фотографију

и примењену графику Музеја примењене
уметности у Београду

Дејан Вукелић, МА
Мр Јелена Пераћ, виши кустос



Музеј примењене уметности

Музеј примењене уметности основан је 6. но-
вембра 1950. године, припада категорији уметнич-
ких музеја специјализованог типа, који системат-
ски проучава примењену уметност српског народа 
у историјским границама његове културне делат-
но сти кроз векове, као и европску и ваневропску 
примењену уметност. Музеј је проглашен устано-
вом од националног значаја. Почетне колекције, 
међу којима и драгоцена Збирка предмета сликара 
и графичара Љубе Ивановића, бројале су неколико 
хиљада предмета. Данас, Музеј поседује више од 
37.000 предмета примењене уметности, међу који-
ма се налазе и дела од изузетног уметничког и кул-
тур ног значаја. Уметничко одељење Музеја има је-
данаест одсека: Одсек за метал и накит, Одсек за 
стилски намештај и дрво, Одсек за текстил и кос-
тим, Одсек за опрему књиге, примењену графику и 
фотографију, Одсек за керамику, порцелан и стак-
ло, Одсек за савремену примењену уметност, Од-
сек за архитектуру и урбанизам, Одсек за образо-
вање, Одсек за централну документацију, Одсек за 
рестаурацију и конзервацију, и Одсек за маркетинг 
и односе с јавношћу. Музеј обавља живу изложбе  ну 
активност, приређујући студијске изложбе, Са лоне 
савремене примењене уметности, гостујуће из ло ж-
бе из иностранства, као и гостовања наших излож-
би у иностранству. Музеј издаје годишњу публи ка -
ци ју Зборник Музеја примењене уметности.

Музеј примењене уметности се налази у здању 
које је било познато као Палата Челебоновић, по 
имену адвоката др Јакова Челебоновића. Захваљу-
јући угледу који је породица Челебоновић ужива ла 
у друштвеном животу међуратног Београда, једно 
време је и сама Палата била стециште знаменитих 
људи тога доба. Зграду су подигли у периоду од 
1927. до 1929. године реномирани архитекти Сте-
ван Белић (пројекат), Никола Краснов (фасада) и 
Нерегар (унутрашња декорација). Саграђена је као 
двоспратна палата у академском стилу, са репре-
зентативним улазом и пространим мермерним сте-
пеништем са оградом од кованог гвожђа. Иако су 
временом вршене различите адаптације унутраш-
њег простора, палата је сачувала дух времена у ко-
ме је подигнута. Музеј примењене уметности се 
почетком 1951. године уселио у ову зграду, а 9. де-
цембра исте године, отворена је стална поставка. 
Тиме је остварен један од основних циљева – да се 
Музеј отвори за јавност и омогући широкој публи-
ци увид у драгоцене колекције предмета домаће и 
иностра не примењене уметности.

Репрезентативно здање у коме се налази Музеј 
примењене уметности проглашено је за споменик 
културе 2001. године.

Национални комитет IСOM-а СЦГ доделио је 
Музеју примењене уметности награду „Музеј годи-
не 2005/2006” а Музејско друштво Србије награ ду 
„Михаило Валтровић, Музеј године за 2011. годину”.
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У колекцији Музеја примењене уметности у 
Београду чува се серија од двадесет седам1 аутенти-
чних фотографија дворских ентеријера и пред мета 
из заоставштине династије Обреновић, које су на-
чинили наши познати фотографи Милан Јовано-
вић и Љубиша Ђ. Ђонић. Рађени у албуминској те-
х ници, типичној за фотографску делатност друге 
по  ловине деветнаестог и почетак двадесетог века, 
до тични фото-записи, велике историјске и мате-
ри  јалне вредности, појављују се као једна од оних 
не  достајућих карика у напорима истраживача да 
ду  б ље проникну у све тананости и турбуленције 
живо  та на српском двору у доба последњег Обре-
но  ви  ћа. Изгледе за такву врсту реконструкције осу -
јећи  вали су како неповољни политички чинио ци, 
тако и систематско растакање драгоцене покре-
тне и непокретне династичке имовине након Мај -
ског преврата 1903. године. Сама чињеница да је од 
тренут ка откупа фотографија 1959. од колекциона-
ра Влас ти ми ра Вуковића из Београда, па до пу  бли -
ко вања тре бало да протекне готово шест де це ни ја, 
може по сведочити до које мере је брисање баш  ти н-
ских тра го ва отежавало ишчитавање чак и најо  сно-
внијих слојева документарности поменуте грађе.

Ентеријери некадашњег Старог конака
у средишту фотографске активности

Милана Јовановића и Љубише Ђонића

Када је у питању идентификација снимака дво-
р ских ентеријера – који се као мотив појављују на 
укупно десет фотографија – она је умногоме била 
отежана немилом околношћу да је Стари конак, 
двор у коме су убијени краљ Александар и краљица 
Драга, срушен недуго после династичке трагеди је.2 
Реч је о здању које је своју прву неимарску реали-

Дворски ентеријери и предмети Обреновића
на фотографијама из Одсека за фотографију

и примењену графику Музеја примењене
уметности у Београду

1   Два примерка фотографије сервиса за дезерт ( кат. бр. 16) сачувана су 
под једним инвентарним бројем (инв. бр. 24393/1, 24393/2), па је отуда 
на крају текста наведено двадесет шест каталошких једница.

2   О Старом конаку: И. М. Здравковић, „Кућа Стојана Симића – Сими-
ћево здање”, ГМГБ I (1954), 206–208; Б. Несторовић, „Развој архитектуре 
Београда: од кнеза Милоша до Првог светског рата (1815–1914)”, ГМГБ I 
(1954), 159–176, пос. 164; К. Н. Христић, Записи старог Београђанина, I, 
Београд, 1987 [1923], 84–88; Д. Ђурић-Замоло, „Стари конак у Београду”, 
ГМГБ XXXVIII (1991), 113–126; A. Stolić, „Dvor u Beogradu (1880–1903) 
između tradicionalnog i modernog”, u Srbija u modernizacijskim procesima 
19. i 20. veka. Položaj žene kao merilo modernizacije, ur. L. Perović, Beograd, 
1998, 101–112; А. Столић, „Приватност у служби репрезентације: двор 
последњих Обреновића”, у Приватни живот код Срба у деветнаестом 
веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата, прир. 
А. Столић, Н. Макуљевић, Београд, 2006, 331–350; К. Митровић, „Двор 
кне за Александра Карађорђевића”, у Приватни живот код Срба у деве-
т наестом веку, 302–330; Н. Јовановић, Двор кнеза Александра Кара  ђор-
ђевића (1842–1858), магистарски рад, Филозофски факултет, Одељење 
за историју, Београд, 2009; Д. М. Вукелић, Баштина као колатерална 
штета смене титулара: превратнички вандализам и његове херитоло-
ш ке последице, мастер рад, Филозофски факултет, Одељење за исто  рију 
уметности, Београд 2012, пос. 93–108; Т. С. Борић, Дворови дина  стија 
Обреновић и Карађорђевић у Србији, докторска дисертација, Фи    ло   зоф-
ски факултет, Одељење за историју уметности, Београд, 2014, 121–149, 
183–189.
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Почев од 1895, па све до краја обреновићевске 
владавине, дворски комплекс на Теразијама доспе-
ва у жижу фотографског апарата већ афирмисаног 
Милана Јовановића, а као битан акценат у симбо-
личној топографији престонице среће се и као мо-
тив на бројним разгледницама.8 Потреба да се пу-
тем масовних медија двор представи не са мо као 
ригидна институција власти, већ и као приватни 

простор чланова владајуће династије, била је у духу 
деветнаестовековних тенденција све веће отворе-
но  сти двора ка јавности и у том погледу срп ска сре -
ди на није представљала изузетак.9 Управо у овом 

зацију добило на размеђи треће и четврте деценије 
деветнаестог века, најпре као приватна вила имућ-
ног трговца и уставобранитељског првака Стојана 
Симића, да би 1845–1846, након проширења у виду 
двају бочних ризалитa и зграде за стражу, комплекс 
удомио кнеза Александра Карађорђевића, поневши 
име Двор Књажескиј на Теразиј.3 

Коначну промену власника условила је Свето-
андрејска скупштина 1858. која је одузела мандат 
Карађорђевом сину, па ће Стари конак све до са-
мог „пада” бити слика и прилика владарске културе 
Обреновића. У њему је кнез Михаило увео балове 
који су могли угостити и до 300 званица, а ту је 
обзнањен и берат којим је овај владар изабран за 
кне за;4 у њему је кнегиња Јулија отворила врата свог 
источњачког будоара уметницима, научницима и 
угледним иностраним гостима; кнегиња-краљи ца 
Наталија је позвала бечке и париске декоратере да 
удесе његове салоне;5 најзад, у Конаку се, више од 
дру гих Обреновића, краљ Александар осећао као 
„свој на своме”,6 провевши у њему нимало безбри-
жно детињство, прогласивши се одатле кадрим за 
преузимање државног кормила7 и поставши на кра-
ју, заједно са својом супругом, жртва официрске за-
вере која га је затекла у истом том здању у коме се 
осећао најсигурније. 

Некадашњи Стари конак, фасада према Улици краља 
Милана с баштом, лево Нови двор краља Милана
(данас Стари двор, тј. Скупштина града Београда), 

колорисана разгледница, издавач Моша Коен,
Београд, 1903, приватна колекција

3   Н. Јовановић, н. д., 35; Д. Ђурић-Замоло, н. д., 114; упор. К. Митровић, 
н. д., 307.
4   Д. Ђурић-Замоло, н. д., 114.
5   Ф. Каниц, Србија: земља и становништво од римског доба до краја 
XIX века, I, прев. с немачког Г. Ерњаковић, Београд, 1985, 70; А. Столић, 
Краљица Драга Обреновић, Београд, 2009, 143.
6   Д. М. Вукелић, н. д., 96; упор. Т. С. Борић, н. д., 183.
7   Ж. Живановић, Политичка историја Србије у другој половини девет-
наестог века, III, Београд, 1924, 195; нав. према: С. В. Недић, „Из исто-
рије старог двора”, Наслеђе II (1999), 19. О првом у низу државних удара 
младог краља, потанко у С. Рајић, Александар Обреновић, владар на пре -
лазу векова – сукобљени светови, Београд, 2011, 74–87.

8   Ј. Пераћ, Разгледнице у Србији 1895–1914, Музеј примењене уметно-
сти, Београд 2009, 71, сл. 96–97; Д. Ђурић-Замоло, „Сачувани лик Беог-
рада на фотографијама А. Јовановића, И. Громана и М. Јовановића”, 
ГМГБ XIV (1967), 142. 
9   Т. С. Борић, н. д., 183–184; Ј. Пераћ, н.д., 71; К. Митровић, „Двор кнеза 
Милоша Обреновића”, у Приватни живот код Срба у деветнаестом 
ве ку, 261–263. 
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кументују фотографије Милана Јовановића и Љу-
бише Ђонића. 

Сходно изреченом, организација ентеријера 
Ста   рог конака из периода настанка поменутих 
фото  графија одговара распореду установљеном по 
по врат  ку краљице Наталије у Србију 1895, након 
че т во  ро годишњег прогонства, мада и у том погледу 
тре ба бити обазрив, поготово ако узмемо у обзир 
пода  так да су затегнути односи са супругом, краљем 
Ми ла ном, остављали трага и на уређење дворског 
енте ри  јера. Тако у једном свом дневничком запису 
из 1889. кра љица Наталија негодује што је у њеном 
одсуству краљ Милан променио намену одељењима 
из „женског” крила Конака који је гравитирао ка 
Новом двору Обреновића14: „Остала сам у старом 
двору где је још једино моја соба била иста као пре. 
Мој бу доар је претворен у собу за билијар, а салон 
у собу за пушење са огромним портретом Марије 
Катар џи”.15 

Топлу атмосферу Наталијиног салона, у доба док 
је она још увек носила титулу кнегиње, заро  био је 
тајанствени руски фотограф И. В. Громан16 равно 
две деценије пре него што су се за Конак заинте-

пе риоду, пошто је краљица Натали ја заувек на пу-
сти  ла Србију 1897, а непосредно пре не го што је 
ње  на бивша dame d’honneur Драга (рођ. Луње ви ца) 
Ма шин и сама постала краљица и гос по дар Алексан -
дрове наклоности, настаје мање по зната серија фо -
то графија ентеријера Старог кона ка из Одсека за 
фото графију и примењену графи ку Музеја при ме-
њене уметности у Београду чије се ауторство при-
пи сује Милану Јовановићу и Љубиши Ђонићу.10 

У прилог датовању фотографија у крај девет-
наестог века (1897–1900), када у београдском двору 
није било домаћице – те тиме ни живости коју је 
Стари конак добијао кад год би уступао место но-
вој владарки11 – може посведочити упоређење с 
ка   снијим фотографијама, насталим по извршеном 
пре   врату,12 а индикативна је и сама атмосфера коју 
по   средују призори опустелих јавних салона, који   ма 
једи но контрастира богато резбарена италијан ска 
трпезарија (кат. бр. 7) и бајковити Арапски салон 
краља Милана. Речју, све као да одише ишчекива-
њем да коначну реч у опремању владарског дома 
дâ будућа краљица Драга. Она ће се у њега усе ли-
ти после судбоносног венчања 23. јула / 4. августа 
1900. и уподобити га тако да одражава њен китњаст 
стил,13 који поприлично одудара од оног који до-

10   Питање ауторства фотографија није у потпуности разрешено. Иако 
се име Љубише Ђонића појављује на већини фотографија, има основа 
и за претпоставку да је њихов аутор био дворски фотограф Милан Јо-
вановић, а да их је Ђонићев атеље само дистрибуирао.
11   А. Столић, Краљица Драга Обреновић, 143.
12   У питању су снимци иностраних фоторепортера којима је „револу-
ционарна” влада дозволила приступ Старом конаку и фотографисање 
демолираних одаја, толеришући чак и претурање по личним стварима 
убијеног краљевског пара. Више у Д. М. Вукелић, н. д., 103, сл. 82–85; С. 
Рајић, н. д., 451–452. 
13   О интервенцијама краљице Драге на ентеријеру, А. Столић, Краљица 
Драга Обреновић, 143–145; Ђ. Митровић, „О заоставштини династије 
Обреновић”, у Династија Обреновић: из заоставштине: каталог излож-
бе, Београд, 1996, 31–32. 

14   О организацији Старог конака у контексту родне поделе простора: 
Т. С. Борић, н. д., 184–185; упор. И. Борозан, „Између самоинсценације 
и презентације: портрет краљице Наталије Обреновић”, ЗМСЛУ, 39 
(2011), 96–97.
15   Н. Обреновић, Моје успомене, прир. Љ. Трговчевић, прев. с фран цу-
ског И. Павловић, Београд, 2006, 212. 
16   Збирка Громанових фотографија потиче из доба српско-турског рата 
(1876–1878), када је овај фотограф дошао да забележи прилике у ратом 
погођеној Србији. Видети у Д. Ђурић-Замоло, Сачувани лик Београда 
на фотографијама А. Јовановића, И. Громана и М. Јовановића, 147–148; 
Б. Дебељковић, Стара српска фотографија, Београд, 2005 [1977], 159–
160; М. Тодић, Историја српске фотографије (1839–1940), докторска 
ди сертација, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, 
Београд, 1989, 104; Ж. Новаковић, „Изгледи Србије И. В. Громана”, у Гро-
ма нов албум фотографија 1876–1878, прир. Ж. Мијаиловић, е-издање, 
Му зеј града Београда / Математички факултет / Математички ин сти тут 
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рог ко на   ка краљица Наталија опет ус по   ставља 1895, 
доно се ћи на српски двор дашак мон   денског Бија-
рица,18 но није сасвим искључено да је краљ Ми лан 
– који се по њеном одласку враћа у Ср  бију у свој-
ству врховног команданта војске (од 1897. до 1900) 
– наново искористио женино одсуство да спро    веде 
још неку од својих „родно некоректних” ада п    та ција 
ентеријера.

Све и да је било таквих измена, претпоставља мо 
да оне нису могле имати већег утицаја на рас по ред 
просторија који нам је познат захваљујући плану 
основе Конака који је објавио полити чар и пу бли-
циста Живан Живановић у четвртом тому сво  је По-
литичке историје Србије (1925), а ко ји је, по ми ш -
љењу историографа београдског урбанизма Дивне 
Ђурић-Замоло, подударан с описима енглеског но-
винара и путописца Херберта Вивија на (Herbert Vi-
vian),19 госта на српском двору док је у ње му пос ле-
дњи пут резидирала краљица Наталија. Као такав, 
Жи вановићев план показује се релевантним у кон-
тексту фотографија дворских ентерије ра из Музеја 
примењене уметности, пре свега за ло цира ње ода-
ја које су формирале јавни простор Ста рог конака 
(Са ла за министарске седнице, Арап ски са лон или 
„Ис точњачка сала”, Сребрни салон и трпе зарија). 

ре со вали Милан Јовановић и Љу би ша Ђ. Ђонић. 
Тра нсфо рмација интимног прос тора краљичиног 
са   ло   на и будоара у маскулозни кутак за спорт и 
разо  но ду, осим што је послужила за суптилно ис-
пољавање ани мозитета према супружни ку, такође 
је ремети  ла устаљене стереотипе, према ко ји ма су 
уо блича ва ње ентеријера и иконографи је до  ма спа-
дали ис  к ључиво у надлежности жене.17 Ра  зуме се, 
привре     ме но нарушену родну поделу про  стора Ста -

Салон кнегиње Наталије у Старом конаку, између 
1876–1878, фотографија, 39,6 х 33 цм, аутор

И. В. Громан, Музеј града Београда, инв. бр. Ур 3761. 
Изглед одаје сведочи о рафинираном укусу кнегиње /

краљице Наталије и њеном израженом осећају 
самопоштовања

САНУ, Београд 2003, 4–16, https://issuu.com/m100ychic/docs/gro man_sr; 
Г. Малић, „Допринос руских фотографа српској култури у XIX и XX ве-
ку”, ГМГБ LI (2004), 287–314.
17   И. Борозан, н. д., 105–106. 

18   A. Stolić, Dvor u Beogradu (1880–1903) između tradicionalnog i modernog, 
109–110. Краљица је у Бијарицу боравила у својој вили коју је у синов-
љеву част назвала „Сашино.” О самој вили и предметима који још увек 
баштине сећање на династију Обреновић, видети текст Снежане Цвет-
ковић објављен у овом тому публикације Обреновићи у музејским и 
другим збиркама Србије и Европе.
19   Д. Ђурић-Замоло, Стари конак у Београду, 115, 117; Х. Вивијен, 
„Ср бија рај сиромашног човека”, прев. с енглеског М. Пандуровић, у 
Бео  град у деветнаестом веку: из дела страних писаца, ур. Б. Ђурђулов 
и др, Београд, 1967, 158. Наслов оригинала: H. Vivian, Servia, the Poor 
Man’s Paradise, Green & Co., London, 1897.
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један део дворског мобилијара који је у току лета 
1903. пописала трочлана државна Комисија за пре-
глед инвентара Краљевих и Крунских добара20 и из-
ве сно је да укупан број направљених снимака наве-
лико премашује седамнаест колико се чува у збир ци 
Музеја примењене уметности. 

Пре него што је главнина евидентираних пок-
рет ности постала предмет лицитација у бечком До-
ротеуму, организоване су јавне продаје на домаћем 
тлу. Прва међу њима збила се недуго по свргавању 
Обреновића, када је изложен део ствари – углавном 

Фотографије дворских меморабилија 
у светлу аукцијске продаје династичке 

заоставштине у Доротеуму 1905. године

Следећа група албуминских фотографија, на чи-
јим картонским подлогама читамо само име атељеа 
Љубише Ђонића, приказује декоративне предмете и 
делове намештаја и покућства из дворског комп ле-
кса на Теразијама, махом из Старог конака. Снимци 
су настали у периоду између официрског пуча 
28/29. маја (10/11. јуна) 1903. и продаје динас ти чке 
заоставштине у аукцијској кући Доротеум 1905. 
коју је иницирала краљица Наталија, мајка уби јеног 
краља и наследница позамашног иметка ко ји је 
остао иза угашене владалачке куће. Фотогра фи је су 
вероватно поручене како би се њима документовао 

План основе Старог конака из књиге Ж. Живановић, Политичка историја Србије у другој половини
деветнаестог века, IV, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1925, 325

20   АС, ПМС, 1903, к. 12, бр. 38, Инвентар ствари у Старом двору, Но -
вом двору, Двору у Смедереву, Нишком двору и павиљону у Нишкој ба њи, 
Таковском двору и зградама на Ади Циганлији; такође види: Ђ. Ми т-
ровић, О заоставштини династије Обреновић, 23.
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мобилијара овековеченог на фотографијама није 
пак уновчен на београдским распродајама већ у До-
ро теуму. Такав закључак може се извести на ба зи 
илустрованог каталога23 који је та аукцијска ку ћа 
објавила поводом надметања за предмете из зао-
ставштине Обреновића. 

Аукција за покретности из чак шеснаест соба 
Старог конака и Новог двора отворена је 7. септем-
бра 1905. у престоници Дунавске монархије, пош то 
су стручњаци проверили стање експоната и од   ре -
дили понудне цене.24 Насупрот Инвентару из 1903, 

оних оштећених у превратничкој ноћи21 – а по бро ју 
интересената запажена је била и аукција приређе-
на током последњег квартала 1904. у Улици кнеги-
ње Љубице [бр. 1]. Тада су на добош отишле личне 
ствари убијеног краља, за суму од око 11.000 динара, 
о чему је писано у штампи, мада без конкретних 
података о понуђеним предметима.22 Највећи део 

Рукопис Инвентара ствари у Старом двору (конаку)
из 1903, Архив Србије

Насловница каталога аукције за заоставштину
краљева Милана и Александра (Nachlass der Könige 

Milan und Alexander von Serbien), Доротеум, Беч,
10–16. октобар 1905.

21   В. Казимировић, Црна рука: личности и догађаји у Србији од превра-
та 1903. до Солунског процеса 1917. године, Крагујевац, 1997, 23.
22   „Ствари краља Александра, Политика, 282, 23. октобар 1904, 3; „Ст-
вари краља Александра”, Политика, 291, 2. новембар 1904, 2.

23   Nachlass der Könige Milan und Alexander von Serbien: Auktion 10-16. 
Ok tober 1905 im Dorotheum, K. K. Versteigerungsamt, Wien.
24   Исто, 5.
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ра и његове жене. Помена о овим меморабилија ма 
та  кође налазимо у попису трпезаријског покретног 
фон да у склопу првог записника Инвентара Краље-
вих и Крунских добара.28 

Достојни дипломатског дара били су и врхун-
ски примерци рада у порцелану из Краљевске ма-
нуфактуре у Севру, уочљиви на фотографији Сре-
брног салона у Старом конаку (кат. бр. 4), као и на 
још јаснијој репродукцији исте у Доротеумовом ка-
талогу. У првом плану фигурира ваза великих ди-
мензија коју је краљу Милану поклонио Сади Кар но 
(Marie François Sadi Carnot), трагично настра дали 
француски председник,29 који је у Сали за ми нис-

који се махом своди на таксативно набрајање пре-
д мета („11 разних икона”, „14 разних старих за ста -
ва”, „две алегоријске слике кредом рађене” итд.), 
До ротеумов каталог нуди нешто јаснију сли ку о по-
кре тностима које су њиме обухваћене, али да и он 
није без „фалинки” показује податак да за већину 
екс поната није прецизирано у ком двору и у којим 
просторијама су се налазили.25 Изузетак је намеш-
тај, па је за тај део мобилијара углавном мо гуће пре-
цизније утврдити првобитне локације.

У отклањању недоумица при локализовању ве-
ћине преосталих предмета видљивих на снимци ма 
из збирке Музеја примењене уметности, драгоце-
ним се показују каталошке репродукције дворских 
ентеријера и покретности, а од извесне помоћи је и 
Инвентар из 1903. године. Ово се посебно односи на 
предмете који нису фотографисани издвојено, али 
их срећемо на Јовановићевим и Ђонићевим сни м-
цима ентеријера. Такав је рецимо позлаћени сет за 
пунч индијског порекла, „сувенир” краља Ми ла на с 
једног од његових путешествија по Оријен ту, када 
су му за око запали и егзотични курио зи тети (кат. 
бр. 24)26 које прикључује својој „ви зи ји пурпура и 
злата” из Арапског салона који је опчи ња вао по се-
тиоце Старог конака, укључујући и по мену тог Хер-
берта Вивијана.27 

Сет за пунч је стајао на трпезаријском дубо-
резном етажеру у виду камина, тачно између двеју 
порцеланских ваза осликаних портретима немач -
ког царског пара Вилхелма II и Аугусте Викторије, 
које је краљ Милан добио на поклон лично од кај зе-

Сет за пунч, сачињен од једног послужавника, казанчета 
с кашиком и шест стаклених чаша с постољима,

XIX век (?), позлаћена бронза, индијска радионица.
Извор: Nachlass der Könige Milan und

Alexander von Serbien, стр. 47, кат. бр. 731 [табла X]

25   Ђ. Митровић, „Инвентар двора Обреновића у Такову према попису 
државне комисије из 1903. године”, ЗРМРТК 1 (2001), 216.
26   Упор. АС, ПМС, 1903, к. 12, бр. 308, Инвентар ствари у Старом дво-
ру, стр. 6–8 [Арапски салон].
27   Х. Вивијен, н. д., 158–159.

28   Инвентар ствари у Старом двору, стр. 2–3 [Трпезарија].
29   Nachlass der Könige Milan und Alexander von Serbien, стр. 26, кат. бр. 
386 [табла VII].
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једним примерком из Севра у бо гатој златној деко-
рацији, вероватно приближног вре мена печења и 
осликавања,32 који за тему има мито лошку сцену 
девојке с купидонима и цвећем. С почет ним ценама 
од 1.500 Kr за прву, односно 1.000 Kr за другу вазу, ове 
меморабилије су спадале у ред експоната за које је 
требало издвојити највише кру на аустроугарских.

тарске седнице Старог конака био меморисан и јед-
ном бистом.30 По стилским карактеристикама, ваза 
одговара раду из доба Броњарове (Alexandre Bron-
gniart) управе (1800–1847), што је период послед њег 
већег успона радионице, чије пословање нису оме-
ли ни најтежи дани Француске револуци je31. Вре ме 
настанка вазе може се оквирно датова ти у период 
између 1840. и 1846, када се фабрици прид ружује 
сликар мариниста Амбруаз Луј Гарне реј (Am broi se 
Louis Garneray), коме је поверено осликава  ње сре-
дишњег мотива, насловљеног Потрага за Аме ри ком 
(Recherche de l’Amérique). Ваза је била изло жена с још 

Сет ваза с портретима немачког цара Вилхелма II 
и царице Аугусте Викторије, крај XIX века, Царска 

фабрика порцелана Берлин
Извор: Nachlass der Könige Milan und Alexander

von Serbien, стр. 26, кат. бр. 384 [табла VI]

Сребрни салон у Старом конаку, репродукција 
оригиналне фотографије, крај XIX века. Просторијом 
доминирају две велике порцеланске вазе из Краљевске 

мануфактуре у Севру, постављене на масивним 
постаментима. Намештај је у рококо стилу, пресвучен 

светлозеленим и ружичасто-белим брокатом 
украшеним флоралним и звездастим орнаментима,

а дрворезбарени делови су посребрени.
Извор: Nachlass der Könige Milan und Alexander

von Serbien, стр. 71, [табла XXIX]

30   Инвентар ствари у Старом двору, стр. 13 [Соба за министарске 
седнице].
31   Б. Црвенковић, „Предмет моћи и жеље: порцелан из Севра у Белом 
двору”, ЗМПУ 9 (2013), 47.

32   Nachlass der Könige Milan und Alexander von Serbien, стр. 26, кат. бр. 
387 [табла VII]. Ова ваза је сигнирана са „A. Maglin”, што је име које се 
најчешће среће на примерцима севрског порцелана из раног или сре-
дине XIX века. Отуда претпоставка о подударном времену настанка 
обеју ваза.
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датира још од ренесансе33. Драгоцен, иако фраг-
мен  таран увид у такву врсту прегнућâ пружа и се-
ри ја фотографија из Одсека за фотографију и при-
ме ње   ну графику Музеја примењене уметности у 
Бео гра   ду, која на својеврстан начин опомиње и на 
про гра мирани заборав који се дуго надвијао над ди-
на с тич ким иметком. Самим тим, она обавезује ис-
тра  живаче да се подробније упусте у расветљава  ње 
суд би не оног дела заоставштине Обреновића који 
да  нас кра си постаменте иностраних колекцио нара.

Скраћенице:

АС – Архив Србије
ПМС – Председништво Министарског Савета
(фонд у Архиву Србије)
ГМГБ – Годишњак Музеја града Београда
ЗМСЛУ – Зборник Матице српске за ликовне 
уметности, Нови Сад
ЗМПУ – Зборник Музеја примењене уметности, Београд
ЗРМРТК – Зборник радова Музеја рудничко-таковског 
краја, Горњи Милановац

Више од свих аукција на којима је доспевала 
заоставштина Обреновића, она у седишту Црно-
жуте монархије је, по броју и диверзитету предмета, 
најаутентичније могла да укаже на значај који су 
чланови детронисане српске династије придавали 
дворској култури и деловању кроз уметност, што 
је, уосталом, и спадало у пожељан образац владар-
ског понашања и потврђивања легитимитета који 

Порцеланска ваза, Севр, око 1840–1846, висина 100 цм, 
дар француског председника Карноа краљу Милану 

Извор: Nachlass der Könige Milan und Alexander
von Serbien, стр. 26, кат. бр. 386 [табла VII]

33   К. Митровић, Двор кнеза Александра Карађорђевића, 313.
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4

МПУ, инв. бр. 24381
Откупљено 1959.

5. Ентеријер у Старом (Симићевом) конаку
у Београду
Љубиша Ђонић
Крај XIX века, Београд
Албуминска фотографија
17 x 22,7 цм
МПУ, инв. бр. 24382
Откупљено 1959.

6. Трпезарија у Старом (Симићевом) конаку
у Београду
Љубиша Ђонић
Крај XIX века, Београд
Албуминска фотографија
17 x 22,7 цм
МПУ, инв. бр. 24383
Откупљено 1959.

7. Трпезарија у Старом (Симићевом) конаку
у Београду
Љубиша Ђонић

Попис каталошких јединица

Здања и објекти

1. Сала за министарске седнице
(Краљев радни кабинет?) у Старом (Симићевом) 
конаку у Београду
Милан Јовановић
1893, Београд
Албуминска фотографија
21,8 x 31,5 цм
МПУ, инв. бр. 24127
Откупљено 1959.

2. Пријемно одељење у Старом двору у Београду
Крај XIX века, Београд
Албуминска фотографија
23,3 x 30 цм
МПУ, инв. бр. 24379
Откупљено 1959.

3. Арапска соба у Старом (Симићевом) конаку
у Београду
Љубиша Ђонић
Крај XIX века, Београд
Албуминска фотографија
17 x 22,7 цм
МПУ, инв. бр. 24380
Откупљено 1959.

4. Сребрни салон у Старом (Симићевом) конаку 
у Београду
Љубиша Ђонић
Крај XIX века, Београд
Албуминска фотографија
17 x 22,7 цм
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Крај XIX века, Београд
Албуминска фотографија
17 x 22,7 цм
МПУ, инв. бр. 24385
Откупљено 1959.

9. Салон у Старом (Симићевом) конаку у Београду
Љубиша Ђонић
Крај XIX века, Београд

Крај XIX века, Београд
Албуминска фотографија
17 x 22,7 цм
МПУ, инв. бр. 24384
Откупљено 1959.

8. Салон у Старом (Симићевом) конаку
у Београду
Љубиша Ђонић

7
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Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
20 x 13,3 цм
МПУ, инв. бр. 24388
Откупљено 1959.

12. Прекривач
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
20 x 13,4 цм
МПУ, инв. бр. 24389
Откупљено 1959.

13. Украсна тканина
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
20 x 12,4 цм
МПУ, инв. бр. 24390
Откупљено 1959.

14. Ваза с поклопцем
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
19,9 x 12,4 цм
МПУ, инв. бр. 24391
Откупљено 1959.

15. Тањир
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
20,1 x 13 цм
МПУ, инв. бр. 24392
Откупљено 1959.

Албуминска фотографија
17 x 22,7 цм
МПУ, инв. бр. 24386
Откупљено 1959.

10. Салон у Старом (Симићевом) конаку
у Београду
Љубиша Ђонић
Крај XIX века, Београд
Албуминска фотографија
17 x 22,7 цм
МПУ, инв. бр. 24387
Откупљено 1959.

11. Прекривач
Љубиша Ђонић

11
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МПУ, инв. бр. 24397
Откупљено 1959.

21. Фотеља
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
19,8 x 12,4 цм
МПУ, инв. бр. 24398
Откупљено 1959.

16. Сервис за дезерт
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
12,5 x 19,7 цм
МПУ, инв. бр. 24393/1, 24393/2
Откупљено 1959.

17. Подни сат
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
19,7 x 12,4 цм
МПУ, инв. бр. 24394
Откупљено 1959.

18. Столица с руконаслонима
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
20 x 12,4 цм
МПУ, инв. бр. 24395
Откупљено 1959.

19. Канабе
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
12,4 x 19,7 цм
МПУ, инв. бр. 24396
Откупљено 1959.

20. Комода с вратницама
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
12,4 x 19,9 цм

18
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Албуминска фотографија
19,7 x 12,4 цм
МПУ, инв. бр. 24402
Откупљено 1959.

26. Електрични канделабар
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
20 x 12,4 цм
МПУ, инв. бр. 24403
Откупљено 1959.

22. Жардинијера
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
12,3 x 19,9 цм
МПУ, инв. бр. 24399
Откупљено 1959.

23. Купа
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
20 x 12,4 цм
МПУ, инв. бр. 24400
Откупљено 1959.

24. Пар декоративних предмета
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд
Албуминска фотографија
20 x 12,4 цм
МПУ, инв. бр. 24401
Откупљено 1959.

25. Канделабар
Љубиша Ђонић
Почетак XX века, Београд

22

23





У Аранђеловцу – граду Обреновића

Зорица Стопић Петровић, МА, виши кустос



Народни музеј – Аранђеловац

Народни музеј у Аранђеловцу је основан на 
ини цијативу Општинске организације СУБНОР-а 
Аран ђеловца 1981. године као Музеј револуције и 
со цијалистичке изградње. Смештен је у наменски 
грађеном објекту чија се архитектура ослања на 
тра диционално градитељство Шумадије. Архитекта 
Фе ликс Бајлон, пројектант зграде Музеја, за овај 
про   јекат је награђен Октобарском наградом града 
Бео града 1983. године.

Данашњи назив Народни музеј добио је 2008. 
године.

Прва стална поставка под називом „Од Првог 
српског устанка до републике” отворена је 26. но-
вембра 1985. године. Знатним увећањем фундуса 
то ком 90-их година XX века, Музеј мења концепци-
ју и прераста у музеј комплексног типа који у свом 
саставу има збирке из палеонтологије, археологије, 
етнологије, историје и историје уметности. Музејс-
ка збирка се перманентно увећава и данас, а у њој 
се чувају сведочанства о прошлости овог краја, али 
и вредна савремена уметничка дела: Легати Душана 
Петровића Шанета и Радована Грујића (који садр-
же бројне домаће и стране медаље и одликовања 
со цијалистичког периода, документа и личне пред-
мете ових истакнутих политичких радника), спо-
мен збирка Михаила С. Петрова, као и изузетно 

вредна збирка савремене керамике настале на ме-
ђународном фестивалу „Свет керамике” који се од 
1974. године одржава у оквиру Смотре уметности 
„Мермер и звуци”.

Стална поставка музеја која носи назив „Ми ле-
нијуми” хронолошки приказује прошлост овог де ла 
Шумадије од праисторијских времена до по лови не 
ХХ века. Међу изложеним експонатима налазе се 
ске лет пећинског медведа, предмети стар чевачке и 
винчанске културе, пушка Танаска Рајића као и дру-
ги предмети који сведоче о прошлости града и жи-
во ту на овом простору уопште.

Народни музеј се бави и издаваштвом. Поред 
часописа „Шумадијски записи” који је излазио од 
2003. до 2013. године, објављени су каталози излож-
би и збирки, монографске студије, публиковани му-
зејски предмети...

Своју основну делатност истраживања, проу-
чавања, заштите и презентације покретних култур-
них добара, Народни музеј обавља на територији 
двеју општина – Аранђеловца и Тополе. 

Као установа заштите, Народни музеј у Аран-
ђеловцу је управљач природног добра од изузетног 
и, културног добра од великог значаја пећине „Ри-
совача” (од 1995. године), стара се о културном добру 
„Окућница Илија Милошевића” (од 2007. године), а 
од јануара 2016. године брине и о Знаменитом месту 
„Орашац” у Орашцу.
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цу Кубршницу почела развијати варошица Врби ца. 
До тада се овде, недалеко од пута ка Ваљеву, нала-
зила само једна, Мандина кафана. За кратко време, 
локално становништво је овде формирало шор у 
ком су се налазиле куће првих житеља, подигнуте 
са десне стране Кубршнице. А када је 1938. године 
кнез Милош пролазио кроз село Врбицу становни-
цима шора је дозволио да отварају дућане за које ће 
бити ослобођени плаћања аренде. Ова олакшица 
привукла је нове становнике шора, те је према из-
вештају Атанасија Вукићевића, начелника Среза 
Ја сеничког, крајем 1839. године овде отворено осам 
ду ћана, три механе и једна бакалница. 

Тако се у подножју планина Букуље и Венчаца 
са једне, и Орашачког брда са друге стране почела 
развијати варошица Врбица у исто време када је, 
само пар километара даље, др Емерих Линденмајер 
установио лековитост минералне воде и у Буковик 
довео на лечење прве болеснике из Шабачке бол-
нице. Извори минералне, или како се још од тог 
времена назива, „киселе” воде налазили су се на 
синору села Врбице и Буковика, али је Врбица од 
њих имала много више користи. Захваљујући бли-
зини бање која се почела развијати, и потреби да у 
њеној близини буде и једна паланка, Врбица је 1840. 
године сврстана у паланке. 

Промене које су се од 1837. до 1840. године до-
годиле на територији данашњег града Аранђелов-
ца биле су последица намере кнеза Милоша да 
срп ску државу, онолико колико је то дозвољавао 
Ха ти шериф, модернизује и приближи европским 
државама. Због тога је ушоравао села, инсистирао 
на обнављању старих, запуштених и из турског вре-

У време владара ове династије основан је сам 
град и подигнути су најзначајнији објекти у њему. 
Указом кнеза Милоша Обреновића из 1837. године 
почела се формирати прва ушорена улица у селу 
Врбици из које се развила истоимена паланка, а 
потом варошица која од 1859. године Решењем кне-
за Милоша Обреновића носи име Аранђеловац. 

У време владара из династије Обреновић, и 
захваљујући њиховом залагању, у Аранђеловцу су 
подигнути бројни објекти: врбичка црква посвеће-
на Св. архангелу Гаврилу (по којој је град добио 
име), а чију је изградњу финансирао кнез Милош 
Обреновић, среска канцеларија, а током последње 
четири деценије ХIХ века Буковичка бања је била 
бања у коју је држава уложила највише средстава. 
Крајем 60-их година ХIХ века, на иницијативу кне-
за Михаила Обреновића, Државни савет је одобрио 
сред ства за подизање „Старог здања”, савременог па-
р ног купатила, уређење извора минералне воде, пар -
ка... Крајем ХIХ века Буковичка бања у Аранђеловцу 
није се разликовала од водећих европских бања.

Од села до паланке

Крајем 30-их година ХIХ века по наређењу кне-
за Милоша Обреновића почела су да се ушоравају 
села по Србији. Тада је село Врбица било попут свих 
осталих – село разбијеног типа. Кнежевим Указом 
о ушоравању села Орашац и Врбица, марта 1837. 
године капетану Живојину Јоксимовићу, начелнику 
Јасеничког среза, наређено је да са кметовима по-
сети села и изврши премеравање сокака и плацева, 
те се на месту где се поток Балабанац улива у речи-

У Аранђеловцу – граду Обреновића
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Откупом куће Петра Вуксановића из Врбице 
1859. године врбичка чаршија добила је и зграду у 
којој је смештена општина „примителну кућу”. 

Тако је варошица добила најважније објекте 
– цркву, среску и општинску кућу. Залагањем вла-
дара, од 1860. године у Аранђеловцу је, поред сто-
чног вашара који се одржавао на празник Велике 
Го спојине, организован још један тродневни пана-
ђур који се одржавао на дан Св. архангела Гаврила. 

Током наредних деценија Обреновићи су нас-
та вили да потпомажу развој будућег града, али још 
више бање која се развијала упоредо са њим. 

Уздизање бање

Данас када се помене Буковичка бања мисли се 
на територију бањског парка у Аранђеловцу. Ње-
гов највећи део све до половине ХIХ века налазио 
се у власништву локалног становништва, док је са-
мо не посредна околина извора припадала држави. 
Уре   ђење овог извора и уздизање Буковичке бање 
ле ген да везује за име кнеза Милоша Обреновића. 
По легенди, на овим изворима се опоравио кнежев 
вра нац, због чега је кнез Пиштољину прогласио 
ле  ковитом. На легенду се надовезује и прича да је 
из  вор и земљу око њега кнез платио са своја два 
сребрна пиштоља.

Хатишерифом из 1830. године, Србија је стекла 
аутономију а тиме и право да отвара болнице, 
штам парије и пошту. Након доношења овог акта 
кнез Милош и држава много већу пажњу посвећују 
раз воју здравства – отварају се болнице, карантини, 
апотеке, у земљу доводе школовани лекари. Посеб-
на пажња посвећена је развоју бања, како обнавља-
њу старијих из давнина познатих, тако и отварању 
и уздизању нових. Приликом свог боравка у Срби-
ји 1835. године, барон Жигмунд Август Волфганг 

мена познатих бања, али и на уздизању нових бањ-
ских центара. Управо је уздизање једне нове ба ње, 
бање Кисела вода у Буковику, подстакло развој и 
па ланке Врбице, која ће се брзо развијати и чији ће 
напредак Обреновићи радо помагати.

Значај паланке Врбице опада са одласком кнеза 
Милоша са власти и из земље. Средиште среза пре-
мештено је у Тополу, сточни вашар, важан моменат 
у привреди варошице, сели се у Крагујевац, што је, 
свакако, утицало на даљи развој града. Тек са по  в-
ратком кнеза Милоша на власт, крајем 50-их годи на 
ХIХ века, и вашар и средиште среза биће вра  ћени 
у Врбицу. Друга, тродневна посета кнеза Ми  лоша 
Врбици и минералним изворима, од 26. до 29. јула 
1859. године, била је од посебног значаја за овај крај. 
Тада је подигнута црква посвећена Св. ар хангелу 
Гаврилу, а њену изградњу финансирао је кнез. Према 
свецу ком је она посвећена, кнежевим ре ше њем 
промењен је назив паланке Врбице у Аранђеловац. 
Тада је у Врбици било 97 кућа, а већ 1866. године 
Аранђеловац је и по закону сврстан у варошице.

Са повратком Обреновића на власт Врбица, од-
носно Аранђеловац, поново постаје средиште сре-
за. Одлучено је да се средства за изградњу срес ке 
куће обезбеде прирезом. Мада премештање срес   ке 
канцеларије није свима одговарало, захваљујући 
Ми лошу и Михаилу Обреновићу у Аранђеловцу 
као средишту Јасеничког среза изграђена је Среска 
ку ћа. План за изградњу Среске куће био је завршен 
до де  цембра 1859. године. По предрачуну, изградња 
Среске куће требало је да кошта 101.402. гроша и 
12 пара чаршијских, а средства би била обезбеђена 
при резом, како је договорено још 1859. године. 
Изград ња објекта започела је тек 1861. године, а до 
1865. године радови су били завршени, јер је тада 
при ли ком посете Буковичкој бањи, у њој боравио 
кнез Михаило.
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Минерални извори

На Старом извору („Књаз Милош”), на ком је 
1836. године др Линденмајер извршио прву ана ли-
зу квалитета минералне воде, током XIX века ре -
парације су вршене више пута. Извор је требало ре-
довно чистити јер се временом смањивала његова 
издашност, одржавати и обезбедити како се у њему 
не би мешала обична вода са минералном. Уређе-
њем извора 1886/7. године стублина је замењена 
чесмом од тесаног камена са орнаментима и одвод-
ним цевима, а десет година касније унутар извора 
постављене су керамичке цеви чиме је поправљена 
издашност извора али и квалитет воде.

У време када је кнез Михаило Обреновић бо-
равио у Буковику отворен је и нови извор минерал-
не воде најпре назван „Нови” или „Горњи”, а касније 
по кнезу назван извор „Кнез Михаило”, отворено је 
прво парно купатило „Ђулара” (у ком се минерална 
вода у прво време вадила ручно из бунара, а загрева-
ла ужареним ђуладима. Репарације купатила вршене 
су 1880, 1888 и 1901/2. године). Поред купатила „Ђу-
лара” у Буковичкој бањи је постојало још једно, хлад-
но купатило „Талпара” које је преуређено 1860, 1863, 
1891. године када су направљене дрвене кабине које 
су базен затварале са три стране. Године 1901–1902. 
поред постојећег ископан је још један базен који је, 
као и први, обложен дрвеним талпама, те су тако 
добијена два одвојена купатила – мушко и женско 
купатило. Oвако уређено купатило коришћено је 
све до 20-их година ХХ века. 

Половином 70-их година XIX века Буковичка ба-
ња је добила још једно, ново парно купатило. Посе-
тиоци су ово купатило називали „Ново’’, „Доње’’, 
„Парно’’ купатило или „Илиџа’’. 

Уређено по европским стандардима и захтеви-
ма балнеологије, купатило је имало један централ-

Хердер извршио је и анализу неких минералних 
вода, али не и воде из Буковика. Прву квалитативну 
анализу воде са буковичког извора (извор „Књаз 
Милош”) извршио је др Емерих Линденмајер 1836. 
године. Исте године довео је и прве болеснике у 
Буковик на лечење. У часопису Магазин за худо же-
ство, књижевност и моду 1839, а потом и у Додат-
ку к србским новинама 1840. године, он је дао осно-
вна упутства за лечење овом минералном водом. 
Постављањем стублине 1839. године извршена је 
прва каптажа извора. Исте године у бањи је бо ра-
вила кнегиња Љубица са ћерком Перком Бајић, а 
историјски извори, без ближих објашњења, помињу 
и да је Јеврем Обреновић овде имао своје зграде. 

У време када је кнез Михало Обреновић преу зео 
власт, на територији парка Буковичка бања нала зи-
ла су се три објекта: једна механа (са 9 соба из 1852. 
године), једна шупа (из 1857) и један ар на ме њен 
смештају гостинских коња (из 1855). С обзи ром на 
то да постојећи капацитети нису били довољ ни, др 
Младен Јаконковић, окружни физикус је већ 1864. 
године наглашавао потребу да се овде изгради но-
ви, већи објекат намењен смештају бањских гостију. 
У то се уверио и сам кнез Михаило приликом бо-
равка у Буковичкој бањи наредне године. 

Кнежев боравак у бањи 1865. године био је од ве-
ликог значаја за њен даљи развој. По извештајима у 
дневној штампи тада је донета одлука да Буковичка 
бања треба да се уреди по угледу на познате европ-
ске бање. По кнежевом наређењу најпре су подиг-
нуте колибе као нужан смештај за бањске госте који 
су већ боравили на Киселој води, уређен је парк и 
нови извор минералне воде, започела изградња но-
вог, парног купатила, и истовремено новог, великог 
здања намењеног смештају бањских гостију. До кра-
ја XIX века Буковичка бања није заостајала за во де-
ћим европским бањама.
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1866. године требало је уредити парк, изворе и по-
ди ћи један од два планирана објекта за смештај гос-
тију. Током ове две године, захваљујући залагањима 
кнеза Михаила и државе, у бањи су подигнуте прве 
дрвене колибе као нужан смештај за посетиоце који 
су овде долазили у све већем броју. 

Изградња „Великог конака”, објекта данас поз-
натог под називом хотел „Старо здање”, започела је 
1867. године. Приликом планирања изградње и са-
мог подизања објекта постојала је дилема да ли да се 
гради један већи или више мањих објеката. Одлука 
је била да се на Киселој води подигне једно велико 
здање које би, по потреби, могло да се користи и у 
војне сврхе.

Радови на изградњи објекта трајали су дуже не-
го што је планирано, јер је извођач радова, Готф рид 
Шулц, одуговлачио са пословима. Већи део соба у 
Здању могао се издавати још 1870. године (37 соба 
и ресторан). У намери да бањским гостима изађе 
у сусрет и обезбеди било какав смештај, др жава 
је наредила да им се омогући бесплатан боравак у 
ресторану Здања. Међутим, то није било могуће с 
обзиром на то да је г. Миша Маринковић, кафеџија 
из Београда и закупац старе механе на Киселој води, 
већ био запосео целу гостионицу. 

Радови на изградњи Старог здања завршени су 
1872. године. Посетиоцима бање на располагању 
је било 49 квартира (апартмана) са 123 собе које је 
издавало Министарство унутрашњих дела (смеш-
тај се наплаћивао по квартиру, без обзира на то 
колико је гостију у њима смештено). Прве године 
када је Здање отворено за посетиоце, у собама ни-
је постојао никакав инвентар, већ су га гости са 
собом доносили, па је изгледало као да се они током 
целе сезоне досељавају и одсељавају. Меблирање и 
опремање соба завршено је 1872. године, а инвен-
тар у собама у Великом конаку су чинили: „дрве не 

ни отворени базен, док су се око њега налази ли 
ход ници, просторије са кадама, тушевима, ка би не 
за пресвлачење и одељења за масажу, али и со бе 
ко је су користили бањски гости. Недалеко од об-
јекта подигнута је једна „шупа” у којој је 1874. го-
ди не смештена парна машина купљена у Бечу од 
фирме „Валдек, Вагнер и Бенде’’. Пословима око 
ин сталирања парне машине руководио је инжењер 
Фра њо Винтер. Тада је уграђен и парни котао по 
систему „Cornwall’’, док су шмркови уграђени по 
енглеском систему „Hayward Tyler’’. Све у складу са 
захтевима савремене балнеологије.

Парно купатило је од самог почетка имало про-
блема: кровна конструкција, направљена од сирове 
грађе, брзо се покривила, кров је прокишњавао, во-
да из отвореног базена отицала... Влага је девасти-
рала објекат па га је требало често реновирати, а 
и парна машина се често кварила. О репарацијама 
Парног купатила говорило се 1885, 1886. и 1887, али 
су радови одлагани све до 1889. године када је, због 
последица невремена, Парно купатило морало да се 
реновира. И мада су касније поново биле потребне, 
репарације Парног купатила поново су предузете 
тек након петнаест година.

Поред тога што је крајем XIX века Буковичка ба-
ња била једна од најуређенијих наших бања, чиње-
ница да је само на објекту Парног купатила имало 
још недостатака (недовољан број када, постојање 
само хладног туша...) говоре о томе да су средства 
уложена у њен развој ипак била недовољна.

„Велики конак”

Након боравка у Буковичкој бањи 1865. и 1866. 
године кнез Михаило је инсистирао код Државног 
савета да се одобри кредит за изградњу и уређење 
Буковичке бање. Од одобрених средстава током 
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се у овом делу налазила велика сала за забаве која 
је са галеријом за музику заузимала други и трећи 
спрат. Испод сале за забаве, налазила се трпезарија 
са пространом и прелепом терасом. Тераса је ура-
ђена од пешчара из села Пајсијевића, а степенице од 
зеленкастог букуљског камена.

У време владавине династије Обреновић, Здање 
је реновирано неколико пута. Због невремена већ 
1873. године било је неопходно извршити неке по-
правке на објекту: поправити малтер, ручке на про-
зорима, али и заменити чак 58 прозора, а у свим 
собама било је неопходно окречити дуваре. 

Већи радови предузети су 1887. године. Тада је 
Државни савет одобрио средства за санацију кро-
ва који је прокишњавао (због прокишњавања су и 

ногаре и пећ на којој породица справља за себе је -
ла”. Радови на фасади Здања трајали су до краја го -
ди не, а вероватно и нешто дуже.

Занимљиво је да ни пројектант нити иниција-
тор изградње „Старог здања” нису доживели да ви-
де потпуно завршен објекат – кнез Михаило је уби-
јен 29. маја 1868. године у Топчидеру, а архитекта и 
пројектант зграде Здања, Коста Шрепловић, др  жа-
вни инжењер V класе при Министарству грађе ви на, 
погинуо је приликом надгледања радова на Зда њу, 
10. децембра 1872. године у 37. години жи вота.

Велики конак је подигнут у северном делу пар-
ка, поред пута за Ваљево. Рађен је у чисто роман-
тичарском стилу, а када је изграђен имао је три дела. 
Централни део је спрат виши него бочна крила, јер 
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Формирањем таквог балнео – туристичког цен -
тра недалеко од Београда становници главног гра да 
добили би, поред Авале и Кијева, још једну де сти-
нацију где би могли отићи на једнодневни излет, 
уживати у миру, тишини, свежем ваздуху, расте ре-
ћени од свакодневних обавеза.

Аранђеловац, као варошица надомак минерал-
них извора, развијала се упоредо са бањом. Како је 
од почетка 60-их година XIX века добила нову црк-
ву, среску и општинску кућу, варошица је временом 
постала привредни, трговачки и економски центар 
овог дела Шумадије. Од пописа становништва 1863. 
године до 1900. године број становника је утро-
стручен. При том, Аранђеловац се развијао као за-
натлијска и трговачка варош, док се изузетно мали 
број становника бавио пољопривредом. 

Током 70-их и 80-их година XIX века бању у Бу-
ковику посећивали су виши друштвени слојеви, те 
је она била стециште учених Срба, на првом месту 
учитеља и професора, књижевника, те је Аранђело -
вац имао и друге бенефите, не само матери јал не. 
Један од њих је и велики број писмених станов -
ника (који је био далеко изнад тадашњег срп ског 
просека), „Читалиште” које је отворено 1869. годи-
не, а мушку и женску школу је похађало укуп но 
сто  тину дванаесторо деце, „Певачко друштво трго -
вачке омладине’’, „Женско друштво’’, „Друштво ара-
н   ђе ло вачко за удају и женидбу’’. 

У Аранђеловцу се, крајем XIX века налазио и 
Ра садник Среза јасеничког, Аранђеловачка задруга 
за штедњу, а постојао је и парни млин...

И на крају, с правом можемо констатовати да је 
захваљујући идејама и залагању српских владара из 
династије Обреновић Аранђеловац настао, разви-
јао се и постао привредни центар Јасеничког сре за. 
У исто време, заједно са Буковичком бањом кра јем 
XIX века постао је и балнео – туристички центар. 

хотелске собе биле оштећене јер је таваница била 
начињена од утабане земље и лако је пропуштала 
воду), али и за друге радове како би се Здање при-
премило за најављени долазак краљице Ната лије. 
Због краљичине посете Буковичкој бањи преуре-
ђено је једно одељење на спрату Великог конака, 
офарбана спољна столарија на целом објекту... Са-
мо две године касније, просторије које је краљица 
користила преуређене су како би се поново могле 
издавати бањским гостима.

Краљ Александар Обреновић је 1893. године у 
бањи боравио три дана. Две године касније, 1895, 
због могућности да ће краљ приликом одласка на 
маневре на Рудник поново посетити бању, преду-
зети су радови у целом граду, па и на Великом ко-
наку на Киселој води. Од свих предвиђених радова 
тада су извршене само ситније поправке и набав-
љене су „неке’’ потребне ствари за бању. То су, ујед-
но, и последњи радови на Великом конаку у време 
владавине династије Обреновић.

. . .

Крајем XIX века, у време када су се на челу др-
жа ве налазили владари династије Обреновић, Буко-
вичка бања је била једна од најуређенијих бања у 
Србији. Опремљена у складу са захтевима савреме-
не балнеологије, била је пандан европским бањама. 
Интензивна изградња купатила и смештајних ка-
пацитета, уређење извора минералне воде и парка, 
последица су намере државе да у земљи формира 
бањски центар који ће привући пажњу туриста. 
Та ко би се, са једне стране спречио одлив новца из 
земље, јер наши људи не би имали потребе да од-
лазе у стране бање, а са друге стране привукли би 
се страни туристи чиме би државни приходи би ли 
увећани.
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два новчића од 10 пара (И-775 и И-955). Под бро јем 
И-954 инвентарисан је новчић из 1879. године, док 
су новчићи од 10 (И-956) и 20 пара (И-958) из 1884. 
године, сви издати у време када је на челу др жаве 
био кнез односно краљ Милан Обреновић.

Број депонованих музејских предмета који се 
могу везати за династију Обреновић је скроман, али 
прошлост града Аранђеловца је итекако везана за 
ову династију. 

Необјављени извори:

Архив Србије, фондови:
Државни савет
Књажевска канцеларија
Министарство народне привреде
Министарство унутрашњих дела – Полицајно оде-

љење
Министарство унутрашњих дела – Санитетско оде-

љење
Министарство финансија – Административно оде-

љење 
Министарство финансија – Економно одељење АС, 

МФ-К 

Историјски архив Шумадије, Крагујевац:
Протокол умрлих при цркви буковичкој 1861–1872. 

године, књ. III, № 39 у 1872.

Народни музеј, Аранђеловац:
Историјска збирка (збирка разгледница)

Штампа:
Вечерње новости, 1895, 1900.
Додатак к србским новинама 1840, 1865. 
Магазин за художество, књижевност и моду, 1839.
Србске новине 1859, 1865, 1874, 1887.

Тако су реализовани планови Обреновића о узди-
зању Аранђеловца и бање у њему.

Заоставштина династије у фундусима музеја

Династија Обреновић оставила је трага у већи-
ни српских градова XIX века. За имена владара ове 
династије везана су акта о настанку места, из градњи 
цркава, болница, школа... 

И у музејским и архивским збиркама налазе се 
бројни депоновани династички предмети, писма, 
фотографије, намештај, одећа... Народни музеј у 
Аран ђеловцу нема депонованих династичких или 
личних предмета који су припадали члановима 
вла дајуће династије. У историјској збирци Музеја 
чу вају се предмети који се могу везати за династију 
Обреновића и време када су се њени чланови на ла-
зили на челу државе – три одликовања која су ос но-
вана и додељивана током последњих деценија XIX 
века и осам металних новчића.

У збирци Медаље и одликовања чувају се све-
га три одликовања додељена у време династије Об-
реновић, две ратне споменице рата 1876–1878. го-
дине (И-960 и И-962) и једна медаља за грађанске 
за слуге, Медаља миропомазања краља Александра 
у Жи чи 1889. године (И-961).

Нумизматичка збирка Народног музеја поде-
ље на је између Одељења археологије и Историј ског 
одељења. Тако се у историјској збирци налази но-
вац новијег времена (најстарији новчић је аустро-
угарски денар из XVII века који је издавао Ферди-
нанд II Штајерски (1578–1637). У овој збирци чува 
се осам новчића који су издати у време влада вине 
Обре  новића.

Из времена кнеза Михаила сачувано је пет нов-
чића: три од 5 пара из 1868. године (један инвен-
тарисан под бројем И-957 и два под бројем И-959) и 



304

Литература:

Вучо, Н., „Распадање еснафа у Србији”, књ. II, Положај 
занатлија и занатских радника, САНУ Посебна изда ња, 
књ. CCCIII, Историјски институт, књ. 9, Београд, 1958.

Дробњаковић, Б., Јасеница, антропогеографска испи-
тивања, Београд, 1923.

Ђорђевић, Т., „Вароши у Србији за време прве вла-
де кнеза Милоша Обреновића (1815–1839)”, Гласник Гео-
графског друштва, св. 6, Београд, 1921.

Јакшић, Г., Из новије српске историје, абдикација 
кра ља Милана и друге расправе, Београд, 1953.

Јовановић, С., Влада Милана Обреновића, књ. 3, Бео-
град, 1934. 

Лозанић, М. С., „Анализа српских минералних вода”, 
Гласник Српског ученог друштва, књ. 54, Београд, 1883. 

Љушић, Р., Историја српске државности, књ. 2, Нови 
Сад, 2001.

Милановић, Д., Општина Аранђеловац, Београд, 2003.
Милановић, Ј., Аћим Чумић (1836–1901), Београд, 2007.
Милићевић, Ђ. М., Кнежевина Србија, Београд, 2005.
Несторовић, Б., „Преглед споменика архитектуре у 

Србији XIX века”, Саопштења, књ. X, Београд, 1874.
Пауновић, Д., Цоглава, легенде из Јасенице, Београд, 

1996.
Петровић, З., „Буковичка бања у Аранђеловцу од 

1875. до 1859. године”, Шумадијски записи, бр. VI, Аранђе-
ло вац, 2012.

Петровић, З., Кисела вода у Буковику – Буковичка 
ба ња од почетка XIX века до 1859. године, Аранђеловац, 
2006.

Рајић, С., Александар Обреновић: владар на прелазу 
векова: сукобљени светови, Београд, 2011.

Спасић, Р., Буковичка бања: прошлост, садашњост, 
будућност, Аранђеловац, 2011.

Објављени извори:

Дегиљ [Лаза Комарчић], Испод Букуље, одштампано 
из Видела. 

Државопис Србије (Statistique de la Serbie.), свеска II, 
из економно-статистичког оделења Министарства фи-
нансија, у Књажеско – србској печатњи, Београд, 1865.

Државопис Србије (Statistique de la Serbie.), св. XIII, из 
статистичког оделења министарства народне при вре де, 
Краљевско – српска државна штампарија, Бео град, 1884.

Државопис Србије, св. IX, Београд, 1879, 142-143, 142-
145. 

Државопис Србије, св. XVI, Београд, 1889.
Зборник закона и законских уредаба, Београд, 1847.
Зборник закона и законских уредаба, књ. XII, Београд, 

1859.
Зборник закона и законских уредаба, књ. XIX, Београд, 

1867.
Зборник закона и законских уредаба, књ. XXXVI, Бео-

град, 1881.
Календар са шематизмом српског књажевства за 

1879. годину, Београд, 1879. 
Линденмајер, Е., Опис минералних и лековитих вода 

у Књажевству Србији, Београд, 1856. 
Матић-Зрнић, Н., Дневнички записи Наталије Ма-

тић Зрнић: 1880-1956, уредила и допунила Олга Поповић 
Ошмајнски, Београд, 2002.

Михаиловић, В., Из историје санитета  у обновљеној 
Србији, од 1804-1860, Београд, 1951.

Мишковић, Ј., „Букуља и Венчац, географско-исто-
ријска скица”, Годишњица Николе Чупића, књ. XIX, Бео-
град, 1899. 

Обреновић, Н., Моје успомене, Београд, 1999.
Поповић, Л. С., „Путничка писма са Буковичке Кисе-

ле воде I”, Српске новине, бр. 179, од 19. августа 1887.
Претходни резултати пописа становништва и до-

ма ће стоке у Краљевини Србији 31. децембра 1900. година, 
Издање Статистичког одељења Министарства народне 
привреде, Београд, 1901, 22-23. 

Протокол народне скупштине држане у Крагујевцу 
1872, Београд, 1872. 

Шкеровић, П. Н., Записници седница Министарског 
са вета Србије 1862–1898, Државна архива Н. Р. Србије, 
Грађа, књ. ΙΙ, Београд, 1952.



305

Разгледница, штампа
9 х 14 цм
НМА, инв. бр. И-881

4. Аранђеловачка кисела вода – језеро 
1900, Аранђеловац
Разгледница, штампа
9 х 14 цм
НМА, инв. бр. И-883

5. Извор киселе воде
Пре 1907, Аранђеловац
Разгледница, штампа

Попис каталошких јединица 

Здања и објекти

1. Аранђеловац-Гимназија
1919–1929, Аранђеловац
Разгледница, штампа
8,7 х 13,9 цм
НМА, инв. бр. И-707
 Десно од зграде Гимназије у другом плану види се 
зграда Среског начелства изграђена почетком 60-их 
година XIX века. 

2. Поздрав са Киселе воде (Аранђеловац)
Купатило на Киселој води
1916–1920, Аранђеловац
Разгледница, штампа, колорисање
8,9 х 14 цм
НМА, инв. бр. И-520
На разгледници је илустрована зграда Парног купа-
тила, отвореног у Аранђеловцу 1875. године. 

3. Старо здање Аранђеловац
1907, Аранђеловац

1

2

3
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7. Споменица рата 1876-1878. године
Винсент Мајер и синови
1878, Беч 
Бронза, позлата, ковање
Пречник 3,3 цм
НМА, инв. бр. И-66

8. Медаља миропомазања краља Александра
у Жичи 1889.
Радионица Адолфа Милера
1893, Беч
Месинг, позлата, ковање
Пречник 3,7 цм
НМА, инв. бр. И-60

8,8 х 13,8 цм
НМА, инв. бр. И-568

Одликовања

6. Споменица рата 1876–1878. године
Винсент Мајер и синови
1878, Беч, 
Бронза, позлата, ковање
Пречник 3,3 цм
НМА, инв. бр. И-520

4 6

7

5
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11. Пет (5) пара Михаила Обреновића III
A. S. (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 25 мм
НМА, инв. бр. И-51/2

12. Десет (10) пара Михаила Обреновића III
A. S. (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница, 
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 15 мм
НМА, инв. бр. И-775

13. Десет (10) пара Михаила Обреновића III 
A. S. (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница
1868, Беч

Новац Обреновића

9. Пет (5) пара Михаила Обреновића III
A. S. (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 15 мм
НМА, инв. бр. И-957

10. Пет (5) пара Михаила Обреновића III
A. S. (Anton Scharff)
Царско-краљевска ковница
1868, Беч
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 25 мм
НМА, инв. бр. И-51/1

8 10

11

9
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16. Двадесет (20) пара
Милана М. Обреновића IV
Ralph Heaton&Sons Limited
1884, Бирмингем
Никл, бакар, ковање
Пречник 22 мм
НМА, инв. бр. И-958

Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 15 мм
НМА, инв. бр. И-955

14. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
Ernest Paulin Tasset
Ralph Heaton&Sons Limited
1879, Бирмингем
Бакар, калај, цинк, ковање
Пречник 30 мм
НМА, инв. бр. И-954

15. Десет (10) пара Милана М. Обреновића IV
Ralph Heaton&Sons Limited 
1884, Бирмингем
Бакар, никл, ковање
Пречник 17 мм
НМА, инв. бр. И-956

12 14

15

16

13



Династија Обреновић у јавним збиркама Беча

Златан Стојадиновић



Везе Обреновића и Беча

Циљ овог рада је, да пре свега на основу исто-
ријске грађе, пружи што комплетнији преглед ма-
теријалних трагова династије Обреновић у јавним 
збиркама у Бечу. У раду су обрађене две ин  ституције: 
Аустријска национална библиотека (Збир   ка сли ка и 
графика, као и Рукописна збирка) и Музеј историје 
уметности (Збирка оружја). Рад не предста вља те-

ма тски заокружену и комплетну цели ну, већ је ви-
ше једна врста увода у тему, која би у будућ ности 
тре бало да резултира још детаљнијим опи сом свих 
врста материјалних трагова везаних за ди настију 
Обре новић у аустријској престоници. Тако ђе, вреди 
напоменути да је период емиграције чланова дина-
стије најмање обрађен у српској историо гра фији, 
и као такав, представља посебан иза зов за сваког 
истраживача.
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У XVIII и XIX веку Беч има веома значајну уло-
гу не само за европску историју, већ и за српску. 
Стојан Новаковић као прву књигу у својој „Српској 
Библиографији за новију књижевност 1741–1867” из 
1869. наводи „Стематографију” Христофера Жефа   -
ровића, издату у Бечу 1741. У Бечу живе и раде Заха-
рије Орфелин и Доситеј Обрадовић. Прве срп ске 
дневне новине су овде излазиле, од „Серб ски ја Пов се-
дневнија новини” браће Публија и Георгија Ма  р   ки дес 
Пуља 1791. године, преко Новаковићевих „Славе но-
сербскија Ведомости” 1792–1794, до Давидо ви ћевих 
и Фрушићевих „Нови на Сербских из цар с тву јушћега 
града Вијене” из 1813. Вук Караџић је овде живео и 
радио готово пола века, а штам па ри ја Јерменског 
манастира је прва у свету која је штампала Вуков у 
ћирилицу од 30 слова. Они су штам   пали, поред пр-
ве књиге издате новим правописом – „Ријеч ника”, и 
„Песме” Бранка Радиче вића и „Горски Вијенац”.

Поред културних радника, Беч је био често и 
место становања чланова све три нововековне срп-
ске династије: Петровића, Карађорђевића и Обре-
но вића. Српска парцела 68б Бечког Централног 
гроб ља1 је и данас место вечног починка двојице 
синова краља Николе Петровића: принчева Дани-
ла и Мирка. У доба емиграције Карађорђевићи су 
живели у Бечу, кнегиња Персида је овде умрла 1875, 

и почивала на гробљу Светог Марка2 заједно са 
кнезом Александром (преминуо у Темишвару 1885) 
све до њиховог преноса на Опленац 1912. Будући 
краљ Србије, тада емигрант Петар Карађорђевић, 
у штампарији Јерменског манастира штампа свој 
превод дела „О слободи” Џона Стјуарта Мила.

Ипак најзначајније везе са Бечом као и најду-
жи боравак у њему, имали су чланови династије 
Обреновић. Поред осталих чланова династије који 
ће бити поменути у раду, тројица владара и њихов 
живот у Бечу су од највеће важности за ову тему. 
То су кнежеви Милош и Михаило и кнез (од 1882. 
краљ) Милан. 

Кнез Милош 

Кнез Милош је 1841. из Влашке прешао у Беч, 
где је добио неку врсту политичког азила и често 
се сусретао са кнезом Метернихом.3 Вреди напоме-
ну ти да за свe време боравка у Бечу и Милошу и 
Михаилу су указиване владарске почасти и свуда 
су уз њих ишле кнежевске титуле иако су били екс-
кнежеви. Чест гост дворских балова, Милош је во-

Династија Обреновић у јавним збиркама Беча

1   Централно гробље (Zentralfriedhof) у Бечу је отворено 01. 11. 1874. 
Да нас се Централно гробље простире на 2,5 квадратних километара 
и има преко 330 000 гробова. http://www.friedhoefewien.at/eportal/ep/
chan nelView.do/pageTypeId/13576/channelId/-26733

2   Гробље St. Marx је последње бидермајер гробље на свету, и под заш-
титом је државе. Основано је царском директивом од 9.10.1783. Пра-
вославци су добили 1837. одобрење да се сахрањују на овом гробљу, 
и тада купили део парцела. Гробље је затворено за даља сахрањивања 
1874. мада су она вршена до 1900 (у случају породичних гробница); Zur-
GeschichtederFriedhöfeinWien; BandII (Wien 1992) S.128-133. Havlik Maria 
Margit, Der Sankt Marxer Friedhof: Die griechisch-ortodoxe Abteilung (Wien 
2006) S. 4-6.
3   В. Стојанчевић, Кнез Милош и његово доба, Београд, 1966, 426.
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забележено је да је у кнежевом власништву и кућа 
на адреси Annagasse 999, а интересантно је да је као 
власник уписан са оба презимена: Milosch Theodor-
owitsch Obrenowitsch, Fürst.9 Њу је купио у новембру 
1845.10 Године 1852. поред ове куће води се још као 
власник и куће у Леополдштату 654 (такође уписан 
са оба презимена).11 Ова кућа нажалост није очува-
на. Њу је кнез Милош користио за издавање12, а 
1855. даје је свом банкару Димитрију Тирки, од ко-
га заузврат добија палату коју дарује Михајлу и Ју-
лији.13 Адреса ове палате била је „Landstrasse, Wag-
gasse 507”.14 У акту 46. земљишних књига тадашњег 

дио живот на високој нози, дружећи се са елитом и 
настављајући своје финансијске послове. У те сврхе 
брзо се повезао са грчким банкарима цин цар ског 
порекла Симоном фон Сином4, Стеријом Думбом5 
и Димитријем Тирком6, са којима ће развити при-
јатељске односе. Већ фебруара 1842. он при су  ству је 
Вуковој прослави добијања златне медаље од рус -
ког цара у Тиркиној кући.7 

У досадашњем истраживању пронашли смо 
пет кућа које су у различитим периодима кнежеве 
емиграције биле у његовом власништву. Најверо-
ватније прва кућа коју је кнез купио у Бечу била 
је у тадашњем предграђу Ландштрасе, данас трећи 
бечки дистрикт, која и данас постоји.8 Године 1847. 

4   Георг Симон фон Сина (1782–1856), уз барона Ротшилда, један од 
најбогатијих и најутицајнијих људи Аустријског царства. Био је гувер-
нер националне банке, а имао је и бројне железничке концесије (нпр. на 
изградњу моста преко Дунава који спаја Будим и Пешту). У 22. бечком 
округу од 1877. једна улица носи његово име – Sinagasse. https://www.
wien.gv.at/wiki/index.php/Georg_Simon_Sina
5   Стеријо Думба и његов син Николај, спадали су у елиту Беча тога до-
ба. Николај је 1870–1885. био члан доњег дома, а од 1885. горњег дома 
парламента. Стеријо Думба је такође велики добротвор најстарије пра -
во славне цркве у Бечу, Светог Ђорђа, приликом чијег реновирања ње-
го вим средствима 1898. је подигнут звоник, додата источна фасада у 
грч ком стилу и улаз из Грчке улице. Тада је црква добила данашњи из-
глед. По Николају Думби, једна улица у 1. Дистрикту носи његово име 
од 1900. године – Dumbastraße. Raczova Zuzana, Das Archiv der griechisch-
orienta lischen Kirchengemeinde zum hl. Georg in Wien (Magisterarbeit) (Wien 
2012) С. 32.; https://www.wien.gv.at/wiki/index.php?title=Nikolaus_Dumba
6   Димитрије Теодор Тирка (1802–1874), грчки велетрговац и банкар, 
био је мецена многим културним радницима (нпр.Добровски). Одржа-
вао је пријатељске контакте са свим виђенијим бечким Србима, пре све-
га са Вуком, а Обреновићима је био банкар и 1863. добио је приви легију 
и титулу „Кнежевског српског банкара”. Тирка и његова жена Ма рија 
(рођ. Станисављевић) били су Вукови кумови и мецене. Само за шта-
мпање „Ријечника”, помогли су га са 5.000 форинти. ÖBL 1815–1950, Bd. 
14 (Lfg. 65, 2014), S. 353; М. Поповић, Вук Стефановић Караџић, Бео-
град, 1987, 99.
7   М. Поповић, н.д., 307
8   У једном Вуковом писму, од 6. 5. 1843. он као његову адресу наводи: 
Аufder Landstrasse 279. Након нове пренумерације 1863. кућа добија број 
који није мењан до данас: Landstraße Hauptstraße 90, Вукова Преписка, 

књига шест, Београд, 1912, 722. Alt- und Neue- Wien. Alphabetisches Verze-
ichnisssämmtlicher alter Strassen, Gassen und Plätze Wien´s mit Angabe ihrer 
dermaligen neuen Benennung dann den alten und neuen Häusern Nummern 
(Wien 1863), S. 63; Neues verbessertes und vermehrtes Häuser-Schema der k k 
Haupt- und Residenzstadt Wien mit ihren 34 Vorstädten (Wien 1847), 35.
9   Н. д., 35.
10   Sonntag Blätter, Nr 4 (Wien 23.11.1845), S. 23; Alt- und Neue- Wien. Alpha-
betisches Verzeichnisssämmtlicher alter Strassen, Gassen und Plätze Wien´s 
mit Angabe ihrer dermaligen neuen Benennung dann den alten und neuen 
Häu  sern Nummern (Wien 1863), S. 6. Neuester verbesserter Häuser-Schema 
der kai  serl königl Reichshaupt- und Residenz Wien mit allen Vorstädten (Wien 
1852), 37, 78.
11   Након пренумерације то је била адреса Untere Donaustrasse 23. Neu-
ester verbesserter Häuser-Schema der kaiserl königl Reichshaupt- und Residenz 
Wien mit allen Vorstädten (Wien 1852), 37, 78; Alt- und Neue- Wien. Alp-
habetisches Verzeichnisssämmtlicher alter Strassen, Gassen und Plätze Wien´s 
mit Angabe ihrer dermaligen neuen Benennung dann den alten und neuen Häu-
sern Nummern (Wien 1863), S. 18.
12   К. Јovanović, Разне успомене, Београд, 2012, 59.
13   https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Vetserapalais_%283%29
14   Данас је то Salesianergasse 11, у трећем дистрикту.Allgemeines Adreß-
Buch nebst Geschäfts- Handbuch für die K. K. Haupt- und Residenzstadt Wien 
und dessen Umgebung (Wien 1859), 569. Нажалост, палата саграђена 1794. 
срушена је 1916. Ова палата, позната је као „Палата Ветцера” („Ve t-
serapalais”) по њеним каснијим власницима, породици Ветцера. Од 1866. 
након Михаиловог развода са кнегињом Јулијом, остаје њена. У ли те ра-
тури се може наћи и под именом „Палата Обрено вића” („Ob re novic-Pa-
lais”), https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Vetserapalais_%283%29 Me s-
sner Robert, Die Wieden im Vormärz: Historisch-topogra p  hische Darstellung 
der südwestlichen Vorstädte und Vororte Wiens auf Grund der Kata stra lver-
mes sung (Wien 1975), S. 405, 310.



313

чио властима Доње Аустрије као помоћ за нај сиро-
машније21, а 1845. са прилогом од 30 фло рина такође 
помаже подизање споменика Јернеју Копи тару на 
гробљу Ст. Маркс.22 Фебруара 1848. Милош поклања 
фонду дечије болнице под патронатом царице Ане-
Марије 2000 флорина.23 Већ у мају 1843. у Бечким 
новинама излази реклама за трговину свилом Васи-
лија Алексића.24 Радња се звала Код кнеза Милоша 
(нем. zumFürstenMilosch). Адреса је била AmGraben 
1120.25 Kрајем 1846. радња је затворена и продата.26 
Јовановић бележи и да је кнез имао ложу у опери 
– тадашњи Kärntnertortheater. Такође, он пише и о 
књажевој кући у Бадену, где је боравио лети.27 Ми-
лошева ћерка Јелисавета, Савка (удата Николић де 
Рудна), умрла је у својој 35-ој години у Бечу и била 
је сахрањена у гробници на гробљу Светог Марка 
13.09.1848. Та гробница се налазила у првом реду 
под редним бројем 4, а у њој је 15. јануара 1849. са-
храњен и њен петогодишњи син Младен.28 Кнез 
Ми лош није присуствовао сахрани. Опело је одр-
жано у цркви Светог Ђорђа.29 Ковчег су носили 

бечког предграђа, а данас 13. Дистрикта, Хицинга, 
сто ји да је Кнез Милош Теодоровић Обреновић 5. 
јануара 1846. купио кућу на Lainzer Straße 166.15 

Друштвени живот и престиж кнеза Милоша у 
то време се огледа и у Словенским баловима који 
су се одржавали у Бечу средином четрдесетих и пе-
десетих година под покровитељством кнежева Ми-
лоша и Михаила.16 Први бал је био студентски, и 
одржао се 4. фебруара 1844. Међу 300 посетилаца 
би ли су и кнез Милош и Вук Караџић.17 На трећем 
балу, 10. фебруара 1846, поред кнеза Милоша гости 
су били и преко 20 грофова и барона, међу њима: 
принц Шварценберг и грофови Тун и Кински.18 На 
овом балу је Јохан Штраус Млађи извео први пут 
своју композицију под називом Српски кадрил, која 
је штампана у Бечу у 4 000 примерака, и посвећена 
је кнезу Михаилу.19 

Почетком 1843. године, Милош је градској уп-
ра ви у Бечу поклонио 100 дуката у сврху побољша-
ња животних услова бечке сиротиње. У знак зах-
вал но сти за овај хумани гест, градска упра ва је 
на  ложила да новине обавесте грађане о истом (то 
је чинио и сваке наредне године током свог жи во-
та у емиграцији).20 Године 1844. исти износ је уру -

15   Након пренумерације, ова кућа добија број Lainzer Straße 39 и постоји 
и данас. R. Messner, Die Wieden im Vormärz: Historisch-topographische Dar-
stellung der südwestlichen Vorstädte und Vororte Wiens auf Grund der Ka ta  s-
tralvermessung. (Wien 1975), S. 310, 405.F. Czeike, XIII Hietzing (Wien 1982), 
S. 27.
16   K. M. Brousek, Wien und seine Tschechen: Integration und Assimilation 
einer Minderheit im 20. Jahrhundert (München 1980) S. 14.
17   M. Scheutz, V. Vales, Wien und seine WienerInnen: ein historischer Streif-
zug durch Wien über die Jahrhunderte (Wien/ Köln/ Weimar 2008). S. 289.
18   Љ. Дурковић-Јакшић, Југословени чланови „Бесједах Славјанских” у 
Бечу 1846-1847. године, 149, Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Ву-
ку, бр 3, Београд, 1960, 147-156
19   F. Mailer, Johann Strauß: Kommentiertes Werkverzeichnis (Wien 1999), 
S. 292-293.
20   Wiener Zeitung, Nr 13 (Wien 13.01.1843) S. 3.

21   Wiener Zeitung, Nr 353 (Wien 21.12.1844) S. 3.
22   Sonntag Blätter , Nr 45 (Wien 09.11.1845) S. 23.
23   Wiener Zeitung, Nr 56 (Wien 25.02.1848) S. 1.
24   Василије Алексић је био човек од кнежевог поверења и пословни 
сарадник. Након непријатности са једном од кнежевих љубавница, 
Даницом, он ју је удао за Алексића и дао јој као мираз 40.000 форинти. 
Тирка и Вук су били стари сват и кум на овом венчању. Наводно је кнез 
са њом имао ванбрачног сина Тодора. В. Стојaнчевић, Кнез Милош и 
ње гово доба, Београд, 1966, 440.
25   Wiener Zeitung, Nr 120 (Wien 01.05.1843) S.16.
26   Wiener Zeitung, Nr 325 (Wien 24.11.1846) S.16. Ова зграда још увек 
по стоји и позната је у историји Беча као „Bartolotti-Partenfeld-Palais”, 
по  с  ледња барокна кућа на Грабену и налази се у самом центру града 
(Gra ben 11 /Dorotheergasse 2-4).
27   К. Јовановић, Разне успомене, Београд, 2012, 72.
28   M. M. Havlik, Der Sankt Marxer Friedhof: Die griechisch-ortodoxe Abteil-
ung (Wien 2006), S. 94.
29   Братство Светог Ђорђа је основано 1723, а прва капела неколико 
го дина касније. Тек 1802. године се селе на данашњу адресу уз помоћ 
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о његовим бечким адресама оставио нам је Кон-
стантин Јовановић у својим „Успоменама”.36 Кнез 
Михаило у Бечу одржавао је присне контакте са 
кул  турним радницима: са Вуковим препорукама 
путује по Немачкој 1843-44, где упознаје Ранкеа и 
Јакоба Грима.37 Такође је Анастас Јовановић, први 
српски фотограф и литограф, стипендиста кнеза 
Милоша од 1838, радо виђан гост код оба кнеза. 
Након рада у Београду, Ђура Даничић се јула 1853. 
на позив Кнеза Михаила враћа у Беч, где ће наред-
не три године бити учитељ српског језика кнегињи 
Ју лији.38 

Мало је познато и да су Обреновићи били ку-
мови царском генерал-мајору Ђорђу Стратимиро-
вићу, који се оженио са Албином фон Бек 10. маја 
1854. у грчкој цркви Свете Тројице на Флајшмарк-
ту39. Кум на венчању био је кнез Михаило. Генера-
лову децу су крстили Кнез Михаило и кнез Ми лан,40 
а 1896. краљ Александар га је одликовао ор  де ном 
Та ковског крста.41 Такође, горе споменути „Срп -
ски кад рил” није једино дело аустријских компо зи-
тора посвећених кнезу Михаилу. Наиме 1853. ње му 
је Филип Фарбах Старији посветио своју ком  по-
зицију „Српска Полка” („SerbenPolka”), 151. дело из 
његовог опуса. Композиција за клавир је штам  пана 

кнез Михаило и Јеврем Обреновић. Јелисавета је 
оста  вила иза себе четворо деце.30 Нажалост, није 
по з  на то где су и када премештени њени посмртни 
остаци.

Милошев брат Јеврем је једно време такође са 
породицом такође живео у Бечу.31 Његова ћерка, Је-
катерина, умрла је у својој 22-ој години у Бечу. Са-
храњена је 15.01.1848. у гробници број три у првом 
реду на гробљу Светог Марка.32 Није познато где су 
и када премештени њени посмртни остаци. Јевре-
мов син, а отац будућег краља Милана, Милош, био 
је на школовању у Бечкој инжињеријској академији 
у коју је примљен 1841. а из које је иступио 5. 11. 
1842.33 Јевремова ћерка Анка је у Бечу крстила и 
ћер ку Вука Караџића, којој је дала своје име.34 

Кнез Михаило и кнегиња Јулија

Кнез Михаило долази у Беч након мајчине смр-
ти, 1843. и задржаће се ту уз краће и дуже прекиде 
до повратка на престо 1860.35 Највредније подат ке 

ве ли ког добротвора Георга Јохана фон Карајана (Карајанис), чији је син 
Теодор био председник Аустријске Академије Наука, а праунук чуве-
ни диригент Херберт вон Карајан. Најстарија је православна црква у 
Бечу. Тек реновирањем 1898. црква добија данашњи изглед. Данас обе 
грчке цркве су под јурисдикцијом цариграског Патријарха; Z. Raczova, 
DasArchivdergriechisch-orientalischenKirchengemeindezumhl. Georg in Wien 
(Magisterarbeit) (Wien 2012) С. 33-34, Gastgeber Christian, Gschwandtner 
Franz, Die Ostkirchen in Wien: Ein Führer durch die ortodoxen und orienta-
lischen Gemeinden (Wien 2004), С. 50.
30   Wiener Abendzeitung, Nr 130 (Wien 26.09.1848), S.4.
31   Ж. Војиновић, Принцеза Анка: Скица за портрет Ане Обреновић, 
прве списатељице обновљене Србије, Београд, 2010, 105.
32   M. M. Havlik, Der Sankt Marxer Friedhof: Die griechisch-ortodoxe Abtei-
lung (Wien 2006), S. 94.
33   F. Gatti, Geschichte der K. K. Ingeniur- und K.K. Genie- Akademie. 1717–
1869, S. 893. (Wien 1901). S. 823.
34   Ж. Војиновић, н. д., Београд, 2010, 132.
35   Д. Страњаковић, Михаило и Јулија, Београд, 1940, 3.

36   К. Јовановић, н. д., Београд, 2012.
37   О Вуку Караџићу: студије и есеји, (Београд 1968), 265-67.
38   Интересантно је и напоменути да је Даничић на позив кнеза Милана, 
био такође учитељ српског језика кнегињи Наталији у Паризу 1876; М. 
Поповић, Ђура Даничић, Београд, 1959, 106-8, 112, 160, 179.
39   У Бечу постоје и дан данас две грчке цркве из тога доба. Црква Све-
тог Ђорђа у Грчкој улици је била намењена за православце који су би-
ли османски поданици, а непуних двеста метара удаљена Црква Свете 
Тро јице на Флајшмаркту за православце аустријског поданства. То об-
јаш њава чињеницу да се генерал Стратимировић венчао у другој, док 
је на пример Вуков син Димитрије крштен у првој.
40   Stratimirovic Von General, Was ich erlebte (Wen/Leipzig 1911), 114.
41   Das Vaterland, Nr. 301, 1.11.1896, S. 5.



315

ва у одељку са урнама који се налази на дру гом улазу 
са сигнатуром KNLH 13.

Краљ Милан

Боравци краља Милана у Бечу су били чести и 
за време владавине, али су нарочито учестали након 
абдикације. Тако је и последњих пар месеци живота 
провео овде.

Познат је близак однос са царем Францом Јо-
зе фом, који је још 7. јануара 1870. одликовао Ми-
ла на велики орденом Леополдовог реда (Großkreuz 
des Leopoldordens).50 Такође је 97. Пешадијски пук 
аустроугарске војске носио у част краља Милана 
његово име од 1883. до 1892. (Küstenländisch-krain-
erisches Infanterieregiment Nr. 97).51 Познато је и да 
је цар био присутан два пута у Српској цркви Све-
тог Саве: приликом њеног освећења када је био и 
највећи приложеник за изградњу, као и приликом 
опела краљу Милану 14. фебруара 1901. Забележено 
је да је краљ Милан био у пријатељским односима 
и са Војводом од Велса, доцнијим британским кра-
љем Едвардом седмим и аустријским принцом Ру-
долфом.52 Такође се дружио и са Едуардом Сахе ром, 
власником једног од најпознатијих бечких хотела. 
У његовом хотелу је краљ Милан био чест гост и 
након Сахерове смрти. У романсираној биографији 
Едуардове супруге, Ане Сахер, краљ Милан заузима 
једно поглавље.53 Миланов рани живот у Бечу још 

1854. у Бечу.42 У Бечу је Кнез Михаило напи сао и 
своју песму Што се боре мисли моје коју је најве-
рова тније посветио најмлађој ћерки кнеза Лих тен-
штајна, Марији Јозефи.43 

Кнез Михаило запросио је Јулију Хуњади де Ке-
тели (1831 – Беч, 1919) у мају 1853. године. Свадбе-
ни чин обављен је 1. августа у капели руског посла -
нства у Бечу.44 Кум је био руски посланик на бе  ч    ком 
двору, Мајендорф. Бечке новине „Пресе”, опи    сују-
ћи венчање у капели руског посланства у 11 часо -
ва, пишу да је кнез Михаило имао српску ношњу и 
сабљу украшену дијамантима вредну 80.000 фло-
рина, а посебно је истакнута кнегињина ди ја   ман-
т ска дијадема.45 Растанак кнегиње Јулије од кне за 
Михаила уследио је писменим споразумом 18. но -
вем бра 1865. Тиме јој је кнез оставио палату (про-
це  њену на 100.000 дуката46) у Бечу („Obrenovic Pal-
ais”) и годишњу ренту од 5500 дуката47. Други пут се 
удала за Принца Карла фон Аренберга 16. јануара 
1876.48 Кнегиња Јулија умрла је у 88. години у свом 
бечком дому (Bankgasse 8).49 Сахрањена је на Цент-
рал ном гробљу 22. фебруара 1919. Њен пепео почи-

42   E. E. Parzer, Das Musikschaffen von Philipp Fahrbachsenior: Ein Werkver-
zeichnis (Doktordissertation) (Wien 2005), S. 91.
43   K. Јовановић, н. д., 56; Д. Страњаковић, н. д., 7.
44   К. Н. Христић, Записи старог Београђанина, Београд, 1983, 139; Д. 
Ст ра њаковић, н. д., 8.
45   Die Presse, No 179, 2. 2. 1853, S. 3.
46   Д. Страњаковић, н. д., 96.
47   Константин Јовановић наводи годишњу апанажу у износу од 50000 
аустријских форинти; К. Јовановић, Разне успомене, 62.
48   R. Agstner, Von Kaisern, Konsuln und Kaufleuten Band 2: Die K. (U.) K. 
Konsulate in Arabien, Lateinamerika, Lettland, London und Serbien (Mün ster 
2012), 264; Д. Страњаковић наводи као годину њиховог венчања 1879, 
Д. Страњаковић, н. д.,169.
49   Од 1905. до смрти 1919, живела је на овој адреси, Lehmann´s Allge-
mei ner Wohnungs- Anzeiger nebst Handels- und Gewerbe- Adreßbuchfür Wien 
(Wien 1919), Bd. II, 23.

50   Morgen-Post, 08.01.1870, Nr. 7, S. 5.
51   H. Friedjung, Geschichte in Gesprächen: 1898–1903, Band 1, 1898–1903 
(Wien/Köln/Weimar 1997, S. 163.
52   G. Markus, Schlag nach bei Markus:Österreich in seinen besten Geschichten 
und Anekdoten (Wien 2011), S. 39.
53   Поглавље: ”1900 König Milan von Serbien weilt lieber im Sacher als da-
heim”, у M. Czernin, Das letzte Fest des alten Europa: Anna Sacher und ihr 
Ho tel (München 2014), S. 39.
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је од цркве до станице пратио упарађени бечки гар-
низон. Воз је кренуо у 17 часова а у њему су би ли: 
Патријарх, Христић, изасланици бечког двора и 
гроф Еуген Зичи – краљев пријатељ.58 

Бечки стан Краља Милана од 4. децембра 1900. 
године налазио се у првом бецирку у улици Joha-
nessgasse 16 и заузимао је читав први спрат. То се 
може видети и на основу његове пријаве боравка 
која се чува у Архиву града Беча.59 Тај стан је садр-
жао многе предмете са националним симболима. 
Ту наро  чито спадају сребрна статуа Србије, коју је 
добио на поклон од београдске општине за своје 
пуно   летство и лустер у спаваћој соби у облику бе-
лог дво  гла  вог орла са црвеним штитом и оцилима, 
из ра ђен по краљевој скици у Паризу. Кроз њега су 
биле про вучене две сијалице и многе су аристо-
кратске породице израдиле такав лустер са својим 
грбови ма, који су први пут видели код краља.60 
Такође је на зидовима предсобља била велика ко-
лекција ретког старог оружја: сабљи, јатагана, пу-
ша ка, пиштоља и копаља. Након краљеве смрти, 
не ки бечки тргов ци су нудили за колекцију 200.000 
фо ринти, што је одбијено. У радном кабинету су на 
зи довима биле уметничке слике и фотографије ко-
је је краљ лично сликао. Ту су још биле свилене за-
весе, скупоцени гоблени и клавир.61 Након краљеве 
смрти, у стан је дошао пуковник Петровић, који је 
урадио попис краљевих ствари (највише је било 
писама као и дру гих докумената) које су и послате 
за Београд. Ме ђу  тим о њима се ништа не зна након 
Мајског пре врата.62 

није довољно осветљен. Бечки адресар Леман од 
1871. до 1875, наводи као адресу становања његове 
мајке, кнегиње Марије Обреновић, Hirschengasse 29, 
у тадашњем предграђу Obere Döbling а данашњем 
19. Дистрикту. Шта више, онa сe наводи као влас-
ницa куће.54 Извесно је да је Милан одређено време 
живео овде са мајком, јер у својој аутобиографији 
из периода детињства чувени аустријски писац и 
драматург, Артур Шницлер, присећа се својих де-
чач ких дружења са њим у том бечком предграђу.55 
Седмога августа 1875. кнез Милан се у бечком 
„Гранд Хотелу” верио са Наталијом Кешко. Веридбу 
је благословио руски свештеник Михаил Рајевски, 
а при сутни су били поред кнежеве мајке Марије, 
и кне гиња Јулија, српски посланик Цукић и пред-
седник српске владе Маринковић.56 

О последњим данима и смрти краља Милана 
се највише зна, и доста тога је написано. Тадашњи 
срп ски посланик у Бечу, Коста Н. Христић, оставио 
је у својим мемоарима веома значајно сећање на те 
догађаје. У новембру 1900, дошавши у Беч, краљ 
Милан се настанио у хотелу „Империјал”, тражећи 
одатле погодан стан за себе.57 Краљ је преминуо 
11. фебруара 1901. године. Од краља се опростила 
наредног дана и кнегиња Јулија. Опело је одржано 
15. фебруара од стране многобројног свештенства 
на челу са патријархом Бранковићем, у присуству 
цара и читавог дипломатског кора. Краљево тело је 
вече пре тога донето у Цркву Светог Саве. Спровод 

54   Allgemeiner Wohnungs- Anzeiger und vollständiges Gewerbe Adreßbuch 
der K.u.K. Haupt- und Residenzstadt Wien und dessen Umgebung mit Ben-
ützung amtlicher Quellen verfasst (Wien 1871), S. 297...1872 С. 357, 1873 С. 
393, 1874 C. 391, 1875 C. 390.
55   A. Schnitzler, Jugend in Wien: Eine Autobiographie (Wien/München/Zü-
rich/New York 1968), S. 22.
56   Das Vaterland, 08.08.1875, Nr. 218, S. 2.
57   К. Н. Христић, н. д., 114.

58   К. Н. Христић, н. д., 116-122.
59   Archiv der Stadt Wien, 2. 5. 1. 4. K11. Milan I. Obrenovic. 22. 8. 1854.
60   Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, Београд, 
2006, 249.
61   К. Н. Христић, н. д., 115.
62   Исто, 116-122.
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Марије Терезије, а преостале три међу којима и Зби-
р ка оружја се налазе одмах преко пута, у рези ден-
ци ји Хофбург.66 

Збирка оружја (нем. Hofjagd und Rüstkammer) 
представља једну од највећих и најбоље опремљених 
збирки те врсте у свету. Велики део чини оружје 
високог племства, пре свега чланова династије. 
Настала је у XIX веку спајањем свих мањих збирки 
у Монархији и припадала је кући Хабсбурга. 
Збирка оружја је прва отворена у Музеју историје 
уметности.67 

По свом значају у овој збирци издваја се ханџар 
који је кнез Милош поклонио аустријском цару 
Фердинанду Првом 1841. године. Ханџар се налази 
у сали шест сталне поставке ове збирке. 

Милош Обреновић

1. Handschar samt Scheide Kaiser Ferdinand I 
(1793–1875); (срп. Ханџар са корицама цара 
Фердинанда Првог (1793–1875))
Хусеин Калфа 
1814.
Слоновача и позлаћено сребро, филигрански
рад (дршка), позлаћено сребро украшено коралима 
(корице)
Ханџар: дужина 74,5 цм, ширина 12,8 цм, дубина 
8,5 цм; корице: дужина 68,5 цм, ширина 5,7 цм, 
дубина 4,2 цм
HJRK_C_206
Поклон.

Један од могућих одговора по питању судбине 
приватних ствари не само краља Милана већ и 
његовог сина краља Александра Обреновића, може 
се наћи у два каталога најпознатије Бечке аукциј-
ске куће „Доротеум” из 1905. и 1906. године. Наи-
ме, у првом каталогу се оглашава аукција предме-
та краљева Милана и Александра од 10. до 16. 
октобра 1905. Ти предмети су били у власништву 
краљице Наталије, као јединог наследника, и она 
их је поставила на продају, док је ствари од значаја 
за српску историју поклонила установама у Срби-
ји (На родни музеј, Војни музеј...). Каталог са оби-
љем фотографија пописује 1166 предмета од среб ра, 
порцелана, слоноваче, бронзе, ваза, слика, лам пи, 
фигура, статуа, гоблена, тепиха, као и намештај из 
старог и новог конака.63 Друга аукција је одржана 
30. октобра 1906. 

Предмет су биле ствари из заоставштине кра-
ља Милана и то пре свега слике: акварели, уља на 
платну, пастели и цртежи, као и предмети од кера-
мике, метала и текстила. Укупно је било 128 пред ме-
та од чега 110 слика. И овај каталог садржи фо то    гра-
фије већине предмета.64 Врло је вероватно да ве ли ки 
број предмета са ове две аукције и данас кра си при-
ват не збирке уметнина бечких колекцио нара.

Збирка оружја Музеја историје
уметности у Бечу65 

Музеј историје уметности отворен је за јавност 
1891. године. Сталну поставку чини девет збирки 
од којих се већина налази у главној згради на Тргу 

63   Nachlass der Könige Milan und Alexander von Serbien (Wien 1905).
64   Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, Keramiken, Metallarbeiten, 
Tex tilen aus dem Nachlasse des Königs Milan von Serbien (Wien 1906).
65   Нем. Kunsthistorisches Museum

66   https://www.khm.at/entdecken/das-museum/die-architektur-des-kunst-
hi storischen-museums/
67   https://www.khm.at/besuchen/sammlungen/hofjagd-und-ruestkammer/
die-geschichte-der-sammlung/
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ђена је 1723–1726. године. У овој библиотеци је 1780. 
настао први светски каталог заснован на картица-
ма. Након проглашења прве републике 1918. годи не 
библиотека је преименована из дворске у нацио-
налну. Данас њене збирке поседују укупно преко 
11 милиона предмета. Поред пет основних збирки, 
библиотека поседује и своја четири музеја: глобуса, 
литературе, есперанта и папируса (Музејска збир-
ка папируса има око 180.000 предмета и уписана 
је у УНЕСКО-в регистар „Памћење света” – поред 
ње, још шест дела која су власништву библиотеке, 
налазе се у овом регистру).70 

Рукописна збирка и Збирка слика и графика Ау-
стријске националне библиотеке чувају рукописе, 
документа и артефакте везане за династију Обре-
новић.

У рукописној збирци налази се укупно шест 
таквих предмета, док од преко 600.000 предмета 
Збирке слика и графика, 54 представљају портрете 
чланова династије Обреновић. У највећем броју то 
су штампане графике, где се, нажалост, не наводи 
ни година ни аутор. 

Натпис на сечиву на арапском означава Хусеина 
Калфу као ковача ханџара и 1229. годину мусли-
манског календара као годину настанка. На другој 
страни сечива се налазе имена седам мученика, ко-
ја су се користила као талисман.68 По писању бечке 
штампе тог доба, овај јатаган је наводно кнез Ми-
лош носио за појасом у Такову на Цвети 1815. Цар је 
примио поклон за своју збирку и захвалио се кнезу 
на томе.69 На таблици која описује предмет у збирци  
стоји да је то поклон цару Фердинанду Првом од 
по бедоносног вође српског устанка против Турака 
– Кнеза Милоша.

Аустријска национална библиотека

Историја Аустријске националне библиотеке 
датира још од XIV века. Године 1575. цар Макси-
милијан II именује Хуга Блоцијуса за првог царског 
библиотекара тадашње збирке књига и рукописа 
ко ја је бројала око 9.000 предмета. Данашња зграда 
библиотеке (са већином збирки и чувеном Прунк 
салом) налази се у резиденцији Хофбург, а изгра-

68   Carinthia: Ein Wochenblatt für Vaterlandskunde, Belehrung und Unter-
haltung, Band 32 (Klagenfurt 1842), S. 28.
69   Der Adler, Nr. 22 (Wien 26.01.1842), S. 3. 70   http://www.onb.ac.at/about/geschichte.htm
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5. Milosch Obrenowitsch, Fürst von Serbien74 
Литографија на папиру
Портрет у униформи са ордењем и фесом на гла ви. 
Испод стоји: „Fürst Milosch”. 
Signaturen: PORT_00059209_01 

6. Milosch Obrenowitsch, Fürst von Serbien75 
F. Herr (литографија), J. Trentsensky (штампа)
Беч 
Литографија на папиру 
Портрет у униформи са ордењем и фесом на глави. 
Десно стоји натпис „Милош Обреновић вла ди тељ-
ни Књаз Србски”, а десно на француском: „Mi  loche 
Obrenovitz Prince Regnant de Servie”. У дну лево стоји 
Gez. Von Shoeffl, у средини Gedruckt bei J. Trentsensky 
in Wien (von Rauh), а десно: Lithogr v F. Herr.
Signaturen: PORT_00059210_01

7. Milosch Obrenowitsch, Fürst von Serbien76 
Литографија на папиру
Портрет у униформи са ордењем и фесом на глави. 
Испод стоји: „Fürst Milosch”.
Идентичан са кат. бр. 5. 
Signaturen: PORT_00059208_01

8. Milosch Obrenowitsch, Fürst von Serbien77 
F. Herr (литографија), J. Trentsensky (штампа)
Беч 
Литографија на папиру 
Портрет у униформи са ордењем и фесом на гла ви. 
Десно стоји натпис „Милош Обреновић влади те-
љни Књаз Србски”, а десно на француском: Miloche 

Милош Обреновић 

2. Milosch Obrenowitsch, Fürst von Serbien71 
Josef Kriehuber (литографија), B. J. Rauh (штампа)
1842, Беч 
Литографија на папиру
Портрет из Беча, испод стоји: „Књаз Милош Обре-
новић” и „Fürst Milosch Obrenovitsch”. У средини до-
њег дела слике стоји: Gedr. B. J. Rauh, лево не читко 
Damplinger…а десно: Kriehuber del: 842, означава ју ћи 
аутора и највероватније годину литографије, 1842.
Signaturen: PORT_00059207_01 

3. Milosch Obrenowitsch, Fürst von Serbien72 
Josef Kriehuber (литографија), B. J. Rauh (штампа)
1842, Беч 
Литографија на папиру
Портрет из Беча, испод стоји: „Књаз Милош Обре-
новић” и „Fürst Milosch Obrenovitsch”. У средини до-
њег дела слике стоји: Gedr. B. J. Rauh, лево нечитко 
Damplinger...а десно: Kriehuber del: 842, означавајући 
аутора и највероватније годину литографије, 1842.
Идентична са претходном. 
Signaturen: PORT_00059206_01 

4. Milosch Obrenowitsch, Fürst von Serbien73 
Павел Ђурковић, Lehnhardt 
Штампано у Пешти
Литографија на папиру
Портрет са турбаном у народној ношњи, испод сли-
ке стоји: „Милошъ Обреновичъ Кн~зь Сербскїй”. У 
ле вом углу одмах испод слике стоји: писао Љ. Ђур-
ко вић, а у десном: Lehnhardt gest. Pesth. 
Signaturen: PORT_00059213_01

71   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229223
72   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229217
73   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229259

74   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229235
75   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229241
76   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229229
77   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229247
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Фотографија, црно-бела
Читава фигура у седећем положају.
Signaturen: Pf 14696:B (1) 

13. Michael Obrenowitsch, Fürst von Serbien82 
Милан Јовановић 
Београд 

Obrenovitz Prince Regnant de Servie. У дну лево стоји 
Gez. Von Shoeffl, у средини Gedruckt bei J. Trentsensky 
in Wien (von Rauh), а десно: Lithogr v F. Herr.
Идентичан са кат. бр. 6. 
Signaturen: PORT_00059211_01 

9. Milosch Obrenowitsch, Fürst von Serbien78 
Wenzel Pobuda, Rees&Cie
Литографија на папиру
Портрет са турбаном, испод стоји: „Милошъ Обре-
новичъ” и „Milosch Obrenovitsch”. Лево: K. Hlias De, 
Lit. Aust. е Pobuda, Rees et Cie.
Signaturen: PORT_00059212_01

Михаило Обреновић

10. Декрет о почасном чланству Јернеја Копитара 
у Српском ученом друштву (Дружство Србске 
Словесности) са потписом Кнеза Михаила79 
26. јул 1842, Београд
Папир, штампа; 1 страна А3 формата 
Signatur: Cod. Ser. n. 48419 Han
У библиотеку је ушло као део заоставштине 
Франца Миклошица.

11. Michael Obrenovic II., Fürst von Serbien80 
Фотографија, црно-бела
Читава фигура, у униформи, без године и имена 
аутора.
Signaturen: Pf 14696:B (2) 

12. Michael Obrenovic II., Fürst von Serbien81 
Андре Адолф Еуген Диздери 

78   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229253
79   http://data.onb.ac.at/rec/AL00115784
80   http://data.onb.ac.at/rec/baa9327569
81   http://data.onb.ac.at/rec/baa17005500 82   http://data.onb.ac.at/rec/baa9327576
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17. Michael Obrenowitsch, Fürst von Serbien86 
Анастас Јовановић (литографија), B. Hofelich's 
(штампа)
1854.
Литографија на папиру 
Портрет у униформи, у десној руци држи шешир а 
левом је ослоњен на сабљу. Испод слике на средини 
је грб породице Обреновић, а лево и десно од њега 
се налази натпис на српском и француском: „Књаз 
Михаило М. Обреновић” и „Le Prince Michel M. Obre-
nowitsch”. У левом доњем углу слике стоји: Литогр. 
А. Јовановић 1854, а у десном име штампарије: Gedr. 
B. Hofelich's.
Signaturen: PORT_00059220_01 

18. Michael Obrenowitsch, Fürst von Serbien87 
Анастас Јовановић (литографија),
B. Hofelich's (штампа)
1854.
Литографија на папиру 
Идентична претходној, само што је у дну дописано 
графитном оловком на немачком: „Fürst Michail Mi-
losch”.
Signaturen: PORT_00059221_01 

19. Michael Obrenowitsch, Fürst von Serbien88 
М. Ђ... (литографија); К. С. Каменорезница
у Београду 
1859, Београд
Литографија на папиру 
Портрет у униформи и са крзненим плаштом, у де-
сној руци држи рукавицу, левом је ослоњен на сабљу. 

Фотографија, црно-бела
Портрет у униформи.
Signaturen: Pf 14696:C (1) 

14. Michael Obrenowitsch, Fürst von Serbien83 
Милан Јовановић 
Београд 
Увећана копија претходне фотографије
Портрет у униформи.
Signaturen: Pf 14696:C (1 b)

15. Michael Obrenowitsch, Fürst von Serbien84 
Јозеф Крихубер 
1843.  
Литографија на папиру 
Портрет из млађих дана, испод пише на немачком: 
„Milosch Fürst von Serbien”, други ред нечитак. На 
портрету у левом доњем углу стоји натпис Kriehuber 
843. Вероватно је аутор грешком написао Милошево 
уместо Михаилово име. 
Signaturen: PORT_00064493_01
 
16. Michael Obrenowitsch, Fürst von Serbien85 
Анастас Јовановић (литографија), J. Рау (штампа)
1852.
Литографија на папиру 
Портрет у грађанском оделу, левом руком наслоњен 
на стуб. Испод слике стоји: „Књаз Михаил М. Обре-
новић”, док у левом доњем углу слике стоји ћирили-
цом: литогр. А. Јовановић 1852, а десно: Штмп. I. Рау.
Signaturen: PORT_00059222_01 

83   http://data.onb.ac.at/rec/baa9327590
84   http://data.onb.ac.at/rec/baa5313839
85   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229313

86   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229301 
87   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229307 
88   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229295
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хаил М. Обреновић” и „Le Prince Michel M. Obreno-
wits”. У левом доњем углу слике стоји: Литог. А. Јо-
вановић, а у десном печат. код И. Рау. 
Signaturen: PORT_00059223_01 

23. Michael Obrenowitsch, Fürst von Serbien92 
Joh. Raum 
Папир, штампа; штампана графика
претходне литографије 
Идентична претходној с тим што на њој нема писа-
ног текста на немачком, док за разлику од прет ход -
не, овде у десном доњем углу стоји назив штам па-
рије: gedr. Bei Joh. Raum.
Signaturen: PORT_00059224_01 

24. Michael Obrenowitsch, Fürst von Serbien93 
Литографија на папиру
Портрет у униформи са ордењем, испод је натпис 
на немачком писаним словима: „Fürst Michael Obre-
nowitsch”. 
Signaturen: PORT_00066712_01 

25. Michael Obrenowitsch, Fürst von Serbien
(und Fürstin Julie von Serbien)94 
Беч
Папир, штампа
Портрет кнеза Михаила и кнегиње Јулије, обоје су 
оивичени венцима – кнез ловоровим а кнегиња цве-
т  ним, кнез је у народној ношњи, руку пре крштених 
преко груди, а десном руком придржава саб љу. Kне-
гиња је такође у одећи са мотивима народне ношње. 
Могуће је да представља портрете са вен чања. Ис-
под стоји: „Fürst Michael Obrenowisch und Fürstin Ju-

Испод слике је грб кнежевине на средини а лево и 
десно од њега стоји: „Књаз Михаило М. Обреновић, 
наследник престола србског”. У левом доњем углу 
сли ке стоји К. С. Каменорезница у Београду, а у дес-
ном Лит. М. Ђ... (нечитко презиме) 1859. 
Signaturen: PORT_00059219_01 

20. Michael Obrenowitsch, Fürst von Serbien89 
Јозеф Антон Бауер 
Беч  
Литографија на папиру 
75,8 цм x 56,2 цм 
Испод слике, између имена и титуле на српском (ле-
во) и француском (десно): „Михаило М. Обреновић 
III Кнез Србски – Michel M. Obrenowitsch III Prince 
de Serbia”, у средини је грб Кнежевине Србије, а сит-
ним словима испод саме слике је исписано име ауто-
ра и штампарије на немачком: K. K. Hof – Kunstdruc-
kerei u. Art. Anst. v. Reiffenstein& Rösch in Wien и Lith. 
v. Jos. Bauer.
Signaturen: Pg III/4/113 

21. Michael Obrenowitsch, Fürst von Serbien90 
Графика, штампа 
Штампана графика литографије Јозефа
Антона Бауера.
Signaturen: PORT_00077317_01 

22. Michael Obrenowitsch, Fürst von Serbien91  
Анастас Јовановић (литографија), J. Рау (штампа)
Литографија на папиру
Портрет из млађих дана у униформи. Испод слике 
стоји натпис на српском и француском: „Књаз Ми-

89   http://data.onb.ac.at/rec/baa13063282
90   http://data.onb.ac.at/rec/baa7345346
91   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229319

92   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229325 
93   http://data.onb.ac.at/rec/baa7238768
94   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229289
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Париз
Позитив
Кнегиња у дугој белој хаљини, у стојећем положају, 
фотографисана у студиу.

29. Фотографија кнегиње Јулије
Disderi 
Париз
Позитив
Кнегиња наслоњена на сто, у хаљини
са огртачем са мотивима народне ношње.

30. Фотографија кнегиње Јулије
Levitsky, 22 Rue de Chosseul 
Париз
Позитив
Кнегиња у дугој елегантној хаљини, седи.

31. Фотографија кнегиње Јулије
Levitsky, 22 Rue de Chosseul 
Париз
Позитив
Кнегиња у дугој елегантној хаљини,
наслоњена на комоду, са лепезом у руци.

32. Фотографија кнегиње Јулије
Disderi & C Phot, Depose
Париз
Позитив
Кнегиња позира у стојећем положају,
у хаљини са шеширом налик на мараму.

33. Hunyady von Kéthely, Julie Gräfin97 
1918, Беч 

lie von Serbien”; Drucku. Verlag von h: Gerhart; Wieden 
Kettenbrückgasse No 820 in Wien. 
Signaturen: PORT_00059218_01 

Јулија Обреновић

Фасцикла о кнегињи Јулији садржи следећи матери-
јал: писмо, пет фотографија, два описа слика и био-
графиja на две стране.95 На омоту стоји: Julie von 
Obrenovic geborene Gräfin von Hunyadi-Kethely, Regie-
rende Fürstin von Serbien 1831. Празно место након 
го дине рођења упућује да је фасцикла састављана 
пре 1919. године, односно смрти кнегиње Јулије. Би-
блиотеци припада из заоставштине Аугуста Милера 
Ајхолца. Инв. бр. Autogr. 438/17-1 Han. 

26. Писмо кнегиње Јулије Михаелу Етиену96 
1. јул 1871.
Папир, мастило, рукопис
Писмо је потписано са Јулија М. Обреновић Хуњади, 
писано је на три стране. 
Из заоставштине Аугуста Милера Ајхолца.
Signatur: Autogr. 438/17-1 Han 

27. Кратка биографија на немачком језику куцана 
писаћом машином на једној страни А4 формата. 
Аутор и датум непознати
Папир, мастило

28. Фотографија кнегиње Јулије
Студио Erwin Ireres, Quartier St Georges,
4 Rue Frochol 

95   http://archiv.onb.ac.at:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=6538
401.xml&dvs=1481841494612~867&locale=en_US&search_terms=&adja-
ce ncy=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID
=1&divType=&usePid1=true&usePid2=true&COPYRIGHTS_DISPLAY_
FILE=
96   http://data.onb.ac.at/rec/AL00323417 97   http://data.onb.ac.at/rec/baa13764081
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34. Hunyady von Kéthely, Julie Gräfin98 
Чарлс Сколик
Акварел 
39 x 52,5 цм
Инв. бр. Pk 3003, 93
Кнегиња, у позним годинама, приказана како седи у 
дневној соби. Насликан је детаљно намештај и сли ке 
на зидовима, где је неколико портрета цара Фран ца 
Јозефа.

Милан Обреновић IV

35. Писмо Краља Милана извесном Мауригу99 
21. јул 1900.
Папир, мастило, рукопис
Писмо је на две стране, и садржи краљев потпис. 
Пи смо је писано на две стране једног листа на нема-
чком језику, са својеручним потписом краља Ми-
лана. У писму он позива фон Маурига на хитан са-
с танак идућег дана а у вези важних ствари које се 
ти чу грофа Голуховског.
У библиотеку је ушло као део заоставштине
Ане Марије Хохштетер.
Signatur: Autogr. 301/15-1 Han

36. Писмо Краља Милана непознатом примаоцу100 
27. октобар 1900.
Папир, мастило, рукопис
Писмо је писано на једној страни и садржи
краљев потпис.
У фонд библиотеке доспело је из заоставштине
Ау густа Милера Ајхолца.
Signatur: Autogr. 438/19-1 Han

Позитив
47,7 x 59 цм
Инв. бр. Pk 3003, 95 
Кнегиње Јулија на одру у црној хаљини
са распећем и венцем у рукама 

98   http://data.onb.ac.at/rec/baa13764074
99   http://data.onb.ac.at/rec/AL00057912
100   http://data.onb.ac.at/rec/AL00373089
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од користи Краљу и отаџбини. На Ускрс 1900. У Бео-
г ра ду, Командант активне војске, армијски ђенерал 
Милан”.
Фотографија је свакако посвећена генералу, а тада-
шњем потпуковнику Михаилу Рашићу (1858–1932).
Signaturen: Pf 12090:E (3) 

38. Milan I., König von Serbien102 

A. F. Czihak (фотографска радња)
Беч
Фотографија 
Кнез Милан у народној ношњи. 
На средини испод слике исписано ручно на немач-
ком језику: „Fürst Milan v. Serbien”.
Signaturen: Pf 12090 : B (6) 

39. Milan I., König von Serbien103 
Литографија на папиру
Аустријски портрет краља Милана, испод
стоји нат  пис: „König Milan von Serbien”. 
Доле десно и лево: нечитки потписи аутора. У гор-
њем десном углу налази се печат Аустријског Рат ног 
Архива (K. u K. Kriegsarchiv), па се може прет по ста-
вити да је слика одатле доспела у фонд библио теке.
Signaturen: PORT_00059241_01 

40. Milan I., König von Serbien104 
Литографија на папиру 
Портрет из дечачких дана у грађанском оделу. Испод 
је натпис на немачком: „Fürst Milan Obrenovic”.
Signaturen: PORT_00059225_01 

37. Milan I., König von Serbien101 
Милан Јовановић 
1900.
Фотографија са посветом и потписом краља Милана. 
Посвета: „Свом негдашњем ађутанту, ... маршалу 
Дво    ра, команданту Моравског артиљеријског пука 
Краљ Александар I, приликом његовог повратка у 
тру  пу а са уверењем да ће у њој бити као и до сада 

36

101   http://data.onb.ac.at/rec/baa8076272

102   http://data.onb.ac.at/rec/baa17005486
103   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229470
104   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229331
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42. Milan I., König von Serbien106 

Литографија на папиру 
Портрет у униформи са ордењем, испод је натпис: 
„Milan I., König von Serbien”. У доњем десном углу 
нечитак потпис аутора.
Signaturen: PORT_00059240_01 

43. Milan I., König von Serbien107

Литографија на папиру 

41. Milan I., König von Serbien105 
Литографија на папиру 
Портрет из позних година у генералској униформи 
са ордењем.
Signaturen: PORT_00059239_01 

40 41

105   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229458
106   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229464
107   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229476
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потписом. Писмо је упућено генералном дирек  то  ру 
једне будимпештанске банке, а у вези са 4000 злат-
них круна које тражи да му се уплате на рачун. 

46. Фотографија краља Милана
K.u. K. Hof-Atelier Adele; Wien, I. Wallfischgasse 11
6. јул 1891, Беч
Позитив
Краљ у грађанском оделу. На фотографији је испи-
сао у левом доњем углу: Posthof 6. Jul 1891, док је у 

Портрет из младих дана у униформи, левом руком 
наслоњен на сабљу. Испод у средини је грб Кне же-
вине а лево и десно од њега натписи на српском и 
француском: „Милан Обреновић IV Књаз Србски; 
Milan Obrenowitsch IV Prince de Serbia”.
Signaturen: PORT_00059242_01 

44. Obrenowitsch, Milan108 
Анастас Јовановић, Д. Милер 
Литографија на папиру 
Портрет кнеза Милана, сина кнеза Милоша, у уни-
форми. У левом доњем углу слике стоји: литогр. А. 
Јовановића, а у десном: печат. Д. Милер. По среди-
ни испод слике налази се грб кнежевине, лево од 
ње га српски натпис: „Милан М. Обреновић II Kњаз 
Срб ски”, а десно немачки: „Milan M. Obrenovits Fürst 
von Serbien”.
Signaturen: PORT_00059226_01

Фасцикла о краљу Милану носи назив: Milan Obre-
novic IV König von Serbien. Der erste serbische König 
1854–1901.109 У фонд библиотеке доспела је из зао-
ставштине Аугуста Милера Ајхолца. Signatur: Au-
togr. 438/19-2 Han. Садржи следеће артефакте: 
 
45. Писмо генералном директору
будимпештанске банке 
27.10.1900. 
Магаслак (данашња Румунија)
Папир, мастило
Писано на разгледници из Магаслака (каштела гро -
фа Зичија, блиског пријатеља краља, данас у Ру му-
нији). Писмо је на француском језику са краље вим 

108   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229337
109   http://data.onb.ac.at/rec/AL00374055

46

Copyright@Österreichische Nationalbibliothek



328

биографију краља Александра (кат. бр. 50, 51, 52, 53, 
54):

52. Указ краља Александра (бр. 750) о одликовању 
орденом Таковског крста другог реда 
15. 09. 1896. 
Папир, мастило
Указ бр. 750 о одликовању орденом Таковског кр-
с та другог реда господина од Сомађи потпуковни-
ка и крилног ађутанта Његовог Величанства Цара. 
По  ред потписа Канцелара краљевих ордена, стоји и 
краљев својеручни потпис. 

десном његов потпис. На ободу је исписан назив и 
адреса фотографске радње.. 

47. Фотографија краља Милана
Позитив 
Краљева фотографија у униформи са ордењем.
 
48. Биографија краља Милана
Папир, мастило
Две стране А4 формата, куцано писаћом машином. 

Наталија Обреновић

Поред горе наведених предмета, фасцикла краља 
Ми лана (из заоставштине Аугуста Милера Ајхолца. 
Signatur: Autogr. 438/19-2 Han.) садржи и материјал 
везан за краљицу Наталију:

49. Фотографија краљице Наталије 
Атеље Adele 
Беч
Позитив

50. Краљица Наталија 
Иницијали аутора: С. Г. 
Литографија на папиру 

51. Портрет краљице Наталије 
Папир, штампа
 

Александар Обреновић

Фасцикла о краљу Александру: Alexander I. Aus dem 
Ha use Obrenowitsch, König von Serbien 1876–1903, са-
др  жи Указ о одликовању орденом Таковског крста 
дру гог реда господина Сомађи, три фотографије и 

49
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59. Alexander I., König von Serbien112 
Carl Goebel
1881.
Акварел на папиру
На слици је будући краљ Александар као дете, у на-
родној ношњи, иза њега види се Београд.
Signaturen: D 49744 – B

60. Alexander I., König von Serbien113 
Friedrich Kaiser
Беч 
Литографија на папиру
74 х 56 цм
Signaturen: Pg III/4/112 

53. Фотографија краља Александра
и краљице Драге
Позитив, папир, мастило
Краљ Александар и краљица Драга, испод којих је 
додат текст исечка из новина о посети краљевског 
пара Крушедолу на немачком језику.

54. Фотографија краља Александра
и краљице Драге
Позитив

55. Конак као место атентата краља Александра
и краљице Драге
Позитив 
 
56. Биографија краља Александра 
Папир, мастило
Две стране А4 формата, куцано писаћом машином. 
Из заоставштине Аугуста Милера Ајхолца.
Signatur: Autogr. 438/18-1 Han.

57. Аlexander I., König von Serbien110 
Фотографија 
Краљ Александар у владарској униформи са орде-
њем и натписом: „Seine Majestät König Alexander I. 
von Serbien”.
Signaturen: NB 506785 - B 

58. Alexander I., König von Serbien111 
Eugen Pirou 
Фотографија
Краљ је ослоњен левом руком на сабљу, лево у ок-
виру слике стоји Eugen Pirou, desno: 5. Boulevard St. 
Germains Paris.
Signaturen: PORT_00069004_01 

110   http://data.onb.ac.at/rec/baa17005447
111   http://data.onb.ac.at/rec/baa7226839

112   http://data.onb.ac.at/rec/baa17005376
113   http://data.onb.ac.at/rec/baa13063275
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66. Alexander I., König von Serbien119 
Литографија на папиру
Портрет у униформи са ордењем,
натпис: Alexander I König von Serbien.
Signaturen: PORT_00059238_02 

67. Alexander I., König von Serbien120 
Папир, штампа
Портрет из дечачких дана у морнарском оделу са ше-
широм, натпис: „Kronprinz Alexander von Serbien”.
Signaturen: PORT_00059235_04 

68. Alexander I., König von Serbien121 
Папир, штампа
Портрет из дечачких дана у морнарском оделу.
Нат пис: „Kronprinz Alexander”.
Signaturen: PORT_00059235_03 

69. Alexander I., König von Serbien122 
Папир, штампа
Портрет из млађих дана у униформи.
Натпис: „Alexander I The New King of Servia”.
Signaturen: PORT_00059235_02 

70. Alexander I., König von Serbien123 
Папир, штампа
Портрет у униформи из дечачких дана,
копија фотографије. 
Signaturen: PORT_00059228_01 

71. Alexander I., König von Serbien124 
Папир, штампа

61. Alexander I., König von Serbien114 

Литографија на папиру
Портрет из млађих дана, лево испод је грб Краљеви-
не Србије, а десно стоји: „Александар I Краљ Србије 
Ро ђен 2. августа 1876”. 
Signaturen: PORT_00059234_01 

62. Alexander I., König von Serbien115 
Литографија на папиру
Портрет из млађих дана, лево испод је грб Краљеви-
не Србије, а десно стоји: „Александар I Краљ Србије 
Ро ђен 2. Августа 1876”. Идентична са претходном.
Sig naturen: PORT_00059229_01 

63. Alexander I., König von Serbien116 
Литографија на папиру
Портрет у владарској униформи са ордењем.
Нат пис: „König Alexander I von Serbien”.
Signaturen: PORT_00059237_01 

64. Alexander I., König von Serbien117 
Литографија на папиру
Портрет у боји, испод кога пише само 
„Александар”.
Signaturen: PORT_00059232_01 

65. Alexander I., König von Serbien118

Литографија на папиру
Портрет у гардијској униформи, испод је његов по-
т пис Александар и натпис: „Његово Величанство 
Краљ Србије Александар I”.
Signaturen: PORT_00059233_01 

114   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229385
115   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229355
116   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229421
117   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229373
118   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229379

119   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229439
120   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229409
121   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229403
122   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229397
123   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229349
124   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229391
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77. Alexander I., König von Serbien130

Папир, штампа
Портрет из дечачких дана у морнарском оделу, нас-
лов: „The Boy King of Servia Alexander Obrenovitch”.
Signaturen: PORT_00059236_01 

Краљев портрет из 1894,
реплика фотографије Милана Јовановића.
Signaturen: PORT_00059235_01 

72. Alexander I., König von Serbien125 
Папир, штампа 
Репродуковани портрети краља и краљице, са нат-
писом: „El Rey Alejandro de Servia y suprometida Dra-
ga Maschin”. 
Signaturen: PORT_00059238_03 

73. Alexander I., König von Serbien126 
Папир, штампа 
Краљ Александар и краљица Драга,
натпис: „Das serbische Königspaar”. 
Signaturen: PORT_00059237_02 

74. Alexander I., König von Serbien127 
Папир, штампа 
Краљ Александар и краљица Драга,
репродукција фотографије Милана Јовановића 
Signaturen: PORT_00059230_01 

75. Alexander I., König von Serbien128 
Папир, штампа 
Портрет из млађих дана у униформи.
Натпис: „König Alexander I von Serbien.”
Signaturen: PORT_00059231_01 

76. Alexander I., König von Serbien129 
Папир, штампа
Портрет из дечачких дана са шеширом,
натпис: „König Alexander von Serbien”.
Signaturen: PORT_00059238_04 

74

125   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229445
126   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229427
127   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229361
128   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229367
129   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229451 130   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229415
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78. Alexander I., König von Serbien131 
Папир, штампа
Исечак из енглеских новина са ликовима краља 
Алек  сандра и краљице Драге и насловом: „The King 
of Serbia's Marriage”.
Signaturen: PORT_00059238_01

Породица

Јеврем Обреновић

79. Jevrem Obrenowitsch, Fürst von Serbien132 
Папир, штампа
Портрет са натписом: „Господар Јеврем Обреновић 
рођен у Добрињу 1790. год; умро у Манасији (Ру му-
нија) 8. септембра 1856.” Исечак из новина.
Signaturen: PORT_00059194_01 

Литература и извори

Војиновић, Ж., Принцеза Анка: Скица за портрет Ане 
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2010.
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дах Славјанских” у Бечу 1846–1847. године”, Ковчежић: 
прилози и грађа о Доситеју и Вуку, бр. 3, Бео град, 1960.

131   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229433
132   http://data.onb.ac.at/rec/baa5229145
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Меморабилије Обреновића у изгнанству:
Иванка и Бијариц

Мр Снежана Цветковић, виши кустос



Колекционар Милан Јовановић 
Стојимировић и Историјски музеј Бијарица

Милан Јовановић Стојимировић (Смедерево, 
1898 – Београд, 1966), заузима значајно место у кул-
тури наше колекционарске праксе. Његова остав-
штина се данас највећим делом чува у смедеревским 
установама културе: Музеју, Историјском архиву и 
Народној библиотеци, као и у Рукописном одељењу 
Матице српске у Новом Саду. Значајан део ове бо-
гате оставштине припада династији Обреновић.

Историјски музеј Бијарица Француској отворен 
је 8. новембра 1986. године у некадашњој англикан-
ској Цркви Светог Андрије. У фондовима овог 
му зеја, који је усмерен на проучавање историје и 
кул туре Бијарица, чувају се књиге, фотографије, ви-
зу елни материјал, артефакти и архивска грађа. Пу-
тем поклона и откупа у фондове овог музеја ушао 
је материјал који сведочи о династији Обреновић. 
Више података о Историјском музеју Бијарица на-
ла  зи се на његовој интернет страници: https: // www. 
musee-historique-biarritz.fr. 
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ру   ко пи са постоје извесне разлике. Куцани текст је 
не  што сведенији, али аналитички прецизан у по-
ре ђењу са чланком из Самоуправе, а писан је са 
наме ром да упозна Милана Кашанина, ондашњег 
управ  ни ка Му зеја кнеза Павла у Београду (данас 
На    родни му зеј у Београду) са предметима који су се 
та  да на ла зили у Иванки, са жељом да се они откупе 
за музеј.

Напоменимо, да је у време Стојимировићеве 
по сете власник замка био братанац кнегиње Јулије, 
гроф Хуњади, а да га је примила грофица Бос-Вал-
дек, синовица власника. „Кад је Кнез Михаило био 
власник Иванке то је, изгледа било једно огромно 
имање, једна латифундија од преко хиљаду јутара, 
можда и две, а можда и три хиљаде. Сам парк иза 
замка био је велики преко 40 хектара. У том парку 
још увек постоје алеје од кестенова, групе сребр них 
борова, храстови са плавим и дивошљиве са црве-
ним лишћем, које су украшавале његове поједине 
партије. Ту и тамо налази се и по нека скулптура, по 
нека ваза, по неки бињекташ, неко степениште и по 
неки басен, у коме је некад прштао водоскок.”4 Сам 
дворац зидан је у трећој четвртини XVIII века, да 
би током времена његова архитектура била мења на 
са решењима која су преузимана из средњовеков-
не архитектуре, романике и готике, што је дворцу 

Кнез Михаило Обреновић је напустио Србију 
након сукоба са уставобранитељима 1842. године. 
Време до повратка у Србију крајем 1859. године 
про водио је на својим добрима у Влашкој, Аустри-
ји и Угарској. Од венчања са Јулијом Хуњади 1853. 
го дине живео је на пољском добру у Иванки код 
Братиславе у Словачкој. Године 1936. овај двор по-
сетио је новинар и правник, али и пасионирани ко-
лекционар старина и уметничких дела, Милан Јо ва-
новић Стојимировић,1 који је о овој посети оста вио 
значајна сведочанства. Опис дворца Иванка који 
сле ди, утемељен је на Стојимировићевим рукопи-
си ма, како дневничким,2 тако и новинском тексту 
објављеном у листу Самоуправа чији је он уредник 
иначе био, насловљеним са „Кнез Михаилова Иван-
ка”, као и куцаном тексту који се данас чува у Ле-
га  ту Леонтија Павловића у Народној библиотеци 
у Смедереву, под називом „Таковски грм”.3 Изме-
ђу наведене грађе, дневничке, новинског чланка и 

Меморабилије Обреновића у изгнанству:
Иванка и Бијариц

Дворац кнеза Михаила Обреновића у Иванки код Братиславе: 
сведочанства Милана Јовановића Стојимировића

1   С. Цветковић, Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у 
Уме тничком одељењу Музеја у Смедереву, Смедерево, 2010; С. Цветко -
вић, „Династија Обреновић из пера Милана Јовановића Стојимирови-
ћа”, Mons Aureus, часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, 
39/2013, Смедерево, 127-132; С. Цветковић, „Обреновићи и Смедерево: 
летњи двор и оставштина у градском музеју” у Обреновићи у музејским 
и другим збиркама Србије, I, Горњи Милановац, 2013, 247-266. 
2   М. Ј. Стојимировић, Дневник 1936–1941, Нови Сад, 2000, 74-75, 99. 
3   Semendria, „Кнез Михаилова Иванка”, Самоуправа, Београд, 20. сеп-
тем бар 1936, бр. 178; Легат Леонтија Павловића, ЛН-1, Mилан Јовановић 
Стојимировић, Таковски грм, Народна библиотека Смедерево.

4   Semendria, „Кнез Михаилова Иванка”, Самоуправа, Београд, 20. сеп-
тембар 1936, бр. 178.
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фаетону за трке, обучен у цивилно одело, док фае-
тон вуче један арапски белац изванредне лепоте. 
Овај бакрорез је рађен по Ленбаховом цртежу, чији 
је оригинал изгубљен. У ових неколико соба се нала-
зи неколико ванредно лепих старинских пиро тских 
ћилимова са мотивима који се више не обрађују, те 
би на сваки начин, копирани, могли врло радо да се 
искористе у савременој индустрији тих ћилимова.

3) У десном крају партера налази се доста вели-
ка трпезарија, сачувана онаква каква је била пре 
1868. године. У овој трпезарији има неколико за-
нимљивих слика и две слике холандске школе, за 
ко је ми је грофица Бос-Валдек изјавила да предста-
в љају велику уметничку вредност. До трпезарије се 
на лази једна врло велика соба, која је служила као 
па радна гостинска спаваћа соба, и у којој поред по-
стеље, налазимо неколико комода, бидермајеров с-
ког и другог стила, као и друге предмете намешта-
ја, који скрећу на себе пажњу лепом и уметничком 
израдом. И у овој соби има некаквих слика.

4) На спрату се налази један велики салон, у 
коме има врло интересантних објеката. Ту је један 
ванредно фини портрет кнеза Михаила, из време-
на када је он носио кајзербарт, а сликар га је пред-
ставио заогрнутог некаквом тогом. У истој соби има 
и једна доста неука копија једног порт рета кнеги ње 
Јулије, чији је оригинал радио Ленбах. Грофица Бос 
Валдек није била у стању да ми каже где се на лази 
оригинал, али ми је рекла да је он вероватно на 
неком другом имању породице Хуњади. Оквир на 
камину у овом салону је од белог мермера, снабдевен 
грбовима Србије и породице Хуњади. Салон је ук-
рашен и многим другим сликама мање историјске и 
уметничке вредности, а у њему се налазе и две ог-
ромне вазе француске израде, као и врло много ин-
тересантног фајанса. Међу тим фајансом се истиче 
један огроман лабуд у натприродној величини, као 

дало романтичарске карактеристике.5 Управо је то 
Стојимировића асоцирало да направи поређење са 
архитектуром Капетан Мишиног здања у Београду 
као и Старим здањем у Аранђеловцу архитекте Ко-
сте Шрепловића. Зграда дворца је троспратна, де-
сно од улаза били су објекти за двороуправитеља 
и сер вис, док су лево биле зграде за сено и сточну 
храну.6

С обзиром да су описи ентеријера у куцаној ве-
рзији врло детаљни и прецизни, читаоцима и бу-
ду ћим истраживачима преносимо их у целости, са 
исправкама које су у складу са савременим пра во-
писом: 

1) У холу замка у Иванки налази се једна ваза, у 
којој стоји 5-6 штапова, онако како их је кнез Ми-
хаило ту оставио када је он ту становао. Затим се 
у том холу налази један сто и две масивне клупе 
ра ђене у ораховини у простим и једноставним ли-
ни јама, снабдевене грбом Кнежевине Србије из вре-
мена пре 1868. године.

2) У левом крилу партера замка у Иванки на-
лазе се две три спаваће собе за госте, у којима се 
чу ва један гвоздени кревет кнеза Милоша, један 
пор трет бискупа Штросмајера из осамдесетих или 
деведесетих година прошлога века, који не пред-
ставља неку велику уметничку вредност, више дру-
гих фотографија и литографија обешених о зидо ве, 
које представљају разне југословенске личности чи-
ји ми је идентитет било немогуће утврдити, али које, 
на сваки начин, могу интересовати наше исто   рике; 
осим тога у једној од ових соба се налази бак рорез 
на коме је представљен кнез Михаило на једном 

5   K. Varga,  A gödöllői kastély évszázadai, Budapest, 2000; K. Varga, Á. Vaј-
dai, Mária Terézia Gödöllőn, Budapest, 2001.
6   Semendria, „Кнез Михаилова Иванка”, Самоуправа, Београд, 20. сеп-
тем бар 1936, бр. 178.
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ћа или кога другог уметника, као и један пулт са 
књи гама које су некада припадале кнезу. Међу овим 
књигама, којих није врло велики број, налазе се не-
ке француске и неке српске књиге.

7) Стоје и одржавају се онакве какве су биле 
у доба 1868. кнежева спаваћа соба, салон кабинет 
пред њим, кнегињин будоар и спаваћа соба кнеги-
ње Ју лије. У овим спаваћим собама има и неколико 
православних икона без велике уметничке вред-
ности, које овом делу куће дају нарочити карак-
тер. Занимљиво је да у тим одељењима има разних 
сли ка и да је сачувано и одржано чак и постељно 
рубље снабдевено грбовима Србије. Нарочито су 
интересантне тапете у кнегињином будоару, јер је 
платно на зидовима и плафонима ударено преко 
зида тек пошто је зид био прекривен ватом да би 
соба била што топлија.

8) У свим овим собама има и неких ситница ко-
је опомињу на Србију, тако: једна минијатура кне-
за Милоша, две-три минијатуре кнеза Михаила и 
кнегиње Јулије, неколико бакарних судова за воду 
итд. У целој кући има врло лепих комада, као што су: 
комоде, секретери, фотеље и други објекти. Једном 
речи, то је заиста била велика и господска кућа.

9) На мансарди, где је некад био сервис, и на 
степеницама које воде од партера до мансарде на-
лази се, можда стотину портрета разних чланова 
породица Пуол, Палфи итд. Људи, жене и деца у 
нај  различитијим костимима од XVI до XVIII века. 
Ни  је ми познато, како су и зашто су те слике биле ту 
донесене. У разним одељењима на мансарди налазе 
се и други предмети, који су везани за епоху кнеза 
Михаила. Ту се изгледа, чува и стоно рубље и „есцајг” 
који је био снабдевен грбом кнеза Михаила.

10) Најзад, у замку Иванка налазе се и два три 
свежња писама, које је кнез Михаило писао кнеги-
њи Јулији и која је кнегиња Јулија писала своме дру-

и други предмети од порцелана, итд. Намештај овог 
салона је онакав, какав је био у времену пре 1868.

5) У једном малом салончету се налазе два пор-
трета краљице Наталије и њеног сина Алексан дра, 
из времена кад је он био дете од 4-5 година. Обу-
чен у шумадијско народно одело, краљ Александар 
је представљен као сељачко дете, те би овај његов 
пор трет могао бити интересантан за етнографски 
му зеј. Од истог акварелисте, човека који је одлич-
но вла дао својом техником, налазимо у овој соби 
још неко лико акварела. Један представља београд-
ску кафану из средине XIX века, а други приказује 
сељанку из београдске околине, која доноси на об-
ра ми ци ћурке на пијацу. Речено ми је да су ови ак-
ва  рели били поклон краља Милана и краљице На-
та лије, кад су са својом свитом посетили кнеги њу 
Јулију у Иванки. У овој соби се налази један ван-
редан портрет грофице Зичи, мајке кнегиње Ју лије, 
обучене у неки црвен левантински костим, као и 
портрет њене мајке, грофице Палфи коју је на Беч-
ком конгресу принц д’ Лињ прозвао „небеском ле-
по том”. Исто се тако налази и један бакрорез, који 
представља некакав портрет те жене схваћене као 
једно митско божанство које лебди између звезда. 
Грофица Палфи је на том бакрорезу представљена 
нага, гола, заогрнута само једним велом. У овој со-
би је на једној консоли и албум посетилаца, који су 
долазили кнезу Михаилу и кнегињи Јулији у госте. 
Нажалост, албум је новијег датума.

6) У једној малој билијарској сали налази се, пре 
свега, билијар кнеза Михаила, његови билијарски 
такови, и један врло велики портрет кнеза Милоша 
рађен на плеху, један мањи портрет кнеза Михаила, 
на коме је он представљен као мађарски племић 
на коњу, носећи на глави шешир са неколико пера, 
затим један бакрорез који представља у ствари ре-
продукцију кнежевог портрета од Стеве Тодорови-
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деведесетој години излазила чак и у свој салон, тек 
пошто је претходно савесно била нашминкана и 
напарфимисана. Нешто кокетно и фатално носила 
је та жена у себи, иако је била јалова и можда врло 
несентиментална као и све такве, стерилне жене. 
Она уосталом има крупан, мушки рукопис. Она во-
ли шалове и разне брелоке, као и друге наките. Она 
се обично служи немачким језиком. У часовима 
до  саде воли да црта, и, што је врло интересантно, 
ње  ни цртежи показују врло добру школу. Неколико 
овак вих цртежа је сачувано у дну једне фијоке и 
они представљају њене собарице, њене тетке и њене 
беч ке пудле”.8 

У наведеном тексту Стојимировић износи лич-
ни утисак: „Човеку је тужно и тешко око срца када 
пролази кроз све ове собе у којима спава толико 
нашег, српског. Човек се заиста никада не би надао, 
да је толико нашег и толико српскога могло да остане 
овако нетакнуто на толикој даљини од Београда, 
усред Чехословачке, и да то све стоји пред нама и 
искрсава пред нашим очима, као по ударцу једног 
чаробног штапа. Ту тужну мисао појачава још ово 
опажање: у целом замку има тако мало личног Кне-
жевог, да је то скоро невероватно. Све те ствари 
су заиста припадале њему, али су оне припадале и 
целом замку и свима који су ту становали. На при-
мер, нигде нема слике Кнежеве мајке, кнегиње Љу-
би це, нити његовог брата кнеза Милана, али зато 
има можда сто разних портрета, који представљају 
разне чланове породице Буол, Естерхази, Зичи или 
Палфи”.9 

Такође, у фељтону „Кнез Михаилова Иванка” 
Стојимировић наводи да се у соби са билијаром 

гом мужу, кнезу Аранбергу. Интересантно је, да је 
кнез Михаило у својим писмима врло нежан и да јој 
се он обично обраћа на немачком, а да се потписује 
„Миши”. Писма кнегиње Јулије Аранбергу, то је вр-
ло карактеристично, датирана су из Београда, што 
значи да је она са њим била у преписци и пре свога 
развода брака. Писана на немачком, готским сло-
вима, она су врло тешка за дешифровање, а ја нисам 
хтео ни да будем индискретан, да завирујем у ту 
преписку, иако ми је грофица Бос Валдек давала 
писмо по писмо и покушавала да сама прочита по 
неке речи. Исто тако, међу тим старим папирима се 
налазе и десетак цртежа кнегиње Јулије, који говоре 
да је она имала доста добру школу и да је умела да 
црта доста реалистички.

11) У капели преко пута замка налази се у јед-
ном раму од стакла парче гране од храста у Топчи-
деру, под којим је погинуо кнез Михаило, а у једној 
зеленој кесици веренички прстен кнегиње Јулије, 
ко ји је она после Михаилове смрти заветовала Богу.

12) Систематским прегледом замка Иванке на-
ш ли би се, свакако, и други занимљиви објекти, ко -
је ја нисам овде набројао.7 

У новинском тексту Милан Ј. Стојимировић 
поводом портета кнегиње Јулије који је био изло-
жен у малом салону на спрату забележио је следе ће: 
„На пример, портре, који је кнегиња Јулија посла ла 
своме мужу из Лондона, где је са Христићем би ла 
у познатој дипломатској мисији. Лепотица доста 
бујних облика, – који ће се доцније претворити у 
пуноћу, а да та жена ипак не изгуби много од своје 
елеганције и живахности, – она је дата у пастелу. 
На њој је шпанска фризура и чипке које падају са 
главе. Стари сеоски поп нам прича да је Јулија и у 

7   Легат Леонтија Павловића, ЛН-1, Mилан Јовановић Стојимировић, 
Та ковски грм, Народна библиотека Смедерево.

8   Semendria, „Кнез Михаилова Иванка”, Самоуправа, Београд, 20. сеп-
тем бар 1936, бр. 178.
9   н.д.
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делом интегрисана у музејске збирке Чехословачке, 
делом разнета, продавана, претпостављамо и дева-
стирана. Данас се овај дворац налази у вла сниш тву 
католичких језуита.13 Као сведочанство обре но ви-
ћевског духа сачуван је мермерни грб на камину у 
салону на првом спрату, заједно са грбом Хуњади-
јевих. Српски грб има штит са четири оцила, на 
краковима крста су уписане године 1389. и 1815, док 
је у средини мач са исуканим корицама. Око штита 
је змија, у врху се налази круна док је у доњем делу 
гесло династије Обреновић: Tempus et meum jus. 

У парку дворца Иванка, захвални грађани ове 
општине су 1995. године поставили таблу са сле-
дећим натписом: „У овом замку вођа Словака Љу-
довит Штур тајно је посећивао српског кнеза Ми-
хаи ла Обреновића који је овде живео у периоду 
1853–1858 у егзилу, заједно су сањали сан о слободи 
својих народа и испуњавали их делима”.

Приликом посете дворцу Иванка, Милан Јова-
новић Стојимировић, од грофице Бос-Валдек до-
био је на поклон фотографију Анастаса Јованови-
ћа снимљену под Таковским грмом 1865. године.14 
Фотографија је настала поводом јубилеја обележа-
вања педесете годишњице од Таковског устанка. 
По себно значајном ову фотографију између оста-
лог чини аутограф Јулије Обреновић писан не-
мач ком готицом на доњем делу паспартуа на коме 
је фотографија каширана, а који у преводу гласи: 
„Код овог дрвета кнез Милош је на Цветну недељу 

на  лазила и библиотека у којој је било прво издање 
Даничићевог превода Новог завета, песме Вука Ка-
раџића, Даничићеве посланице, издања Загребач ке 
академије наука, књиге о лову, коњима, Наполеону 
Бонапарти, али и лекције из српског језика писане 
руком Ђуре Даничичића који је био кнегињин учи-
тељ, „повезане ружичастом пантљиком”.10 

У капели мале цркве поред дворца, коју је из-
градио кнез Михаило Обреновић, осим верени ч-
ког прстена кнегиње Јулије и гранчице топчидер с-
ког храста, у гробници испод налазе се и ковчези у 
којима су почивали родитељи кнегиње Јулије, као и 
два кнегињина брата.11 

Из Стојимировићевих текстова сазнајемо да 
је грофица Бос-Валдек овом приликом апеловала 
на њега да нешто учини у Београду како би се ове 
ства  ри сачувале, с обзиром да је братанац кнегиње 
Ју  ли је, гроф Хуњади планирао да распрода ствари, 
дво рац и имање.

Стојимировић је по повратку у Београд изве с-
тио управника Музеја кнеза Павла у Београду, Ми-
лана Кашанина, са инвентаром који се чува у Иван-
ки, о чему је осим куцаног текста у Легату Леон тија 
Павловића, сачувано и неколико реченица у Стоји-
мировићевом дневнику из 1937. године, који је об-
јављен 2000. године. „Разговарао са Кашанином о 
заоставштини кнеза Михаила у Иванки. Он ми ре-
че: „Кнез Павле јако воли кнеза Михаила. После Ка-
ра ђорђа, он га одмах ставља на друго место: „Каже 
ми да је он био јако благородан човек и да је много 
волео Моцарта”.12 

Нажалост, апели нису уродили плодом, ова ос-
тавштина је у годинама након Другог светског рата 

10   Исто.
11   Исто.
12   М. Ј. Стојимировић, Дневник 1936–1941, Нови Сад, 2000, 99. 

13   Наведени податак добила сам од колегинице, др Иве Паштрнакове 
из Братиславе, којој се најсрдачније захваљујем на стручној помоћи и 
фотографијама савременог изгледа овог дворца.
14   С. Цветковић, Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у 
Уметничком одељењу Музеја у Смедереву, Смедерево, 2010, 65; С. Цвет-
ковић, „Династија Обреновић из пера Милана Јовановића Стојимиро -
вића”, Mons Aureus: часопис за књижевност, уметност и друштвена пи-
та ња, 39/2013, Смедерево, 130.
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Попис каталошких јединица

Михаило Обреновић

1. Михаило Обреновић, принц Србије 
Периша Милић (копија по Ленбаховој гравири)
Тридесете године ХХ века 
Оловка на папиру 
30,5 х 48 цм
Сигн. д. л. лат.: Michel d Obrenovitch, Prince de Serbie, 
1845. 
Музеј у Смедереву, инв. бр. 111

Здања и објекти

2. Дворац Иванка
Друга половина XIX века 
Позитив, смеђ
Колекција Петера Блубла (Словачка).

3. Дворац Иванка
Око 1919.
Разгледница
Колекција Петера Блубла (Словачка).

1815. код села Таково развио заставу ослобођења, 
са речима: „Ево мене и ево сада рата с Турцима”.15 
У горњем делу фотографије белешку је оставио и 
Милан Јовановић Стојимировић и она гласи: „Не-
ки фестивал приређен под Таковским грмом после 
1860. на коме је вероватно народ под режијом влас-
ти претстављао таковски устанак. Доле је рукопис 
кнегиње Јулије Обреновић из чије је заоставштине 
ова слика, коју ми је поклонила њена даља рођака 
грофица Бос-Валдек, када сам посетио Иванку (код 
Братиславе) септембра 1936. М. С. Јов”.16 Ова фото -
графија се чува у смедеревском Музеју у који је до-
спела са оставштином Милана Јовановића Стоји-
мировића од његовог оснивања 1950. године.

У Збирци ликовне уметности Музеја у Смеде-
реву чува се такође и копија Ленбахове графике са 
представом кнеза Михаила у фаетону из Иванке, 
рад Перише Милића који је настао на иницијативу 
Милана Јовановића Стојимировића.17 

15   Л. Павловић, Смедерево у XIX веку, Смедерево, 1969, 102.
16   С. Цветковић, Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у 
Уметничком одељењу Музеја у Смедереву, Смедерево, 2010, 65. 
17   Исто, 38, 109. 

1
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5. Дворац Иванка на Дунаву код Братиславе, 
поглед из парка 
Ива Паштрнакова
2005.
Позитив, колор
9 х 12,5 цм

4. Ентеријер дворца Иванка 
Око 1919.
Позитив
Колекција Петера Блубла (Словачка).

2 4

3
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7. Мермерна спомен плоча у парку
дворца Иванка на Дунаву код Братиславе
Ива Паштрнакова
2005.
Позитив, колор
9 х 12,5 цм

Култура сећања

6. Таковски грм 
Анастас Јовановић
1865.
Позитив, смеђ
15,5 х 20,5 цм
Музеј у Смедереву, инв. бр. 134

5

6

7
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ји је упутио краљицу Наталију на „Каштел Бија-
риц” који се нашао на лицитацији. Имање са двор-
цем имало је око 40 ха, било је покривено шумом, 
са планинама у залеђу и погледом према отворе-
ном океану.23 Постојећи дворац и имање за рачун 
краљице Наталије заправо је купила Јованка Гика, 
њена најмлађа рођена сестра, која је са својим су-
пругом такође овде одседала на дуже време. Убрзо 
се покрећу радови на реконструкцији дворца, чије 
је једно крило морало да буде порушено, а глав на 
зграда адаптирана у стамбени простор за краљи-
чине потребе. Архитектонским радовима управљао 
је господин Ракен, један од водећих париских ар-
хитеката тог времена.24 Око дворца се сади више 
стотина борова и уређује парк. Док су трајали ра-
дови краљица Наталија је са својом пратњом жи-
вела у вили „Руиз”,25 а напоменимо да је у Бијарицу 
такође била власник и виле „Александар” у којој је 
основала добротворно друштво „Сионска Богоро-
дица”.26 

Луксузна вила уређена је на обали Атлантског 
океана до децембра 1893. године, а названа је по 
де  минутиву краљевог имена „Сашино”.27 Вила је 
ада   птирана у неокласицистичком стилу, мирне, 
пра воугаоне форме, са белом фасадом. Нешто рази-
гра  ни јим фор мама наглашен је централни улаз 
са спра том изнад, који се завршава у облику тим-
панона, а коме се прилази широким степеништем. 

После доношења Резолуције о прогонству На-
родне скупштине Србије која је донета 12. априла 
1891. године, краљица мајка, Наталија Обреновић, 
напустила је Србију. Уследила су многобројна пу-
товања, у Синају у Румунији, затим у Париз, да би за 
стално боравиште изабрала Бијариц, летовалиште 
у Тасконском заливу на југу Француске, од тада се 
представљајући као „грофица од Рудника”.18 Ова-
кав избор направила је према савету Принца од 
Велса, будућег краља Едварда VII током свог борав-
ка у Лондону. Бијариц је стекао углед пре свега за-
хваљујући посетама Наполеона III и његове супру ге 
Евгеније, од средине XIX века, када се за њих уз сам 
океан гради палата „Евгенија”.19 Наредних де це  ни-
ја Анонимно друштво морских бања, одлучу је да од 
Бијарица створи бањски центар и почиње да зи да 
централну зграду за балнеотерапију који назива 
„Ка ш тел Бијариц”.20 

Међутим, ово Друштво је убрзо отишло под сте-
чај, а нови власник постао је Жил Мусампес, апо-
текар из Бијарица, који је такође већ 1891. године 
био приморан да прода имање са зградама. Управо 
од ове године у Бијарицу у великом броју почиње 
да одседа руска клијентела, велике војводе и отмено 
друштво, принчеви и принцезе.21 После месец дана 
проведених у Константинопољу, краљица Ната ли-
ја такође 1891. године долази у Бијариц на дужи 
боравак, где се сместила у отменој вили „Руиз”.22 У 
ово време у Бијарицу је био и Принц од Велса, ко-

Вила „Сашино” краљице Наталије Обреновић у Бијарицу

18   А. Столић, Краљица Драга, Београд 2000, 29-30.
19   M. D’ Albarade, La belle histoire du pavillon royal, France 2005. 
20   M. D’ Albarade, н. д.
21   Исто.
22   Исто.

23   Biarritz promenades, M. Et F Rousseao, France, 1981, 112-114.
24   M. D’ Albarade, исто.
25   Biarritz promenades, M. Et F Rousseao, France, 1981, 112-114.
26   З. Јанковић, Наталија Обреновић у фонду Бранка Стојановића, Бео-
град, 2015, 89. 
27   А. Столић, н. д., 32; Marie D’ Albarade, La belle histoire du pavillon ro-
yal, France, 2005. 
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ук рашава у српском стилу, да је намештај порек  лом 
из Београда, као и поклон Јованке Гика.32 

Међу дворским дамама краљице Наталије, од 
1891. године била је и Драга Машин, будућа српска 
краљица, као и Милица и Ружица Орешковић, кће-
ри пуковника Антонија Орешковића.33 „У отменој 
бијарицкој средини краљица Наталија је успоста-
вила контакте са тамошњим монденским светом. 
Она и њене дворске даме водиле су веома активан 
друштвени живот”.34 Краљ Александар Обреновић 
посећивао је мајку у Бијарицу, и управо овде, за-
чета је платонска љубав између њега и дворске да-
ме Драге Машин.35 Приликом посете у лето 1895. 
године краљ се умало није утопио у водама Таскон-
ског залива.36 Управо овај догађај иницирао је по том 
везу са Драгом Машин, која је крајем 1897. го ди не 
напустила службу код краљице Наталије и вра тила 
се у Београд.37 

Краљица Наталија је у Бијарицу била укључена 
у низ покровитељских и добротворних акција које 
су је стављале у центар пажње локалне јавности.38 
„Њено Величанство српска краљица Наталија ће 
по ставити камен темељац Бањског сланог купали-
ш та које изводи господин Езар, у кругу бившег 
цар ског поседа. Чинећи ову част господину Езару, 

У пи сму коморнику Александру Симо но вићу, кра-
љица је на следећи начин описала вилу у Бијари-
цу: „Кућа је јако добро испала и врло сам њоме 
задовољна. Има трпезарију, један мали салон, ди-
ван „hall”, Драга има своју спаваћу собу, Лујза и 
Евгенија свака своју, а ја ону коју намењујем Саши, 
пошто моје одељење једва ако буде готово до про-
лећа”.28 Миливоје Николајевић, маршал двора кра-
ља Александра Обреновића, забележио је да је то 
била двоспратна вила у којој је краљица Наталија 
користила приземље, док је спрат био намењен си-
ну или другим гостима.29 С обзиром да фотогра  фи-
је ентеријера до сада нису познате, врло су корис   ни 
описи из ондашње штампе које објављује Марија 
Д’Албарад.30 Тако, она цитира „Biarritz Thеr  mal” у 
коме извесни Никол Диманген пише сле де  ће: „Хол 
поплочан мозаиком је украшен драпери јама и ди -
ванима обложеним скупоценим оријенталним пла-
т ном, затим велики салон на чијој десној страни је 
трпезарија и на левој мали салон, место где кра-
љица Србије обично прима. Овде се налази вели-
ка уљана слика, портрет краља Александра као де-
чака, мало даље будоар Њеног Величанства. Велики 
салон као и остала одељења су отворена ка еспла-
нади која се издиже над океаном. Једна велика за-
стакљена врата воде из великог салона на једну те-
расу, уздигнуту само са неколико степеника. Све 
је огромно, неизмерно као бескрајно плаветнило 
које се протеже у недоглед”.31 Даље се наводи да се 
кухиња налази у сутерену, да краљица просторије 

28   А. Столић, н. д., 32; АСАНУ, 14459/24, Преписка краљице Наталије и 
породице Симоновић, 1. IV 1893.
29   „Краљица Наталија Обреновић” у Моје успомене, прир. Љ. Трговче-
вић, Београд, 2006, 21,30; АСАНУ, 14451, белешке маршала двора М. 
Нико лајевића.
30   M. D’ Albarade, La belle histoire du pavillon royal, France 2005. 
31   M. D’ Albarade, н. д.

32    Исто.
33   Након Мајског преврата 1903. године, краљица Наталија Обрено-
вић, поклонила је Антонију Орешковићу, имање у Смедереву са вилом 
и виноградом, види у С. Цветковић, Вила династије Обреновић у Сме-
дереву, Смедерево, 2012, 149-153; С. Цветковић, „Групни портрет са да-
мама”, Смедеревски магазин, 23, Смедерево, 2014, 14-15.
34   А. Столић, исто, 32.
35   А. М. Луњевица, Моја сестра краљица Драга, Београд, 1995, 22-23. 
36   А. М. Луњевица, н. д., 24-25.
37   A. Столић, исто, 37; Х. П. Луњевица, Права истина о животу кра-
љице Драге, Смедерево, 2013, 21; А. М. Луњевица, Моја сестра краљица 
Драга, Београд, 1995. 
38   A. Столић, исто, 32.
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За време Првог светског рата, у вили „Саши-
но” краљица Наталија организовала је волонтерску 
болницу за рањенике.45 

Вила „Сашино” од 1925. године носи назив 
„Краљевски павиљон” који је имао више различитих 
фун  кција.46 

Током двадесет и две године проведених у Би -
јарицу, некадашња српска краљица Наталија Обре-
новић, оставила је дубок траг. Данас је династи ји 
Обреновић посвећена једна од витрина у Историј-
ском музеју у Бијарицу.47 Захваљујући господи ну 
Жаку Сотерасу и госпођи Клое Хириарт, архиви-
с тима Историјског музеја у Бијарицу добили смо 
списак предмета који су припадали династи ји Об-
реновић, као и њихову каталошку обраду и фо то-
графије, уз сагласност да их можемо публиковати у 
овом раду. Из наведеног инвентара сазнајемо начин 
набавке ових предмета, који су за музеј у Бијарицу 
набављени путем аквизиција у временском перио-
ду између 1983. и 2004. године. Међу поклонодав-
ци ма истичу се следеће личности: госпођа Карла 
Ми лоша Обреновића, госпођа Латекоер, госпођа 
Фо  ре, збирка Вељковић, породица Лаборд, принц 
Константиновић од Германа, госпођа Вигуру, гос-
пођа Прие. Наведене личности у већини случајева 

лепа владарка је хтела да покаже да није неосет -
љива на све што може да допринесе напретку јед не 
морске бање где се она дефинитивно настани ла”.39 
Краљица Наталија такође је присуствовала свеча-
ном освећењу руске православне Цркве Светог 
Але  ксандра Невског. Организовала је Божићне све-
ча  ности за децу. Посебно је волела чајне седељке 
у кругу интимних пријатеља, међу којима су осим 
ње них сестара са породицама, били бајонски сли -
кар Леон Бона,40 Пјер Лоти,41 књижевник и члан 
Француске академије, као и представници бијари-
цке ари стократије. 

Римокатоличкој цркви Нотр Дам де л’асомп-
сион у Бидару, надомак Бијарица, краљица Ната-
лија је 1902. године, поклонила мермерну крстио-
ни  цу у неовизантијском стилу, са поклопцем од 
ис  куцаног метала. Део крстионице је и триптих на 
дрвеном панелу, рад Наталијине рођене сестре Јо-
ванке Катарине Гика, која је била вајарка.42 Трип тих 
и крстионица су 2001. године добили статус спо-
меника културе.43 

Након Мајског преврата 1903. године, краљи ца 
Наталија живела је повученим животом, да би се 
1913. године преселила у Париз у Манастир Сион-
ске Богородице где у павиљону „Самоћа” остаје до 
смрти 1941. године.44 

39   M. D’ Albarade, La belle histoire du pavillon royal, France, 2005; Le Petit 
Courrier de Biarritz, 4. jul 1892.
40   н. д.
41   А. Столић, Краљица Драга, 32; S. K.Pavlović, Božid Art, Beograd, 2012, 
105. 
42   Г. Крстић-Фај, „Обреновићи у јавним збиркама Француске”, у Обре-
новићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе, III, Горњи Ми-
лановац, 2015, 295.
43   Г. Крстић-Фај, н. д., 295.
44   Biarritz promenades, M. Et F Rousseao, France, 1981; З. Јанковић, Ната-
лија Обреновић у фонду Бранка Стојановића, Београд, 2015. 

45   Љ. Станојевић, Синопсис изложбе: „Династија Обреновић – из зао -
ставштине”, Зборник Историјског музеја Србије, Београд, 1995/96, 372; 
З. Јанковић, Наталија Обреновић у фонду Бранка Стојановића, Бео-
град, 2015, 74-75.
46   Biarritz promenades, M. Et F Rousseao, France, 1981, 112-114.
47   Посебну захвалност изражавам госпођи Катарини Вељковић Beig-
beder на пружању помоћи у добијању информација из Историјског му-
зеја у Бијарицу. Такође, велику захвалност изражавам колегама Жаку 
Сотерасу и Клое Хириарт, архивистима Историјског музеја у Бијарицу 
на писму са пописом докумената и предмета из овог музеја, инвентару 
и фотографијама. Велико хвала на посредовању изражавам госпођи 
Си голен Франш д’ Епере Вујић, као и колегама из Музеја рудничко-та-
ковског краја у Горњем Милановцу, Ани Боловић и Александру Мару-
шићу.
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Обреновић снимљене у Бијарицу чувају се у при-
ватним оставштинама породица које су биле бли-
 ске са владарским домом династије Обреновић, као 
и у збиркама приватних колекционара.50 

имале су блиске породичне или пријатељске везе са 
краљицом Наталијом Обреновић. 

Осим стотинак докумената (фотографије, но-
вин  ски чланци, разне студије) у досијеу број 21, 
Исто ријског музеја у Бијарицу, на три полице вит-
ри не посвећене Обреновићима изложени су следе-
ћи предмети:

– горња полица: три фотографије краљице На-
талије, једна фотографија српског краља Мила на, 
једна фотографија краљице Драге и краља Алексан-
дра, фотографија краљице Драге, кованица и нов-
чаница Краљевине Србије, фотографија дворца Са-
шино.

– средња полица: турска ваза из 1817. године 
која је припадала краљици Наталији, дрвена бур-
мутица краља Милана, тањир који је краљица На-
талија поклонила шефу станице у Бијарицу, бокал 
од шиноа порцелана краљичин из 1900, као и кра-
љичина иранска посуда за шећер из 1900, и четка за 
одећу са иницијалима НО.

– доња полица: три краљичине фотографије, 
један краљичин аутограф, фотографија Краљевског 
павиљона, реклама за Краљевски павиљон, часос-
лов краљичин поклон и једна реклама за ручак у 
Краљевском павиљону из 1927. године.

Списак се завршава навођењем клавира кра-
љице Наталије Обреновић израђеног у радионици 
Франца Бродмана у Бечу.48 

Такође, у приватним збиркама су сачуване фо-
то графије из фотографског атељеа Guesquin у Би ја-
рицу, на којима су краљица Наталија и њена двор-
ска пратња.49 Многе фотографије краљице Ната лије 

48   Изражавам захвалност госпођи Маји Павловић, професорки фран-
цуског језика у Гимназији у Смедереву на преводу овог документа. 
49   Велику захвалност изражавам господину Ђорђу Савићу из Београда, 
потомку Антонија Орешковића, на позајмици ових фотографија.

50   З. Јанковић, Наталија Обреновић у фонду Бранка Стојановића, Бео-
град, 2015, 74-75; Неколике фотографије краљице Наталије Обреновић 
из Бијарица потичу из оставштине госпође Катарине Вељковић Beig-
beder на чему јој се најтоплије захваљујем.
•   Велику захвалност изражавам господину Бранку Стојановићу на 
преводу монографије Марије Д’ Албарад, Лепа историја Краљевског 
павиљона (Marie D’ Albarаd, La Belle Histoire Du Pavillon Royal, France, 
2005); такође и на преводу инвентара Историјског музеја у Бијарицу. 
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Наталија Обреновић

2. Аутограф краљице Наталије
Папир, мастило, рукопис
15 х 11 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. D.88.02.61

3. Мисал краљице Наталије
1903.
Папир, мастило, рукопис
13,5 х 9,5 цм
Историјски музеј у Бијарицу

Историјски музеј у Бијарицу

Попис каталошких јединица

Милан Обреновић IV

1. Краљ Милан од Србије
Позитив
17,5 х 9,6 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. PH.89.02.03.140

1

2

3
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6. Кинеска флаша
1900.
Нефрит (жад)
17,5 х 19 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. О.95.01.07.398

7. Иранска посуда за шећер
1900.
Бакар, емајл, никл
13 х 25 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. О.95.01.04.395

4. Четка за одећу са иницијалима НО
(Наталија Обреновић)
Слоновача, свила
4 х 16,5 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. О.83.01.06.29

5. Турска ваза
1817.
Месинг, сребро
Висина 20 цм, пречник 14,5 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. О.95.01.04.396 

4

6

5
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9. Табакера
Дрво
8 х 17 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. О.95.01.03.397

10. Краљица Наталија
1891.
Позитив, смеђ
22 х 15 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. PH.89.07.02.07

8. Taњир
Порцелан
35 х 44 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. О.04.04.450

8

9

10

7
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11. Краљица Наталија
Позитив, смеђ
18 х 12,5 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. PH.89.02.03.143

12. Kраљица Наталија
Позитив, смеђ
18 х 13 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. PH.89.02.03.139

13. Kраљица Наталија
Позитив, смеђ
18 х 12,7 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. PH.89.02.03.139

11

12
13
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15. Краљица Наталија са дворском дамом
Позитив
12,5 х 18 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. PH. 89.02.03.141

Александар Обреновић

16. Краљица Драга и краљ Александар Обреновић
Позитив (репродукција), смеђ
13,2 х 7,5 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. PH.88.01.03.65

14. Краљица Наталија
Позитив, смеђ
18 х 13,5 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. PH. 89.02.03.144

14

15

16
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19. Дворац Сашино
Позитив
17,4 х 23,5 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. PH. 89.02.03.145

20. Краљевски павиљон, плакат
Картон
13,5 х 19,5 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. О.89.07.05.90

Драга Обреновић

17. Краљица Драга
Позитив, смеђ
13 х 8,8 цм
Историјски музеј у Бијарицу,
инв. бр. PH.89.02.03.142

Здања и објекти

18. Краљевски павиљон
Позитив, смеђ
12,5 х 18 цм 
Историјски музеј у Бијарицу

17

18

19
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Заоставштина Обреновића

22. Попис оставштине династије Обреновић
у Историјском музеју у Бијарицу, превод 
Маја Павловић (превела)51 

Новац Обреновића

23. Папирни и метални новац Краљевине Србије 
(1882–1903)
Историјски музеј у Бијарицу 

21. Реклама за доручак у краљевском
павиљону, плакат
1927. 
Картон
23 х 16,5 цм
Историјски музеј у Бијарицу

20

21

51   Професор француског језика у Гимназији у Смедереву.
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Вила Сашино у Бијарицу из 
библиотечких и приватних збирки 

Попис каталошких јединица

Наталија Обреновић

24. Краљица Наталија, Александар Обреновић, 
Драга Машин и други испред виле у Бијарицу 
J. Guesquin
Око 1895.
Позитив, смеђ
27 х 18 цм 
На фотографији с десна: стоји Миша Милићевић, 
се  кретар краља Александра; седе с лева: дворска да-
ма Дра га Машин, њена сестра Војка, краљица Ната-
лија, кнегиња Гика, сестра краљице Наталије и њена 
два сина који стоје, као и пуковник Рашић, краљ 
Алек сандар Обреновић, кнез Гика, пуковник Симо-
новић, коморник краљице Наталије.
Библиотека града Београда, БГБ ЗО Ф-III-9, инв. бр. 

23 24
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25. Краљица Наталија Обреновић
Бијариц 
Позитив, смеђ
12,9 х 8,8 цм
Вл. Катарина Вељковић Beigbeder

26. Краљица Наталија Обреновић
Бијариц 
Позитив
17,6 х 12,6 цм
Вл. Катарина Вељковић Beigbeder

27. Краљица Наталија Обреновић
Бијариц 
Позитив
Вл. Катарина Вељковић Beigbeder

25

26

27
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28. На обали океана у Бијарицу
(Ружа Орешковић?)
Позитив
Вл. Ђорђе Савић

Необјављени извори:

Архив САНУ

• Преписка краљице Наталије и породице Симо но
вић, 1. 04. 1893, 14459/24

• Белешке маршала двора М. Николајевића, 14451
Народна библиотека Смедерево

• Легат Леонтија Павловића, ЛН1, Милан Јовановић 
Стојимировић, Таковски грм

• Историјски музеј у Бијарицу
• Каталошка обрада предмета и фотографије
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Портрет кнеза Милоша Обреновића
у збирци Националне галерије у Љубљани

Др Ана Костић Ђекић, асистент
Филозофски факултет Београд



обогаћена делима словеначких и европских умет-
ника захваљујући Страхловом поклону уступље-
ном 1929. године, као и 1930. донацијом великог 
по  кровитеља уметности, економисте Франа Винди-
шер ја (Fran Windischer) који је једно време био и 
пред седник Друштва народне галерије. Ова два по-
к ло на чине и данас основу фонда Националне га-
лерије. Када је 1951. године отворен Музеј савреме-
не умет ности у Љубљани, Национална галерија му 
је по договору уступила један део свог фонда који су 
чинила уметничка дела настала у ХХ веку. 

Национална галерија се данас састоји од неко-
лико збирки међу којима су збирка слика на пла-
тну и дрвету, збирка скулптуре, збирка цртежа, 
фотографска збирка и специјална збирка у којој се 
чувају документи везани за уметничка дела похра-
њена у Националној галерији. Сталну поставку у 
Националној галерији данас чине дела настала на 
тлу Словеније од средњег века до краја ХХ века, као 
и дела значајаних словеначких и европских умет-
ника који су стварали од средњег века до краја ХХ 
века. Национална галерија и данас, као и од време-
на свог оснивања, активно учествује у културном 
животу Љубљане и Словеније континуираним при-
ређивањем изложби најразличитијег садржаја по-
ств љеним према најсавременијим методама музеј-
ског рада.

Национална галерија у Љубљани

Национална галерија у Љубљани установљена 
је 18. септембра 1918. године као Друштво Народне 
галерије како би се у њу сместила дела словеначке 
уметности настала од средњег века до модерног 
до ба. Прве просторије добила је 1819. године како 
би установила своје збирке, а у лето 1928. године 
пре сељава се у зграду некадашњег Народног дома 
(осно ваног 1869.) који се данас налази у Цанкаревој 
ули ци у Љубљани.

Прва поставка у Националној галерији отворе-
на је 1928. године, да би дефинитивно била фор-
ми рана до 1933. године. Зграда Народног дома у 
којој се налазила Национална галерија постаје 1945. 
искључиво власништво Националне галерије, која 
1946. године бива проглашена и за државну инсти-
туцију. Саму зграду Национална галерија је неко 
време делила са Институтом за заштиту споменика 
културе и Гимнастичарским клубом Партизан који 
је ту остао до 2010. године, након чега је зграда у 
потпуности припала Националној галерији као је-
ди ном кориснику. Године 1993. зграда је дозидана 
како би се у њу преселио део обимне збирке дела 
која поседује Национална галерија. 

Од момента свог формирања 1918. године збир-
ка уметнина Националне галерије била је знатно 
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Едуард вон Енгерт је насликао портрет кнеза 
Ми лоша Обреновића 1843. године о чему сведочи 
уметников запис на самој слици смештен у десном 
до њем углу уз саму ивицу платна.

Едуард вон Енгерт (1818–1897) био је врло це-
њен аустријски портретиста и сликар историјских 
тема. Сликарско образовање је стекао на бечкој ли-
ковној академији у класи професора Леополда Ку-
пелвизера. Године 1845. добио је награду и стипен-
дију која му је омогућила даље усавршавање, да би 
десет година након тога постао директор Академи-
је у Прагу, а 1865. професор на Академији у Бечу. 
Енгерт је као сликар одликован Орденом Франца 
Јозефа 1867. године, постао је директор Белведереа 
1871, а ректор Академије у Бечу 1874. године. Његов 
обиман опус чини знатан број портрета истакну -
тих личности деветнаестог века не само са просто-
ра Аустрије већ и читаве Европе.

На портрету кнеза Милоша Обреновића који 
се данас чува у Националној галерији у Љубљани, 
Ен герт га приказује у допојасној фигури, одевеног у 
рас кошну парадну униформу тегет боје, украшену 
зла товезом, кићанкама и раскошним златним дуг-
ма дима. Кнез Милош носи црвену ленту и по два 
ордена на обе стране груди, као и медаљон са султа -
новим ликом окачен на црвену оковратну траку. 
Оковратник је украшен златовезом, док је око вра-
та увијена тамна ешарпа. Енгертов портрет кнеза 
Милоша за узор је највероватније имао литографи-
ју Јозефа Крихубера или Морица Дафингера (Jоsef 
Kriehuber/ Moritz Daffinger) из 1842. на којој је при-
казан допојасни портрет кнеза Милоша у парадној 
војничкој одећи са лентом преко груди и ордењем.

У Словенији, у збирци слика Националне га-
ле рије у Љубљани, чува се портрет кнеза Милоша 
Об реновића, рад аустријског сликара Едуарда вон 
Ен герта (Eduard von Engerth). Овај портрет је 1904–
1906. године доспео у Народни музеј Словеније као 
дар К. Карингера (инв. бр. 3208) да би Националној 
гале рији у Љубљани био предат у лето 1947. године. 

Потпис аутора

Портрет кнеза Милоша Обреновића
у збирци Националне галерије у Љубљани
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Каталошка јединица

1. Кнез Милош Обреновић
Едуард вон Енгерт (Eduard von Engerth)
1843.
Уље на платну 
79,5 х 63,5 цм
Сигнатура са годином, доле десно: Edu. Engerth 1843.
инв. бр.  NG S 981
Поклон К. Карингера 1904–1906. године.

Енгерт је 1843. године урадио још један исто-
ветан портрет кнеза Милоша Обреновића и он се 
данас налази у Националном музеју дворца Версај 
и Трианон у Француској (Musee national des chate-
aux de Versailles et de Trianon) где је доспео 23. ап-
ри  ла 1853. године и то као поклон Обреновића. То-
ком друге половине XIX и почетком ХХ века овај 
пор трет кнеза Милоша био је изло жен на другом 
спрату Националног музеја у Версају међу портре-
тима од Наполеона I до Наполеона II. Овај Енгер-
тов портрет кнеза Милоша из Версаја си г ни ран је 
на исти начин као и портрет који се налази у На-
цио налној галерији у Љубљани, с тим што се ме  сто 
уме т никовог потписа са годином настанка сли ке 
раз ликује.1 

Чињеница да је један од ова два портрета кнеза 
Милоша породица Обреновић дала 1853. као лич-
ни поклон Националном музеју у Версају указује на 
могућност да је она била наручилац оба портрета 
која је Енгерт урадио 1843. године. Околности које 
су довеле до тога да Енгерт наслика два истоветна 
портрета кнеза Милоша Обреновића у истој годи-
ни остале су непознате на данашњем ступњу истра-
живања, као и околности доласка једног од портре-
та у Љубљану и у посед К. Карингера.

1

1   Г. К. Фај, „Обреновићи у јавним збиркама Француске”, у Обреновићи 
у музејским и другим збиркама Србије и Европе III, Горњи Милановац, 
2015, 292.
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ње примера репрезентације Обреновића у сваком 
од четрнаест пласираних текстова у овом тому има-
ло је коначни циљ – рашчитавање владарских пред-
става и династичких предмета у форми различитих 
медијских израза.

Ткиво свих текстова и основна тачка приказа 
репрезентовања Обреновића, везани су за уписи-
вање текста и слике у медије, који су тако постали 
комуникативни и активни агенти усмерени ка крај-
њим конзументима ради популаризације владајуће 
династије.

Истовремено, значај публиковања грађе у чет-
вртом тому омогућава успешнију научну декон-
струкцију и претпостављену анализу рекламног 
деј ства династичких симбола са којима се испитује 
њихов проширени утицај на концентричне круго ве 
јавности. Истраживање дејства идеологије наро дне 
династије Обреновића обухватило је скуп разноли-
ких медијских носача слике и текста, што је до при-
нело кохезионом јединству текстова у публи ка цији 
која се налази пред нама.

Пракса објављивања династичке грађе из фун-
дуса страних збирки обогатила је и овога пута по-
стојећа знања о династији Обреновића, која су до-
скора била недовољно или готово у потпуности 
не  по зната стручној јавности. Представљени приме-
ри вла дарске репрезенатације се тако сврставају у 
ко   ле к тивну свест јавног мњења, чиме се потврђује 

Пратећи утабани пут, Музеј Горњег Милановца 
је на челу са Александром Марушићем и Аном Бо-
ловић приредио четврти том капиталног издања 
Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије 
и Европе, у којем су изврсни аналитички текстови 
резултат поузданог и методичног истраживачког 
ра  да. Из године у годину, пласирање корпуса грађе 
о династији Обреновића изнова потврђује распро-
стра њеност медијског ангажмана владарске куће у 
епохи техничке репродукције, у којој су истовреме-
но претрајавали наслеђени концепти визуелизаци-
је династичких слика и меморабилија. Тако је скуп 
визуелних и вербалних извора рашчитан сходно са-
временој контекстуализацији материјала који је то-
ком 19. века уобличен с идејом прослављања дина-
стије Обреновића.

Већина текстова садржи анализу сликовне гра-
ђе у светлу концепта репрезентације дома Обрено -
вића, која реферира на суштину владарског програ-
ма и пропагандног дејства најзначајније српске ди-
настије. Термин репрезентација сликом обух вата не 
само телесно представљање владарских пред став ни-
ка и њихових сродника већ подразумева и мани фе-
стацију разноликих медијских израза пласираних с 
идејом пропагандног дејства у јавном простору. 

Репрезентација као дискурзивни појам обухва-
та значење позивања на нешто, или представљање 
некога уместо нечега и за нешто. Визуелно навође-

Филозофски факултет у Београду
Одељење за историју уметности

Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу

Поштовани, част ми је да Вам изнесем следећу 

рецензију
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и то на основу савременог рашчитавања примар  них 
докумената. 

У складу са изнетим намеће се закључак да ће 
приложени рукопис употпунути постојећа сазна-
ња о династичкој репрезентацији Обреновића, и 
да ће се на основу његовог рашчитавања из оквира 
различитих дисциплина (политичка иконографија, 
студије визуелне културе, историја уметности, но ва 
културна историја...) деконструисати велики број 
визуелних дела и архивских докумената.

Са великим задовољством, и на основу изре-
ченог, препоручујем рукопис Обреновићи у музеј-
ским и другим збиркама Србије и Европе IV за публи-
ковање у предложеном облику.

У Београду, 27. 12. 2016.                 Доц. др Игор Борозан
  Филозофски факултет, Београд

при  марни концепт публиковања грађе заснован на 
иде  ји ба штињења наслеђа Обреновића у савременом 
до бу.

Четврти том грађе о династији Обреновића до-
носи и извесне новине, посебно у текстовима које 
се баве концептом династичке побожности; анали-
тички осврт на династичке артефакте прилаго ђе не 
богослужбеном оквиру. Српске православне црк-
ве твори нову димензију деконструкцији риту али-
зованих пракси и церемонијала у служби репре-
зентације владарског дома. Овакав осврт истовре-
мено указује на основе идентитета првака владар-
ске династије, и тако симболички потврђује старе 
праксе ритуалне размене дарова.

Вербални сегменти објављаног корпуса грађе 
исти чу већ утврђени концепт публиковања непо с-
редних извора династичке грађе, чиме се изнова ре-
контекстуализује династички живот током 19. ве  ка, 
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ста Иванка код Братиславе и Бијариц у Францу ској, 
други о портрету Милоша Обренови ћа у На цио-
налној галерији у Љубљани, а трећи о ма те ри јалу 
који се налази у аустријској Национал ној биб лио-
теци и Музеју историје уметности у Бечу.

Презентовани предмети веома су разнородни, 
почев од докумената, писама, потом фотографија, 
литографија, цртежа, акварела, уља на платну, све 
до скупоцених богослужбених предмета и икона. 
Приказани предмети више припадају репре зента-
тивној и званичној сфери деловања динас тије Об-
реновић, а једним делом обухватају и област при-
ватности, сведочанство су о животу једне породи це. 
Сви они заједно говоре о једној вредној заостав ш ти-
ни, цивилизацијском ходу Србије у XIX веку и ре-
цепцији тог процеса у Европи, и представљају дра-
гоцени део занемареног националног идентитета.

Каталог Обреновићи у музејским и другим збир-
кама Србије и Европе IV зајед но са претходна три 
тома ове престижне серијске публикације предста-
вља целину, с јасно иста кнутом намером при куп-
љања и објављивања нових материјалних све доча-
нстава о дина стији Обреновић. Постојећа три ката-
лога омогућила су об  нав љање сећања на Об рено ви-
ће, али и на сам значај чувања и излага ња му зеј  ских 
пред мета који представљају незаобилазне зали хе 

Четврти том каталога Обреновићи у му зејским 
и другим збиркама Србије и Ев ропе IV представља 
успешан и јавно потврђен наставак приказивања 
предмета и докумената веза них за династију Обре-
новић из музејских, гале ријских, архивских и би-
б лиотечких фондова, као и цркава и манастира са 
про стора данашње Републике Србије али и Европе. 

Каталог објављује радове 13 аутора који потпи-
сују 12 каталошких регистара. Седам радова доно-
се преглед заоставштине Обреновића у установа-
ма културе Србије (Историјски архив Шумадије у 
Крагујевцу, Музеј града Београда, Музеј приме њене 
уметности у Београду, Историјски музеј Ср би је, 
Народни музеј у Нишу, Народни музеј у Аран ђе-
ловцу, Међуопштински историјски архив у Чач ку). 
Један рад је посвећен предметима које су Обре-
новићи даривали црквама задужбинама у Кра  гу јев-
цу, Београду, Ваљеву, Чачку, Савинцу, Горњој До б-
рињи, Шапцу, Сокобањи и Михајловцу, као и ма  на -
стирима: Враћевшница, Вујан, Раковица, Кру ше   дол, 
Сланци, Заова, Петковица, Света Петка Иве р ска, 
Сремска Раваница, Љубостиња, Каленић, Де чани, 
Сту деница, Жича и Хиландар. Такав је и други текст 
који говори о даровима црквама у Миоковцима и 
Брусници. Три рада говоре о заостав штини Обре-
новића у иностранству. Први о пред метима из ме-

Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу

Поштоване колеге,
Са великим уважавањем према овом вишегодишњем пројекту прихватио сам да напишем рецензију
за публикацију „ОБРЕНОВИЋИ У МУЗЕЈСКИМ И ДРУГИМ ЗБИРКАМА СРБИЈЕ И ЕВРОПЕ IV”

у издању Музеја рудничко-таковског краја из Горњег Милановца.
Упознавши се са уводним текстом, свим радовима, прегледом начина образовања збирки и институција 
у којима се предмети чувају, њиховим фотографијама и каталошким описом, као и ликовним решењем 

публикације част ми је да Вам поднесем следећу

рецензију
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чин музеји као центри јавног памћења обезбеђу ју 
процес трезорирања, а публикације ове врсте ко-
муникацију са јавношћу с циљем преношења у бу-
дућ ност сведочанстава о сачуваном наслеђу.

Сагледавајући важност овог значајног подухва-
та, мишљења сам да каталог Обреновићи у музејским 
и другим збиркама Србије и Европе IV истински пред -
ставља важан и незаобилазан допринос изучава њу 
културне баштине Србије, а затим њеном пред ста-
вљању у земљи и свету. Зато имам велику част да 
Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Ми ла-
нов цу препоручим да публикацију преда у штампу.

У Чачку,             Др Милош Тимотијевић 
31. децембра 2016.  историчар, музејски саветник 

Народни музеј Чачак

знања за реконструкцију, анализу и интер пре таци-
ју прош лости унутар садашњег оквира ре  ферен-
ци је нека дашњих збивања. На тај начин му  зеји се 
од обичног трезора предмета трансформи шу у ме-
ста њихове интерпретације која кореспондира са 
стварношћу у којој се живи. Тако се афир  мише и по-
себно „читање” прикупљених музеа ли ја утемељено 
на познавању предмета, мате ри јала, те  х ника, раз-
но ликости облика и боја, важ ности ди зај на, као и 
уважавању историјског контек ста наста нка, начи-
на употребе и доцнијег доласка у музеје, га лерије, 
архиве, библиотеке или манастирске и црк  вене ри-
з нице. Музејски предмети поседују увек ви ше од 
једног контекста, најчешће схваћеног као власнич-
ки, тако да нови приступи њиховом тумаче њу омо-
гу ћавају и нова сведочанства и наративе. На тај на-
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