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КОНАК КНЕЗА МИЛОША
У ГОРЊОЈ ЦРНУЋИ





„...Све старешине српске нагну у Немачку, 
где се ком учини прече; 

но Милош не хтеде, него на забрежје... 
На забрежју из оне стране био је Јаков Ненадовић, 

који кад чује да је Милош онде дошао, 
поручи му да и он бежи у Немачку:...

на то му одговори Милош:
Ја брате у Немачку нећу, нити имам куда: 
да ја с голим животом бежим у Немачку,

а Турци за живота мога да робе и препродају 
моју стару мајку и жену и децу! 

Боже сачувај!
Него идем у моју на`ију па куд остали 

онолики народ, туда ћу и ја: 
доста је народа изгинуло са мном,
 неће бити никаква неправда ако

и ја с народом погинем и пропаднем`. 
Па онда узјаши коња, и дође управо кући у Брусницу...“

Вук Ст. Караџић, Грађа за историју нашег времена
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Од Бруснице до Црнуће

Након пропасти Карађорђевог устанка 1813. 
го  дине завладао је изузетно тежак период за Ср бе 
ко  ји су насељавали Београдски пашалук. Велики 
број њих је избегао, а они који су остали били су 
суо   чени са суровим одмаздама, принудним радом и 
мно  гобројним болестима. 

За разлику од већине устаничких првака, Ми-
лош Обреновић је одлучио да остане у земљи и по-
дели судбину са својом породицом и преосталим 
становништвом.1 На предлог Јакова Ненадовића да 
пређе преко Саве, одговорио је: „Ја брате у Немач-
ку нећу, нити имам куда: да ја с голим животом 
бежим у Немачку, а Турци за живота мога да робе 
и препродају моју стару мајку и жену и децу! Боже 
сачувај! Него идем у моју наију па куд остали оно-
лики народ, туда ћу и ја: доста је народа изгинуло 
са мном, неће бити никаква неправда ако и ја с 
народом погинем и пропаднем”.2 Такође, планирао 
је да се са Забрежја, где га је затекао слом устанка 
упу ти ка Ужицу и тамо организује неку врсту отпо-
ра. Врло брзо је схватио да услед потпуног расула 
у устаничким редовима његов наум не може бити 
ос тва рен.

1   Почев од Буне на дахије, Милош је уз свог полубрата и његову Руд-
ничку војску узео учешће у скоро свим значајнијим устаничким 
бит  кама тог времена. Важио је за храброг и одважног борца, који се 
посебно истакао у борбама око Ужица, када је озбиљније рањен. После 
освајања „Малог Цариграда” 1807, вожд му је доделио титулу војводе. 
Две године касније постао је комадант Рудничке нахије, а маја месеца 
1813. Карађорђе га је именовао за команданта одбране западног дела 
српског фронта.
2   В. Ст. Караџић, Милош Обренович Князь Сербіи; или Грађа за Серпску 
Историју нашего времена, Будим, 1828.

3   Сећајући се тешких и судбоносних дана с јесени 1813, Милош је 
казивао: „Ја дођем мојој кући у Брусницу, где затекнем велики плач и 
риданије воопшче: бегају јадни народ и крију се по гудурама”.

Догађаји који ће уследити по окончању Првог 
српског устанка само ће још више везати Милоша 
за ове просторе. Наиме, услед поновног доласка Ту-
рака, Обреновић се, заједно са својом породицом, 
повукао из Бруснице. Њиховo домаћинство „запо-
сео” је турски муселим Ашим бег заједно са својом 
пратњом и „12 камила”.3 Услед таквог развоја си  туа-

ције, са калуђером Неофитом разгледао је пећи  не 
Каблара и врлети Овчара. Сматрајући да поме нута 
места нису довољно безбедна да сачувају ње гове 
најмилије од турске освете, будући српски пред-
водитељ је фамилију одвео у манастир Никоље, код 
кума игумана Хаџи-Атанасија. Након неуспелог по -
кушаја да запоседне Ужице, Милош се са породи-
цом из манастира упутио у једну пећину изнад та-
ковског села Шарана, где су у збегу провели је сен 

Brusnica, Načelstvo und Kirche 1888
(Брусница, Начелство и црква, 1888)

Felix Kanitz, Das Königreich Serbien und das Serbenvolk, 
Leipzeg, 1904, Породична библиотека Челиковић
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и почетак зиме 1813. Плашећи се одмазде Обре но-
вићи су на Светог Николу исте године још једном 
променили место боравка сместивши се у кућу 
Ђор ђа Љубичића под Кабларом.4 

Коначно, с пролећа 1814. су привремено бора-
вили и у дому Ђорђа Матковића из села Шарана, 
иначе супруга Марте Вукомановић, тетке по оцу 
будуће кнегиње Љубице.5 У тој кући на „Спасови-
ни” родила се марта месеца 1814. године Јели са-
вета – Савка, четврто по реду дете брачног пара 
Обреновић.6 Тешко и неизвесно стање, општа не-
си гурност и сасвим неизвесна будућност, примо-

ра ли су Милоша Обреновића, тада обор кнеза Кра-
гује вачке, Рудничке и Чачанске нахије да пресели 
најмилије „дубље у планину”, тачније на југоисточне 
ободе Рудника, у село Горња Црнућа.7

Сеоба у Црнућу

Постоје различита сведочења о времену пресе-
љења Обреновића у Црнућу, где је Милош „у једној 
долини у великој врлети начинио кућу и неколи ко 
зграда око ње”.8 Сима Милутиновић Сарајлија и 
Милан Ђ. Милићевић9 наводе да је до преласка до-
шло пре Хаџи Проданове буне, која је избила кра јем 

4   Кнез Милош прича о себи, (приредио М. Ђ. Милићевић), Горњи Ми-
лановац, 1990, 4.
5   Поједини хроничари тог времена наводе да је кућа била власништво 
Сретена или Марка, а не Ђорђа Матковића.
6   Кућа породице Матковић срушена је средином четврте деценије ХХ 
века. Пет деценија раније, односно 1881. године, чешки сликар и про-
фесор Владислав Тителбах израдио је акварел под називом Кућа кнеза 
Милоша у Шаранима и он се данас налази у сталној поставци Музеја 
Другог српског устанка у Такову.

7   Пошто се пред таковском црквом крајем 1813. године нагодио са 
изаслаником београдског везира Сулејман Паше Скопљака, Сали Агом 
– Серчесмом, признавши турску врховну власт, будући српски кнез 
добио је титулу кнеза Рудничке нахије, а нешто касније, у пролеће 1814. 
и титулу обор кнеза, тј. право да „управља” још двема нахијама – Кра-
гује вачком и Чачанском.
8   Село Црнућа је основано у близини предсловенског насеља, на ме-
сту званом Градина (909м) где су остаци утврђења познати као Јеринин 
град. Две данашње Црнуће, Доња и Горња, раније су носиле заједничко 
име Црнућа. Ради се о старом селу. Помиње се 1429. у повељи деспота 
Ђурађа Бранковића. Садашње насеље је настало крајем XVIII и почет-
ком XIX века. Према М. Драгићу на крајњим јужним огранцима руд-
ничких планина, око реке Груже, налазило се село Белућа (због свог 
богаства је и добило такво име). Према легенди из Белуће је у Косовски 
бој кренуло 77 ратника и ниједан се није вратио кући. Остало је 77 
удовица и исто толико мајки које су обукле црнину. Због жалости је 
Белућа постала Црнућа. Горња Црнућа се први пут јавља у турском по-
пису из 1525. године, а пописано је 25 домаћинстава. Следећи попис из 
1528. године броји 35 домова и каже се да је то војничко село. У Горњој 
Црнући рођен је Герасим Ђорђевић Ђера, игуман манастира Моравци, 
кога су Турци погубили за време сече кнезова. Црнућа је позната по 
изворној певачкој групи „Црнућанка”, а из ње је родом и глумац Мија 
Алексић. Сеоска слава су Друге Тројице. По површини спада у средња 
села горњомилановачке општине са површином од 1432 хектара; О 
Горњој Црнући више у: Ж. Перишић, Време именом записано: Рудничко-
таковски крај, Горњи Милановац, 2002; Ј. Мишковић, Опис Рудничког 
округа (приредио Борисав Челиковић), Горњи Милановац, 2007; Руд-
ник: шапат висина, Београд, 2014; С. Вучићевић, Горњи Милановац и 
ње гова села, Београд, 2016. 
9   С. М. Сарајлија, Историја Србије од почетка 1813. до конца 1815., 
Београд, 1888, 105-128; М. Ђ. Милићевић, Споменик знаменитих људи 
у српског народа новијег доба, Београд, 1979, 477.

Владислав Тителбах, Кућа кнеза Милоша у Шаранима,
1881, акварел, Музеј рудничко-таковског краја
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сеп тембра 1814. године, док Вук Караџић10 твр ди да 
се то десило за време трајања буне. Опет, Ми лош се 
у свом аутобиографском казивању сећа да је сеобу 
породице организовао после гушења краткотрајне, 
и по последицама изузетно трагичне побуне.11 

Није поуздано утврђено ни како је будући срп-
ски кнез постао власник имања. Поједини истори-
чари тврде да су Милан и Јаков Обреновић поред 
имовине у Брусници поседовали ливаде и у Црну-
ћи. Ту им је током летњих месеци боравила стока 
на испаши. Када се почетком прве деценије XIX 
ве ка из Средње Добриње вратила мајка Вишња, са 
друго брачном децом у Брусницу, њих двојица су, 
према речима професора Радоша Љушића, свом по-
лубрату Милошу поклонили посед у овом подруд-
ничком селу.12 

Занимљиво је тумачење француског публици-
сте и путописца Сипријена Робера. У свом делу Кне-
жевина Србија – Историја Милоша, између осталог 
наводи: „На падинама планине Рудник на изласку 
из Добриње стиже се до висова скоро непроходних; 
ту се налази усред једног шљивика имање по имену 
Црнућа. То је имање подигао Милош, када је желео 
да остави на сигурно огромно благо које му је остало 
након смрти његовог брата по мајци Милана”.13 На 
ову тврдњу одговорио је Михаило Обреновић: „Они 
људи који су заподели Хаџи Проданову буну, и које 
је Милош спасао, начинили су убрзо у Црнућу, под 

планином Рудником три дрвене кућице, те су тамо 
живели са Љубицом, женом Милошевом и његовом 
децом. То је место врло скровито као што их има по 
немачким швајцарским планинама”.14 

Са друге стране сачувано је сведочанство Фе-
лик са Каница. Он наводи да је у Горњој Црнући 
жи   вела породица Маринковић која је по народном 
пре дању водила порекло од великог челника Ради-
ча Поступовића, ктитора манастира Враћевшница. 
Један од њих, Милован Маринковић, понудио је 

10   В. Ст. Караџић, Историјски списи I, Београд, 1964, 55.
11   Кнез Милош прича о себи, 5.
12   Радош Љушић пише да је Милош саградио кућу током 1814. и да су се 
у њој склонили Лазар Мутап, Сима Паштрмац и Благоје из Кнића, пре 
него што се Обреновић преселио у Црнућу. Угледни српски историчар 
заступа становиште да „нису уверљива казивања да се кнез Милош с 
породицом преселио у Црнућу пре Хаџи Проданове буне”, већ да се то 
десило крајем марта или почетком априла 1815. године. 
13   С. Робер, Словени у Турској: Срби, Црногорци, Босанци, Албанци и 
Бугари: њихове могућности, њихове тежње и њихов политички развој: 
Кнежевина Србија – Историја Милоша, превео Дејан Ацовић, Горњи 
Милановац, 2016, 38.

14   Милош Обреновић или поглед на историју Србије од 1813–1839. го-
дине. Одговор Г. Сипријану Роберту од Кнеза Михаила Обреновића, Бео-
град, 1995, 32.

Crnuće, Miloš’ Wohnhaus
(Црнућа, кућа у којој је Милош становао)

Felix Kanitz, Das Königreich Serbien und das Serbenvolk, 
Leipzeg, 1904. Породична библиотека Челиковић
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Ми лошу Обреновићу после пропасти Карађорђе-
вог устанка, уточиште на свом имању. Уступио му 
је „кућицу са вртом и нешто оранице под условом, 
да манастиру „задужбини њиховог претка плаћа 
годишње пола дуката”.15

Постоји могућност да је кнез са породицом до-
шао у кућу Маринковића, а касније саградио згра де 
и купио нешто имања. Према таквим тумачењима 
сељани су пред сам устанак мобом саградили Ми-
лошу кућу „брвнару са једном великом собом, про-
страном кујном, тремом и диванином”. Нешто ка-
сније око ње су изграђене и друге помоћне зграде 
– млекар, кошеви, амбар и „хар” за коње.16 

У памћењу фамилије Маринковић, чији члано-
ви и данас живе у Црнући, остаће забележено кази -
вање једног од предака, Чедомира рођеног 1914. 
го дине, да је Милошева мајка Вишња била уда-
та у Маринковиће и да је то њој био трећи брак. 
Породич на традиција даље казује да је Милош за-
право дошао на имање своје мајке и очуха Мило ва-
на или Радована, познатијег под надимком Жеро ња. 
Поменуто „газдинство” било је у кнежевом вла -
сништву све до половине XIX века, када је приликом 
посете Бечу, Милош Жероњи покло нио имање.17 

Изглед Конака и његове околине

Кућа кнеза Милоша Обреновића у Горњој Цр-
ну ћи, представља тип брвнаре „осаћанке” са два 
одељења (дводелна брвнара) са „кућом” (огњи ш-
тем) и собом (са зиданом пећи), подрумом (испод 

собе), доксатом који је уз собу, али на који се ула зи 
споља.18 Између собе и доксата не постоји пролаз. 
Четвороводни кров је покривен шиндром и има 
висок димњак са капићем. Конак карактерише пар 
врата која су постављена наспрамно, док се у „ку-
ћи” налази отворено огњиште. Начин на који су 
распоређена врата условљен је распоредом грађе-
вина у породичном насељу. Тако је омогућен лак и 
непосредан приступ из куће до сваког дела стамбене 
целине.19 

Некада се веровало да су врата настала у тур-
ско доба ради склањања од зулума и ради бекства 
од Турака и хајдука, што нема практичну основу. 
Често се истиче да се друга врата граде да би се од-
вео дим из куће. Због атмосферских прилика, то се 
ретко дешава. На крову куће направљено је више 
отвора, баџа, које се по потреби отварају и затвара ју 
тако да се дим усмерава у жељеном правцу. У ку ћи 
кнеза Милоша, велика врата се налазе на источној, 
а мала врата на западној страни. На велика врата 
уводе се гости, уноси се Бадњак, уводи се млада, све 
што је позитивно и добро за кућу, док се на мала, 

15   Ф. Каниц, Србија, земља и становништво, Београд, 1999, 333; 
16   Р. П. Марковић, Питање престонице у Србији кнеза Милоша, 
Београд, 1933, 13.
17   Казивање Чедомира Маринковића забележено је јуна 2005. године. 
Делове овог занимљивог сведочанства објавио је Јевђа А. Јевђевић 
деценију касније у књизи Кнез Милош и Црнућа.

18   „Кућа” са огњиштем, се налази на средини и ту се ватра такорећи 
никада не гаси. То је управо и једина ватра у кући: на њој се варе и 
вода и млеко, кувају јела, пече хлеб, а зими се са те ватре са огњишта 
греје цела кућа и према њеној светлости укућани раде. На једној страни 
зида направљена је пространа полица на којој су поређани судови: 
чанци, кашике, лонци и тигањи. На њој се држи хлеб или још што-шта 
од јела или оно што је потребно да се нађе при руци. Полица понекад 
има и више преграда које се завршавају капцима. Унаоколо по кући 
даље, постојали су клинови по којима су висиле торбе, гусле, оружје и 
друго. Такође, висили су и венци белог лука, сланина, паприка. Сасвим 
изнад огњишта висе вериге. По моткама причвршћеним за кров веша 
се пастрма. 
Трем, доксат ( диванхана) је место за одмор и разговор. По предању 
народа рудничког краја, кнегиња Љубица је окупљала жене и девојке 
да преду, плету, везу и певају. Мушкарцима није било дозвољено да 
се придруже. У народу се ова прела памте као „кнегињина прела” под 
именом „Црнућанка”; Р. Петровић: Еј, Рудниче ти планино стара, 
Београд, 2003, 97.
19   Б. Којић, „Кућа кнеза Милоша у селу Горња Црнућа”, Музеји 2, 
Београд, 1949, 143; Р. Винарик, Динарска брвнара, Сирогојно, 1998, 4.
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западна врата избацује смеће, пепео из куће, износи 
мртвац.

Важно је истаћи да су име куће („осаћанка”) 
определили њени неимари, мајстори дрводеље поз-
нати по свом умећу, а пореклом из Осата у југо-
источној Босни, Срби који су се звали Осаћани. Ни-
је познато ко је био градитељ конака. Извесно је да 
се радило о човеку кога је Милош лично познавао, и 
који је раније подизао сличне објекте у Шу мадији и 
западној Србији. Није искључено да је реч о људима 
из породице Гођеваца који су у то доба већ били по-
знати као добре и познате занатлије.20 

Јоаким Вујић је 1826. године видео „стари двор 
који из многи мали зданија састоји се.” Посетивши 
Црнућу, Каниц је забележио: „На једној узвишици 
изнад села стоји имање, на коме је боравила кне-
жева породица. Са планине се све до њега спушта 
густа шума, а са друге стране га окружују ливаде, 
плодне оранице и воћњаци. Стамбена зграда има 
једно предсобље са уобичајеним огњиштем, једну 
дневну собу, сада прилично голу и хладну, и једну 
мању одају са ормаром, у турском стилу и лежајем 
на коме је спавала прва српска кнегиња”.21

Милан Ђ. Милићевић је 1866. о овој кући запи-
сао: „У присоју планине Рудник, више манастира 
Враћевшнице, у селу Црнући, стоји данас једна оби-
чна сељaчка кућа, са једном великом собом, про-

20   Д. Милосављевић, Осаћански неимари, Београд, 2000, 153.
21   Ј. Вујић, Путешествије по Сербији, Горњи Милановац, 1999, 189; Ф. 
Каниц, Нав. дело.

„Стара Шумадиска кућа – Кућа кнеза Милоша
у Црнући, по фотографији”,

(из књиге Владимир Карић, Србија: опис земље,
народа и државе, у Краљевско-српској државној

штампарији, 1887, стр. 135),
Музеј рудничко-таковског краја

Бранислав Којић, Добросав Ст. Павловић,
Кућа кнеза Милоша у Горњој Црнући,
цртеж, Републички завод за заштиту

споменика културе Београд, 1954.
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24   В. Ст. Караџић, нав. дело, 55.

страном кујном, тремом и диванином, око куће је 
неколико вајата, мутвак, млекар, кошеви, амбари, 
лар за коње и још неке друге зградице и стаје. Око 
куће наниже велики је вотњак, а ван ограде, даље од 
вотњака... био је густи луг и павит”.22 

Такође и Јован Цвијић је оставио писани траг 
о конаку, наводећи између осталог да је „кућа од 
брвана а кров шиндран од 8 катова (редова). На 
крову са горње стране је капак, отвор кроз који се 
улази на таван. Димњак је капић на чијем су коп-
љу две јабуке... Осим клинаца, сва је кућа дрвена, 
изнутра су припуштени зидани темељи на којима 
леже брвна и на њима стоји посуђе. Тај се банак 
зове атула. Над огњиштем, а испред собне пећи је 
грамада, уска полица од камена за посуђе и оставу... 
ни тавана нема. Под је земљан, прозори су познате 
решетке од дрвених топлија које су испреплетане и 
имају задебљање”.23 

Временом, кућа кнеза Милоша доживела је ви -
ше измена и преправки. Међутим остала је дра го  цен 
пример народне архитектуре из предустанич ког 
пе риода, када су сличне, скромне објекте по ди зали 
имућ ни локални кнежеви и народне вође. У слу ча ју 
некакве природне непогоде или пожара, такве гра-
ђевине су се могле веома брзо и лако изнова сагра-
дити.

Улога Црнуће у подизању
Милошевог устанка

Кућа у Горњој Црнући неми је сведок почетка 
Милошеве борбе са Турцима и првих година његове 
владавине.

Старешине Првог устанка, које су остале у Ср-
бији, иако су се предале Турцима, и даље су стра-
ховале за своје животе. Скривали су се по шумама, 
пећинама и удаљеним местима. Након пропасти 
Хаџи Проданове буне, и појачаног турског терора 
у Црнућу су се склонили Лазар Мутап, Сима Паш-
трмац, Благоје из Кнића и многи други. О овоме Вук 
Караџић каже: „Ту је сад од новога турскога зулу-
ма и од страха турскога био добежао Мутап и Си-
мо Паштрмац и Благоје из Кнића, и још којекакви 
мом ци који су очекивали смрт од Турака, па су онде 
као чували Милошеву кућу, а управо су код њего ве 
куће чували и крили своје главе. И да не би у како 
подозреније пали били су покуповали неколи ко 
трнокопа па су дању на лепом времену од бес по-
слице крчили и садили шљиве по потоку... А но-
ћу су ишли по селима чак и у друге кнежине, те с 
пријатељима и познаницима договарали се шта ће 
радити.”24 

22   М. Ђ. Милићевић, Поменик, 807.
23   Ј. Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље I, Београд, 
1922, 359-360.

Милан Јовановић,
Кућа кнеза Милоша Обреновића у Црнући,
1891, фотографија, Историјски музеј Србије
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О скривању виђенијих Срба у Црнући Барто-
ломео Куниберт каже: „Бојазан од Турака и захвал-
ност према Милошу довели их беху к тој породици, 
одлучене да је бране противу свакога догађаја и до 
крајности... Одмах му се Паштрмац, Мутап, Благоје, 
са свим својим пријатељима и присталицама, зак-
леше на покорност и послушност, па изјавише да су 
спремни с њиме и за њ умрети”.25 

Бележећи сећање Симе Паштрмца Алекса Си-
мић пише да су будући устанички прваци дошли „у 
Рудничку планину и тамо су живили одвојени од 
народа, као вуци у гори, премда су се тајно састајали 
с нашим људима и одлазили књазу Милошу у Цр-
нућу, тамо јели и пили као и код други Србаља, и 
опет одлазили у гору. Књаз Милош, пак, примао 
их је дружевно и заклањао их, да не чују Турци за 
њих”.26

Услед таквог развоја ситуације, по пропасти 
Хаџи Проданове буне, и сам Милош је пао у не ми-
лост београдског везира Сулејман-паше Скопља ка. 
После два месеца проведених у београдској тврђа-
ви у својству таоца, коме су дани били одбро ја ни, 
будући српски кнез успео је крајем марта 1815. уз 
помоћ рудничког муселима Ашим бега, убедити 
Тур ке да га привремено пусте на слободу.27 Као раз-
лог томе навео је жељу да се врати у своју нахију и 
тамо прикупи новац потребан за откуп прео ста лог 
српског робља. Добивши дозволу да на пусти Бео-
град упутио се ка Црнући, где су га са не стрп љењем 
и у неизвесности очекивали.28 

Док су трајали његови заточенички дани, у 
централним деловима Београдскиг пашалука отпо -
челе су припреме за подизање новог устанка. Зна-
чајнији састанци одржани су у Рудовцима у „пив-
ници” попа Ранка Митровића, односно Врео цима. 
Међу људима који су присуствовали скупо вима 
би  ли су Авакум, игуман манастира Боговађа, затим 
Ми  лутин Гарашанин, Арсеније Лома, Милић Дрин-
чић, као и Лазар Мутап. Сви они били су за то да се 
на тур ске зулуме мора одговорити оружјем, с тим 
да се сачека повратак Милоша Обреновића.

Истовремено, само са друге стране Рудника, ка-
ко смо већ навели, људи попут Јована Добраче или 
Симе Паштрмца, навраћали су у Црнућу. Под изго-
вором да помажу Љубици око пољских послова, 
будући устаници су ово време користили за „ратни 
договор”. Плашећи се нових невоља и страхујући за 

25   Б. Куниберт, Српски устанак и прва владавина Милоша Обреновића, 
Београд,1988, 82.
26   Сећања Алексе Симића на књаза Милоша, (приредио Р. Љушић), 
Крагујевац, 1997, 27; Р. Ј. Поповић, Тома Вучић Перишић, Београд, 2003, 
23, 24.

27   Како је текла Милошева борба да се избави из ропства више у Љ. 
Станојевић, Други српски устанак 1815. године и формирање Кнежевине 
Србије, рукопис, власништво Музеја рудничко-таковског краја, 2; Кнез 
Милош прича о себи, 5.
28   „Чим је приспео Милош у Црнуће, окупио је око себе своје људе, који 
су му положили заклетву верности, да ће се слепо покоравати његовим 
наредбама, а и Милош се њима заклео, да ће умрети, борећи се с њима 
као њихов старешина”, М. Обреновић, нав. дело, 33

Конак кнеза Милоша,
1899, дописна карта, Музеј рудничко-таковског краја
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судбину сина, баба Вишња их је „изгонила” из куће 
вичући: „Излазите напоље лопови ’оћете мога сина 
на зло да наведете и с’ Турцима завадите”.29 

Пошто се извукао ропства, будући српски кнез 
је са сарадницима интензивирао припрему новог 
устанка. С тим у вези, одржано је још неколико 
тај них састанака и то у Манастиру Враћевшници, 
затим Луњевици, Драгољу и поново Рудовцима.30 
Договорено је да се народ позове да дође на Цвети 
у Таково, а да се на чело устанка стави Милош Об-
реновић. На овај велики православни празник који 
пада седам дана пре Васкрса, традиционално се 
под „највећим Грмом у нахији”, иначе тада сеоским 
записом, окупљао велики број људи. Како је међу 
народом владало опште расположење да се поново 
крене у борбу за слободу, Таково је било идеална 
прилика за то.31

Прве борбе са Турцима одиграле су се и пре 
формалног чина подизања устанка у Такову. Наи-
ме, још на Цветни четвртак војвода Арсеније Ло-
ма са својим момцима растерао је харачлије у Ја-
сеници а затим напао и ослободио Рудник. Том 
при  ликом смртно је страдао бивши руднички му-

се лим Ага Токатлић, док је Лома из заседе рањен. 
Два дана касније и он је издахнуо. Истовремено, 
док је трајао сукоб на Руднику, Јован Обреновић, 
Си ма Паштрмац и Благоје из Кнића убили су у гру-
жанском селу Коњуша турског харачлију. Мило шу 
ненаклоњен Алекса Симић у својим Сећањима каже 
да је будући српски кнез дознавши за учешће брата 
Јована у поменутом догађају, пао у несвест испред 
своје куће у Горњој Црнући, па су „сипали воду на 
њега док је к себи дошао”.32 

29   Ђ. Ђоровић, Мало грађе за историју Груже, Крагујевац, 1909, 10, 
11; Милошева мајка Вишња се вероватно вратила у Брусницу 1816, 
сместивши се у дом млађег сина Јована Обреновића, управника Руд-
ничке нахије. Преминула је у Брусници јуна месеца наредне године. 
Српски кнез је пренео мајчине кости у порту Манастира Враћевшница.
30   На састанку у кући код попа Ранка Митровића у Рудовцима 19. 
априла 1815. устаници су се „заверили и утврдили да се под вођством 
Милошевим, одмах подигну на оружје против турских зулумћара, Р. 
Бојовић, Битка на Чачку 1815. године, Чачак, 1995, 11.
31   Према причи Васе Урошевића из села Вапе поред „вароши Чачка”, 
забележене 1891. од стране Николе Зеге, устаници су се „помоћу по-
љупца” међусобно позивали да у што већем броју присуствују поди-
зању новог устанка „код таковског грма кад гора зазелени.” „На сла-
вама, на саборима, усред чаршије, на сред друма, кад се нађоше дво јица, 
један из Драгачева а други из Груже, приђоше један другоме, по љубише 
се, загрлише и рекоше На Цвети буди у Такову код великог грма, или 
Нека је са срећом, доћи ћу, или Како не бих дошао. Тако је ишло од уста 
до уста о припреми за устанак. Овај смер Турци ни поред њихових по-
турица нису могли сазнати.” 32   Сећања, 1997, 25.

Павел Ђурковић, Кнез Милош са фесом,
1824, уље на платну, Народни музеј у Београду
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Када је дознао за поменуте акције, Милош Об-
реновић се упутио у Брусницу, где је Ашим-бегу 
рекао да се спрема нови устанак и посаветовао га да 
што пре напусти ове просторе. С тим у вези, лично 
је свог побратима испратио до села Дружетића, тј. 
границе Рудничке и Ужичке нахије. 

Ноћ уочи одласка у Таково будући српски кнез 
је са својим најближим сарадницима провео у Ма-
настиру Враћевшница. Присуствовао је литур гији 
коју је служио Мелентије Павловић архиман дрит 
манастира. Рано изјутра сви заједно стигли су пред 
таковску цркву, где се након службе свештеника 
Павла и причешћа, Милош обратио окупљеном на-

ро ду. Попевши се на један камен, потанко је изло-
жио ситуацију у којој се нашао српски народ и за-
кључио да је сазрело време да се крене у одсудну 
ослободилачку битку. Такође, упозоравао је да ће 
борба бити тешка и неизвесна, да сви морају њега 
слушати и да се неће толерисати било каква неди-

сциплина, издаја или кукавичлук. Окупљени народ 
је са усхићењем и радошћу дочекао ове речи.33 

Недуго затим, окупљени људи на челу са својим 
предводницима кренули су из црквене порте ка до-

33   „Кад се служба сврши, сав свет изиђе у порту и све живо упре очи 
у Милоша... Јуначко лице његово превуче тешка румен, а у очима се 
заблиста пламен самопрегорења; Није много говорио. Казивао им је 
истина колико је то тежак посао и како се боји да они не малакшу у 
том свом одушевљењу...”, ово су речи Васе Петровића из Такова, сведока 
догађаја из 1815. Његово сећање забележио је Милан Ђ. Милићевић и 
објавио у београдској Вили, 23. маја 1865. године. 

Таковска црква,
1887-1901, фотографија, Музеј рудничко-таковског краја Божидар Продановић, Таковски грм,

1969, бакропис, Музеј рудничко-таковског краја
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Као ненадмашан мајстор историјског сликарства, и Паја Јовановић 
је на платну овековечио Таковски устанак. Представио је призор пред 
Таковском црквом, моменат када под благословом крста архимандрита 
Мелентија Павловића војвода Милош Обреновић развија барјак и 
предаје га Сими Паштрмцу, док се народ заклиње подигнутим сабљама, 
пушкама или са три прста. Међутим, уметник је дао себи слободу да 
на једном месту обједини елементе три догађаја: предаје барјака Сими 
Паштрмцу испред Милошеве куће у Црнући, објаве о подизању устанка 
испред таковске цркве и народног сабора испод столетног храста у 
долини Дичине. А. Боловић, Б. Челиковић, Рудничко-таковски крај у 
уметности XIX века, Горњи Милановац, 2012, 10-13.
35   В. Ст. Караџић, Српска историја нашег времена, Београд, 1969, 274: Ј. 
А. Јевђевић, Кнез Милош и Црнућа, Крагујевац, 2015, 13.

лини речица Љесковице и Дичине, где их је међу 
столетним храстовима чекало знатно више људи 
спремних на борбу против Турака. Уз Милоша, ту 
су била његова браћа Јован и Јеврем Обреновић, 
затим Јован Лазић, Никола Милићевић Луњевица, 
Лазар Мутап, Јован Добрача, Симо Паштрмац, Ми-
лић Дринчић, Мелентије Павловић, као и многи 
дру ги. Ту под једним столетним грмом Милош се 
још једном обратио окупљенима који су са великим 
одобравањем прихватили поновни сукоб са веков-
ним тлачитељима уз речи да је боље „ јуначки поги-
нути него наставити досадашњи живот”.

По окончању сабора, српски кнез је послао 
свог брата Јована Обреновића и Лазара Мутапа да 
сакупе војску око Мораве, односно Драгачева и са 
њом опседну Чачак. Са друге стране, Милутина 
Га рашанина и Николу Катића упутио је према Ва-
љевској нахији како би спречили долазак Турака из 
Београда, као и један део устаничке војске ка Кра-
гујевцу. 

У међувремену, Милош се вратио у своју кућу 
смештену подно Рудника у селу Горња Црнућа. На-
кон што је још једном размислио и проценио си-
туацију изашао је из вајата, преобучен у црвено 
вој водско одело, извукао барјак, сакривен иза бук-
ве и предао га Сими Милосављевићу Паштрмцу 
Амиџи. Том приликом изговорио је чувене речи: 
„Ево мене а ето и вама рата са Турцима”. Збило се 

то у присуству мајке Вишње, супруге Љубице и деце 
Петрије и Јелисавете.34 

Приповедајући о овом догађају Вук Караџић 
помало пристрасно бележи: „У свима је који су 
ту били срце од радости заиграло кад су видели 
Милоша тако накићена и већма су му се обрадовали 
него озебао сунцу: јер је свако у себи помислио: сад 
је заиста рат и он пристаје са нама. Паштрмац узе 
барјак из Милошеве руке те га пободе у земљу, и 
стану се под барјаком купити јунаци”.35 

Ако је веровати усменим и врло оскудним пи-
саним изворима из тог времена, тако се завршио 

34   Епска визија Милошевог устанка како га је својим романтичарским 
ликовним језиком представио Ђура Јакшић, једно је од његових 
позних, ако не и последњих дела. У каталогу прве поставке Народног 
музеја у Београду слика Таковски устанак пропраћена је коментаром: 
„За Кнезом Милошем, који носи тробојку, одушевљено поврвео народ” 
са напоменом: „Слика није довршена”, што указује да је сликар желео да 
заврши дело, али га је вероватно смрт спречила у томе. Попут осталих 
уметника свог времена, Ђура Јакшић приказује таковски барјак као 
црвено-плаво-белу тробојку, што не одговара његовом правом изгледу 
- барјак који је кнез Милош развио у Црнући био је његов војводски 
барјак из Првог устанка, дакле црвени крст на белој позадини.

Павле Паја Јовановић, Таковски устанак,
1898, уље на платну, Народни музеј у Београду
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и последњи чин подизања Другог српског устан-
ка.36 Иначе, сам кнез се задржао још пар дана у по-
родичном дому, одакле је слао писма на многе адре-
се широм нахије позивајући људе да се лате оружја и 
ударе на Турке. Тако је Милош постао вођа српског 
народа, Црнућа престоница, а кућа двор и врховни 
војни стан.

Свакодневица Милошевог „двора”

Свршетком Другог устанка целокупна породи-
ца Обреновић нашла се у Црнући. У Брусницу се 
вратио муселим, па кнез није хтео да у њу пресеља ва 
своје укућане. Неколико година остаће баба Ви шња 
са синовима, снахама и унуцима у Црнући. Бра ћа 
Милош, Јован и Јеврем, заузети народним посло-
вима најмање су се задржали у овом „забитом” ме-
сту. Кнез је силом прилика, највише времена про-
водио у Београду, прве две године после устанка. У 
Црнућу су браћа навраћала само да посете своје.

Како је кнез Милош ретко боравио у Црнући, у 
конаку је најважнија личност била његова супруга, 
кнегиња Љубица. За њу је било пуно посла. Кнежева 
кућа сматрана је народном. „Силни свет долазаше 
кнезу неко послом народним, неко невољом својом. 
Ко год би дошао имао је право да уђе у кућу бар да 
се огреје и напије воде, многи су нуђени јелом и пи-
ћем, а неки су ноћивали...”37

Важно је истаћи да су се управо на овом месту 
упознали Милош и Вук Караџић. Вук је 1820. године 
боравио у кнежевом дому у Црнући и том приликом 

обишао Брусницу, Враћевшницу, Савинац, Вујан и 
овчарско-кабларске манастире. Управо тада је по-
чео убеђивати кнеза да га научи читати и писати 
и добио је одобрење да од Копитара у Бечу наручи 
„полезне књиге”. Обећавао је српском владару да 
ће га научити „на нов начин, како уче господа у 
Немачкој, без оних дебелих поповских књижурина, 
из којих данима сричеш аз, буки, вједи и опет не 
научиш да читаш”. Међутим, касније у Крагујевцу, 
његови противници ће му отворено претити „да не 
помиње Милошу даље учење”. Боравак у Црнући 

36   Сачувана сведочанства из тог доба, као и дела многобројних исто-
рио графа о српским устанцима, међусобно се разликују када говоре о 
догађајима везаним за организацију и подизање „нове буне на Турке”. 
По једнима све се одиграло код таковске цркве, опет по другима код 
цркве брвнаре и испод грмова, а по трећима код Милошеве куће у Цр-
нући, па тек онда у Такову. Након анализе изнетих чињеница ми смо се 
одлучили за горе наведену интерпретацију поменутих дешавања.
37   М. Ђ. Милићевић, Кнез Милош у причама, Крагујевац 1989, 37, 38.

Урош Кнежевић, Кнегиња Љубица,
1852/53, уље на платну, Народни музеј у Београду
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Вук је искористио и за сакупљање и записивање пе-
сама, загонетки и обичаја народа рудничког и та-
ковског краја, а у том послу му је помагао Васа По-
по вић, из Бершића.38 Три године раније у свом дому 
Милош ће се први пут сусрести са Михаилом Фео-
до ровићем Германом, потоњим пуномоћником „на-
рода српског код руског двора у Петербургу”.39 

У свакодневним пословима кнезу, када је био 
ту, и кнегињи помагали су Петрија, Јеленка, чибуг-
џија Вуле Глигоријевић, кавеџија Петар Цукић, ку-
вар Арса Андрејевић, коњушар Лазар Инџа, писар 
Димитрије Ђорђевић и старешина на свима Тома 
Вучић Перишић. Неко време је управо Тома Вучић 
Перишић заједно са Вулом Глигоријевићем био кне-
жев посилни, задужен да, између осталог, пома же 
кнезу у спремању, тј. облачењу. Он се веома брзо уз-
дигао изнад осталих момака, па га је Милош од ре -
дио за старешину домаћинства, називајући га „га-
зда”.40

Како се живело у Црнући сликовито је описао 
Петар Цукић: „У једној соби на патосу простирала 
се постеља где су спавали кнез Милош и кнегиња 
Љубица. Испод њихових ногу лежали су Вуле и 
Петар Цукић. Кад изјутра треба устати, кнез би 
викнуо и гурнуо Вула да се пробуди и да устане. А 
кнегиња би на такав исти начин пробудила Перу. 
Вуле би отишао да ложи ватру и Пера би донео 
карлицу и врг са водом, те полио Господара да се 
умије.”41 

На основу овог сведочења лако се може закљу-
чити да су услови живота у кнежевом двору у Цр-
ну ћи били скромни. Поред великих и разних при-
хода, кнез Милош је у својој кући био врло штедљив 

и водио је тачан рачун о сваком учињеном трошку. 
Ниједан издатак, ниједна набавка у владаревој кући 
није се смела извршити без његове дозволе. Тако 
на пример знамо, да је по благајничким књигама за 
оправку конака 1816. године утрошено 626 гроша.42 

После постигнутог споразума са Марашли Али-
-пашом кнез Милош је децембра 1815. године саз вао 
у Црнући Народну скупштину, која га је иза брала 
за „верховног кнеза и правитеља народа Серб ског”, 
усвојила први буџет (како и колико саку пљати по-38   Н. Д. Трнавац, Обреновићи детињство и образовање, 130, 131. 

39   А. Симић, Сећања, 97.
40   Р. Ј. Поповић, Тома Вучић Перишић, 26, 27; Р. Љушић, Кнегиња Љу-
би ца, 51, 52. 
41   М. Ђ. Милићевић, Поменик, 807.

42   М. Петровић, Финансије и управљање обновљене Србије до 1842. I, 
Београд, 1901, 522.

Урош Кнежевић, Тома Вучић Перишић,
око 1855, уље на платну, Народни музеј у Београду
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рез), односно благајничке тефтере и поста вила чла-
нове Народне канцеларије.43 

Главна народна благајна се од 1815. до 1819. на-
ла зила у Црнући. Руководилац благајне био је кнез 
Милош који је имао своје помоћнике. У Црну ћи је 
то била кнегиња Љубица. Када кнез није бо ра  вио у 
свом дому порезе је примала кнегиња, што се мо же 
сматрати њеном првом државничком оба ве зом. 

У документима Књажске канцеларије стоји да 
је 1816. дворни кнез био Мирко Миловановић. Он 
се у том звању помиње 1819. иако је престоница већ 
била премештена у Крагујевац.44 

Петрија

Синовица војводе Антонија Пљакића, супру га 
Мијаила, брата Хаџи Продана Глигоријевића, мла-

да и заносна Петрија, боравком у кнежевом дому, 
на свој ће начин обележити време Обреновића про-
ведено у Црнући. Доведена да се због многобројних 
обавеза „нађе Љубици при руци”, својом веселом 
на рави и шаљивошћу унела је ведрину у кнежеву 
ку ћу. Владарки се од почетка није допадала нова по-
моћ ница, која је у међувремену развила знатно бо-
ље односе са Круном, супругом Јована Обреновића. 

Временом је постала љубавница српском суве-
рену и деловало је да ће заузети место кнегиње. На-
рочито је то постало извесно када је почетком 1819. 
родила ћерку Велику, па се справом очекивало да 
ће Милошу подарити и мушког наследника, и тако 
решити питање престола, јер Љубица дуже време 
није рађала. 

Ипак почетком 1819. и кнегиња је остала „бре-
менита” а да то није казивала свом супругу. Пу на 
са мопоуздања решила је да оконча његову љубавну 
романсу. Једног мартовског дана изненада се поја-
вила у Црнући. Затекавши Петрију како намешта 
собу, упитала је за кога спрема две постеље? Мило-
сница је самоуверено рекла „господару” и се би, а да 
што се ње тиче Љубица може преспавати било где, 
јер „Вала Богу пространа је кућа”. „Зар тако Пет ри-
ја?”, упитала је владарка. Добила је дрзак и не при-
јатан одговор: „Нисам ти ја крива што ти Бог није 
дао!” Видно изнервирана Љубица рече: „Е кад мени 
није Бог дао, ја ћу дати теби”, и дохвати кнежев пи-
штољ окачен на зид. Петрија скочи и ухвати је за 
појас, али је кнегиња одгурну и сасу јој куршум у 
груди, усмртивши је на лицу места. Видевши шта је 
урадила побегла је у оближњи шумарак и уз помоћ 
Николе Милићевића Луњевице и Јована Обре но-
вића, преко Бруснице и Брезне стиже својој по ро-
дици у Срезојевце. 

Видевши шта се десило Милош је био видно 
тужан. Своју љубавницу је искрено и дуго жалио. 
Истовремено, одлучио је да прекине све везе са Љу-

43   Кнез Милош и Црнућа, 19.
44   Рудничка нахија 1816-1839: документа Књажевске канцеларије, (при-
ре дили Р. Љушић, А. Самарџић), Горњи Милановац, 1995, 9-15.

Тепсија кнегиње Љубице,
ХIХ век, Манастир Враћевшница
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бицом. На наговор најближих сарадника Лазара 
Тео доровића, Николе Николајевића архимандрита 
Ме лентија Павловића и Проте Матеје Ненадовића, 
саз навши да је у другом стању, кнез је одлучио да 
јој опрости: „Нека моли Бога за оно што јој је под 
појасом, а она се јамачно не би наносила главе”.45 

Кнегиња је позвана у Црнућу где су јој саоп-
штени кнежев акт о смртној пресуди, а потом и 
одлука о помиловању. Речено јој је да може и даље 
у Обреновићевом дому „спокојно седети, јести и 
пити, потребно одејаније имати, зренијем своје де-
це наслаждавати се, но само да је искључена из су-
пружеске љубави”. Кнежеву милост примила је са 
сузама у очима, обећавши да ће убудуће беспо гово-
рно испуњавати сваку његову жељу.46 

Љубица је остала у Црнући до краја лета 1819. 
године. Пред порођај преселила се у Крагујевац, 
али ни тада кнез није дозвољавао да изађе пре њега. 
Говорио је: „Нека иде у њезин конак, тамо са децом 
нека се одмара; ласно ћемо се видети”.

Пошто се измирила са супружником Љубица 
је преузела бригу о Петријиној ћерци. Преселивши 
је из Црнуће у Крагујевац, старала се о њој као о 
свом детету. Нажалост, Велика је преминула од по-
следица задобијања богиња јуна месеца 1823, чети-
ри дана пре Марије, кнежеве и кнегињине кћери. 
Сахрањена је у порти крагујевачке цркве.

Из Црнуће у Крагујевац

Хроничари и повесничари српског XIX века, 
деценијама уназад заступали су тезу да је кнез Ми-
лош почетком маја 1818. на Народној скупштини у 
Манастиру Враћевшници објавио, а депутати при-
хватили да се престоница из скрајнуте и неподесне 
Црнуће премести у Крагујевац.47 Ипак, Ђурђевска 
скупштина поменуте године није одржана у Враћев-
шници већ у Београду. Да је уистину тако било све -
дочи писмо кнеза Милоша упућено руском кон  зулу 
у Букурешту Александру Пинију 30. маја 1818, а из 
ког сазнајемо да је српски суверен дошао у Београд 
4. маја и да је Скупштина заседала у тој варо ши. 
Окупљање представника народа могло се десити у 
Враћевшници те године на Митровдан, када су оби-
чно скупштине сазиване, или можда неког дру гог 
датума.48 

45   Р. Љушић, Љубави српских владара и политичара, Ниш, 2000, 62, 63; 
Исти, Кнегиња Љубица, 102-105.
46   Тог дана у Црнући Љубица је изговорила и ове речи: „И ако би Го-
сподару мојему у какому случају за срећу могла крв моја послужити и 
у напредак драговољно хоћу себе жертвовати на смерт, како и до сада 
што сам у памети имала; но несрећа моја што сам женскога слабога 
расужденија тако увредила Господара мога и себе вместо спасенија у 
отчајаније низвергла”; Исти, Кнегиња Љубица, 105.

47   „Године 1818. сазове он скупштину у манастиру Враћевшница, и ка-
же да ће бити боље за народ да се он пресели у Крагујевац. И тако је те 
године оставио Црнућу и прешао на обале Лепенице”, писао је Ми лан 
Ђ. Милићевић у својој Кнежевини Србији и Поменику, а каснији исто-
ричари некритички преносили.
48   Р. Ј. Поповић, „Владати из Крагујевца”, Престони Крагујевац, Кра-
гујевац, 2019, 13-16.

Лонац кнегиње Љубице,
ХIХ век, Манастир Враћевшница
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Милош је још од 1817. када је изграђен први 
конак (тзв. „коначић”), повремено боравио у варо-
ши на обали реке Лепенице. Те и наредне године 
кнез се кретао из једног у друго место, вешто избе-
га вајући да време проводи у друштву супруге Љуби-
це и њихове деце. Док је остатак породице током 
јесени и зиме 1818/1819. боравио у Крагујевцу, кнез 
је, како смо то већ видели, углавном бивао у Црну-
ћи, заједно са љубавницом Петријом. Када је марта 
1819. на прагу породичног дома у Црнући кнегиња 
лишила живота Милошеву „милосницу” и пре све-
га своју супарницу, провела је неколико месеци у 
родитељској кући подсувоборског села Срезојев-
ци, а потом се вратила конаку у Црнући. Пошто се 
измирила са супружником Љубица се настанила у 
Крагујевцу где је октобра 1819. године родила сина, 
будућег српског кнеза Милана Обреновића. 

Из наведеног се може закључити да је процес 
премештања престонице Милошеве Србије из Цр-
ну ће у Крагујевац започео 1818. и трајао све до 1820. 
године када је завршена изградња новог двор ског 
комплекса.49 Неформални српски двор на обронци-
ма планине Рудник постаће једно од пољских доба-
ра породице Обреновић.

„Двор” после одласка Обреновића

После преласка кнежеве породице у Крагује-
вац, Горња Црнућа је постала једно од пољских 
добара породице Обреновић. За „надзиратеља” је 
био постављен Милошев човек од поверења и при-
јатељ, Ђорђе Јовичић, кмет и кнез Горње Црнуће. 
Он је од 1821. па надаље водио рачуна о кнежевом 
имању и обавештавао га о збивањима у Црнући. 
Дужност му је била да пази да се сви послови свр-
шавају на време. Водио је целокупну економију и 

на располагању је имао 3-4 пандура, рабаџију, ко-
зара и планинку. Узгајане су козе и прерађивано 
млеко а постојао је и пчелињак од 10 кошница. У 
Крагујевац је слата вуна, кожа, сир и скоруп и друге 
прехрамбене намирнице. Опет, из нове престонице 
је стизала одећа и што је интересантно, храна за 
раднике.50 Крајем 1829. сточарска проиводња је за-
мрла. Наредних година о кнежевом имању бринуо 
је кнез Стефан Огњановић и један пандур, а од по-
четка 1835. године као управник економије поми-
ње се Мирослав Крушколомовић. Октобра 1831. за 
радове на кнежевој кући исплаћено је мајсто рима 
165 надница.51 

Након 1819. године добро у Црнући пада у дру-
ги план и о томе сведочи тефтер из априла 1829. 
године у коме је набројано скромно земљано и ба-
карно посуђе и по који комад порцелана и стакла. 
На зиду у соби била је икона и кандило. Од оружја 
се помињу „једни пиштољи” и сабља.52 

Доживљавајући Таково и Горњу Црнућу као 
сво јеврсно династичко светилиште, наследници 
Ми  лоша Обреновића учинили су доста тога како би 
овај простор и његова околина стекли повлашћен 
по  ло  жај у тадашњој Србији. С тим у вези, особени 
историјски топоси везани пре свега за родоначел-
ни ка династије Обреновић, нашли су своје место у 
уставним и административним решењима тадаш ње 
Србије.

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

49   Р. Ј. Поповић, Исто, 16.

50   Рудничка нахија 1816-1839: документа Књажевске канцеларије, 15, 
16, 31, 32, 300; Кнез Милош и Црнућа, 21-27.
51   М. Петровић, нав. дело, 3.
52   Током Ђакове буне 1825. године кнез Јован Лазић, један од устанич-
ких првака и близак Милошев сарадник сместио се у Црнућу. У нека да-
шњем „двору” примао је кнежева писма са инструкцијама шта да чи  ни у 
случају да се побуна прошири и на ту област, Кнез Милош и Цр ну ћа, 25.
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По свом значају и симболици свакако се истиче 
посета и боравак Михаила Обреновића овим про-
сторима августа месеца 1865. Дошавши преко Руд-
ника, где је имао прилику да међу првима види тек 

откривену плочу Септимија Севера, српски кнез 
је преноћио у Горњем Милановцу, а затим се упу-
тио у Таково, на простор где је његов отац пола ве-
ка раније подигао устанак. Приметивши да се ста-
ром грму услед терета времена приближава крај, 
тадашњи српски владар одлучио је да „освешта” 
нови, млађи грм, 18 метара удаљен од устаничког, и 
прогласи га наследником постојећег. Истовремено, 
покољењу је оставио у аманет да докле год је српске 
државе у овом месту постоји и листа један храст као 
симбол националног постојања. У жељи да се овај 
крај што боље заштити и свеобухватно унапреди, 
Михаило је откупио земљиште око столетних хра-
стова од приватних власника и претворио га у јав-
но добро. У спомен на овај племенити гест месно 
ста новништво је читав простор назвао „Кнежеве 
ли ваде”.53 

Завршавајући боравак у „постојбини предака”, 
Михаило је посетио конак свога оца у Горњој Цр-
нући.54 Из текста у Српским новинама сазнајемо 
да је од „грађевина кое су пре 50 година тамо биле, 
још те се находе само една кућица и вајат покоиног 
господара Јефрема. Кућа са свим проста – селачка – 
врло лепа има свега три одељка са једним доксатом 
и подрумом кои се већ оронио. Земља на којом кућа 
постои урва се и јошт да ние оног многог старог 
воћа у наоколо кое е још блаженопочивши Господар 
својем руком засадио и однеговао, одавно би и она 
пропала. Вајат се још добро држи, но и њега ће 
зуб времена скоро покосити. У тој кући живе са да 
синови почившег Михаила Маринковића из Цр ну-

53   Детаљан опис кнежеве посете Такову објављен је у у 90-том броју 
Српских новина, за 1865, и то 17. августа, и то на првој страни.
54   Анастас Јовановић је направио стереоскопски снимак куће кнеза 
Милоша у Горњој Црнући у години обележавања 50 година од Другог 
српског устанка. Снимак је занимљив и због присуства три сељанке 
и једне грађанке (у кринолини и либадету) испред куће, Рудничко-
таковски крај у уметности XIX века, 100, 101.

Ствари из конака кнеза Милоша које се налазе
на старом тефтеру, а у новом их нема,
Архив Србије, Збирка Мите Петровића
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ћа коме је блаженопочивши Господар и кућу и сво 
остало имање јошт за време прве владе свое по кло-
нио.55  

Наследник кнеза Михаила, краљ Милан Обре-
новић „хтео је доћи да види знамениту кућу али 
због хрђава пута одустао је”.56 Из тог разлога народ-

ни посланик и праунук некадашњег дворског кне-
за, Иван Ђорђевић, у два маха је, 12. и 22. јула 1898. 
писао Народној скупштини предлоге да се сагра-
ди срески пут кроз Црнућу и да се Горња Црнућа 
про гласи за општину.57 Народна скупштина је оба 
пред лога усвојила. Краљ Александар Обреновић је 
31. јануара 1899. у знак сећања на некадашњу пре-
стоницу, прогласио општину Горњо-Црнућку, а за 
њеног председника је поставио управо Ивана Ђор-
ђевића.

55   Српске новине, год. XXXI, бр. 90, Београд, уторак, 17. август 1865, 1.
56   Када је реч о првом српском нововековном краљу Милану Обрено-
вићу и Црнући не можемо а да не поменемо једно уметничко дело 
које их, додуше, на посредан начин веже. Наиме акварел Кућа кнеза 
Милоша у Црнући Ђорђа Крстића је изложен 5. септембра 1904. године 
на Првој југословенској изложби у просторијама Велике школе. Иако је 
представљен у години прославе стогодишњице Првог српског устанка, 
овај акварел је настао најкасније у 1883. години, на терену приликом 
уметникових обилазака српских крајева и бележења знаменитих места 

по жељи краља Милана и краљице Наталије, или на основу теренских 
забелешки. Сам избор теме је, највероватније сасвим свесно, имао улогу 
да подсети на славне претке владајуће породице Обреновић, тако да је 
за уметника посебно био привлачан управо рудничко-таковски крај. 
Тако је Крстић, представљајући кућу кнеза Милоша у Црнући, која се 
може сматрати и првом српском нововековном престоницом, заправо 
слао поруку о заслугама кнеза Милоша за српску државу и народ а тиме 
и о легитимности власти Обреновића у датом тренутку на државном 
престолу, Рудничко-таковски крај у уметности XIX века, 72,73.
57   У предлогу је између осталог наведено да „све што је у Такову извр-
шено започето је и смишљено у Г. Црнући с тога можемо рећи с правом 
да је Црнуће место знаменито не мање од Такова... и као што се види 
слобода је зачела у Гор. Црнући а извршена у Такову”, Стенографске бе-
лешке о седницама Народне Скупштине за 1898. годину сазване указом 
Његовог Величанства Краља Александра I од 15. јула 1898. године у Ни-
шу, Београд, 1899, 567, 568, 805, 806. 

Анастас Јовановић, Кућа кнеза Милоша у Црнући,
око 1865, фотографија,

Историјски музеј Србије, инв. бр. Ф 1653

Ђорђе Крстић, Кућа кнеза Милоша у Црнући,
1881-1883, оловка и акварел, Народни музеј у Београду
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59   У свом раду под називом „Кућа кнеза Милоша у селу Горњем 
Црнићу”, објављеном у другом броју часописа Музеји, Бранислав Којић 
између осталог пише: „1939. године још је главни део зграде стајао, али 
већ запуштен и склон паду. Доксата је било нестало, но он се на неким 
фотографијама из ранијег доба још јасно види. У то доба извршен је 
архитектонски снимак, који делимично дајемо у прилогу”.

Последњи владар династије Обреновић, краљ 
Александар, упркос чињеници да је чак три пута 
боравио у рудничко-таковском крају, ниједном ни-
је обишао Горњу Црнућу. Ипак, треба истаћи да је 
приликом његове и Драгине посете 1901. године 
на улазу у Рудничи округ стајао славолук исписан 
речима: „Брусница – детињство, Горња Црнућа – 
идеја, Луњевица – сарадња, Таково – дело”.58

У временима која су следила

Трагични догађаји из 1903. године као да су 
одредили судбину не само чланова владарског до-
ма Обреновића, већ и њихове „прве престонице”. 

Скрајнут са главног пута у беспућима Рудника, за-
борављен од свих, некадашњи двор је током прве 
половине XX века лагано нестајао са лица земље. Тек 
понека фотографија или чланак у дневној штампи 
подсећали су на овај „неми сведок васкрсавања по-
робљене Србије”. 

Захваљујући ангажовању професора Бранисла-
ва Којића, конак у Црнући, тачније његови сачува ни 
делови, детаљно су снимљени 1939.59 Седам годи на 
касније оронула, без доксата, кућа је срушена. Ипак, 
на њену обнову није се дуго чекало. 

58   Српске новине, год. LXVIII, бр. 201, Београд, недеља, 9. септембар 
1901, 1.

Вајат кнеза Милоша у Горњој Црнући,
Атлас, Насеља српских земаља, књ. II, СКА,

Српски етнографски зборник, књ. пета,
уредио Ј. Цвијић, Београд 1903, XXXVII,

фотографија настала око 1900.

Фотографија чланова породице Маринковић
са гостима настала испред Милошеве куће у Црнући 

приликом обележавања сеоске преславе 
на Тројице 1932. године,

Власништво породице Маринковић 
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На основу затечених материјалних остатака, 
затим благодарећи исцрпној документацији профе -
сора Којића и података из литературе, а на ини  -
ци јативу Народног одбора Среза таковског у Гор-
њем Миланивцу током августа и септембра ме сеца 
1954. године изнова је изграђен конак кнеза Ми-

ло ша. Поред сачуване дрвене грађе из Црнуће, ос-
татак тру паца и талпи је набављен у околним се-
лима попут Бечевца, Теочина и Прањана. Укупна 
цена радова износила је тадашњих 185.000 динара. 
Према извештају архитекте Добросава Павловића, 
одређеног да врши улогу надзорног органа, може 
се јасно видети да је „реконструкција” у потпуно-
сти успела и да изглед конака „уопште не даје ути-
сак да је сада грађен”, а да извођач радова Василије 

Ракићевић, грађевинар из Горњег Милановца „за-
служује сваку похвалу и награду”.60 Како се кућа 
налазила на приватном имању, о њеном одржавању 
су се старали, додуше колико су могли, чланови 
породице Маринковић потомци чувеног и у овом 
раду помињаног Милована Маринковића.

Тадашња друштвена и политичка клима утица-
ла је да конак настави живот у тишини и вре меном 
почне да изнова пропада. Неколико уметни ч ких 
де ла са мотивом Конака кнеза Милоша врсних сли-
ка ра попут Живорада Настасијевића и Божи да ра 
Про дановића, заинтересованост стручне јавно сти 
и ко начно оснивање Музеја рудничко-таков ског 
кра ја утицали су да крајем прошлог века, тач  није 

60   Извештај о реконструкцији од 05.10.1954. год. Куће кнеза Милоша 
у Горњој Црнући. Документ се чува у архиви Републичког завода за за-
штиту споменика културе у Београду.

Живорад Настасијевић,
Кућа кнеза Милоша у Горњој Црнући, 60-те године ХХ 

века, уље на платну, Музеј рудничко-таковског крајаФотографија конака настала 1965. године,
фотодокументација Републичког завода за заштиту 

споменика културе Београд
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Изглед Конака крајем осамдесетих година ХХ века, фотодокументација Музеја рудничко-таковског краја
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новића за културно добро – споменик културе. Се-
дам година касније Народна скуп шти на Републике 
Србије на предлог Владе Србије прогласила је ко-
нак за споменик културе од изузетног значаја. У 
об разложењу одлуке апострофи рана је чињеница 
„да кућа кнеза Милоша Обреновића сведочи како 
о самој његовој личности тако и о пресудним исто-
риј ским догађајима везаним за Други српски уста-
нак, као и то да објекат има посебан значај за друш-
твени, историјски и културни развој Србије”.

1993. године дође до joш једне реконструкци је овог 
објекта.61

Приликом обележавања Дана општине Горњи 
Милановац, 23. априла 1993. године, у Конаку кнеза 
Милоша је отворена стална музејска поставка под 
називом „Српска кућа у првој половини XIX ве-
ка”.62 Реализацију овог пројекта извели су кустоси 
Народног музеја Чачак. На предлог За вода за за-
штиту споменика културе из Краље ва, Скупшти-
на општине Горњи Милановац је 5. но вем бра 1993. 
донела Одлуку о проглашењу куће Милоша Обре-

61   Описујући свој боравак у Горњој Црнући професор Радош Љушић 
је навео: „Сачувала је кнеза у време када се судбина српског народа 
још није најјасније назирала. Ослобођен турског страха, кнез је 1818. 
године изабрао Крагујевац за престоницу државе. Од тада, ово месташ-
це и његова брвнара препуштени су забораву”, Православље, 1. јул 1986. 
године. 
62   Тог априлског дана поставку у Милошевој кући је отворио некадаш-
њи министар културе Миодраг Ђукић, рекавши између осталог „да 
наша култура и духовна заоставштина творитеља највреднијег у срп-
ском народу – његовог националног духа, постане део светске баш тине 
као што је то од данас и ова музејска поставка”, Таковске новиме, година 
XXVII, број 1063/64, 30. април 1993, 2. 

Снимак настaо приликом отварања нове музејске
поставке 23. априла 1993. године,

фотодокументација Републичког завода за заштиту
споменика културе Београд

Део сталне поставке изложен у Конаку,
фотодокументација Музеја рудничко-таковског краја
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мењен је део таванице тзв „шашовцем”, а ограда на 
доксату је замењена новом.

Данас у одајама некадашњег кнежевог дома, где 
је породица Обренивић живела пуне четири го-
ди не, сме штена је стална поставка Музеја руд ни ч-
ко-таков  ског краја. Кроз оригиналне покућствене 
пред мете, комаде оружја, реплике намештаја и до-
ку мен  тарну грађу, реконструисан је живот срп ског 
до маћинства у периоду избијања и трајања Српске 
националне револуције.

Почетком новог миленијума, 2015. године, у 
скло пу прославе два века од подизања Таковског 
устанка, ангажовањем Републичког завода за заш-
ти  ту споменика културе, изведени су нови кон зер-
ваторско-рестаураторски радови на Конаку. Ова 
вео  ма детаљна санација објекта подразумевала је 
за мену целокупне кровне конструкције и постав ља-
ње нове дрвене шиндре, презиђивање и дерсовање 
постојећих камених зидова, затим замену дела греде 
темељаче и уградњу нових талпи. Истовремено, за-

Данашњи изглед Милошевог конака, фотодокументација Музеја рудничко-таковског краја
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Gornja Crnuća – the �rst capital of Serbia of Prince Miloš

Summary

�e events that had occurred a�er the end of the First Serbian Uprising bonded prince Miloš Obrenović even more to the 
Rudnik and Takovo area. Namely, a�er the Turks returned in Brusnica, Obrenović, together with his family, withdrew from it. 
�eir household was occupied by the Turkish Muslim Ashim Bey and his entourage, and 12 camels. Due to such a development 
of situation, they spent some time on the run, and then they temporarily settled in the home of Djordje Matković, the husband 
of Marta Vukomanović, the aunt of the future princess Ljubica, from the village Šarani. Jelisaveta Savka, the fourth child of the 
Obrenović couple, was born in that house on “Spasovina” in March 1814.

A�er agreement with the envoy of the Belgrade Vizier, Sali Aga Serčesma, in front of the Takovo church at the end of 1813, 
acknowledging the Turkish supremacy, the future Serbian prince began to build a new family home on the property of Milovan 
Marinković from Gornja Crnuća. He ¤nished it just before the outbreak of Hadzi Prodan’s rebellion early in autumn in 1814. �e 
so-called «osaćanka» house had a basement and two rooms – a “house with a ¤replace” and a bedroom. Next to the residential 
building, other buildings characteristic of the rural households of that time were erected, such as: cottage for newlyweds (“vajat”), 
cottage for guests (“bivak”), dairy (“mlekara”).

A�er erecting the Second Serbian Uprising in Takovo on Palm Sunday in 1815 and unfurling the insurgent ¥ag in front of 
the newly built home in Crnuća when Miloš said the famous words “Here I am and here you are the war with the Turks”, the house 
of the Obrenović family became the court palace, and the village below the southern slopes of Rudnik mountain became the ¤rst 
“capital” of the Serbian uprising state. Since the new ruler was occupied with numerous obligations and mostly was not present in 
Crnuća, his wife Ljubica was the head of the house. Sparing and moderate, relying on helpers and servants, she ran the household 
very economically and successfully.

Very important insurgent assembly was held in Obrenović’s house in December 1815 which, among other things, elected 
Miloš Obrenović the supreme Prince, and also appointed Nahija princes, members of the People’s O¦ce and adopted the ¤rst 
budget of the modern Serbian state.

Less than four years later, on the doorstep, Ljubica shot from Miloš’s gun and killed his mistress Petrija. A�er the end of 
the marital crisis, the prince’s family moved to the new capital Kragujevac in 1819. �e house and property in Gornja Crnuća 
have been considered one of the country estates of Obrenovićs since then. At the end of the 19th century, on January 31st 1899, 
Aleksandar Obrenović signed a Decree declaring Gornja Crnuća the municipal seat, and appointed Ivan Đorđević, the great-
grandson of the former “court prince” Đorđe Jovićić, its president and royal envoy.

�e prince’s house, “Konak” in Crnuća, was photographed in detail in 1939. �e ruinous building without its porch was disas-
sembled in 1946, and rebuilt eight years later. Even though it wasn`t an authentic building, but a reconstruction made according 
to documentation made in 1939, Miloš’s house in Crnuća was declared a cultural monument in 1993, and categorized as an Im-
movable Cultural Heritage of Exceptional Importance in 2000.

Since it was renovated in detail during 2014 and 2015, it now houses a permanent museum exhibition that still keeps the 
memory of the uprising period alive.
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Conclusion

Après le premier soulèvement serbe, les évènements qui s’enchaîneront attacheront plus encore le prince Miloš aux di©érentes 
régions dont sa famille est originaire. À l’arrivée des Turcs, Miloš Obrenović fut contraint de se retirer du village de Brusnica avec 
sa famille. Entouré de sa suite et de ses douze chameaux, le gouverneur turc Bey Hashim s’installa alors dans la proriété du prince. 
La situation était telle que Miloš Obrenović et ses proches prirent la fuite. Après un certain temps, ils s’installèrent temporairement 
dans la maison de Đorđe Matković, dans le village de Šarani. Đorđe Matković était l’époux de Marta Vukomanović, tante paternelle 
de la future princesse Ljubica. C’est dans cette maison, située dans la partie du village nommée Spasovina, qu’est née en mars 1814 
la petite Jelisaveta Savka, quatrième enfant du couple Obrenović.

À la ¤n de l’année 1813, devant l’église de Takovo, Miloš Obrenović rencontra Agha Sali-Serčesma, délégué de Soliman Pacha 
Skopljak, lui-même vizir de Belgrade. Ils parvinrent à un accord dans lequel Miloš Obrenović reconnut le pouvoir suprême des 
Turcs. Au début de l’automne 1814, peu avant le déclenchement de la rébellion de Hadži Prodan, le futur prince entama et acheva la 
construction d’une nouvelle maison familiale sur la propriété de Milovan Marinković, à Gornja Crnuća. Cette maison en bois, dite 
maison d’ Osat , était composée d’un sous-sol et de deux pièces : une pièce avec cheminée et une chambre. À côté de cette maison 
principale, furent construits di©érents bâtiments caractéristiques des habitations rurales de l’époque, tels que des bâtiments en bois 
de type « vajat », une maison destinée aux invités et une laiterie.

Le dimanche des Rameaux de l’an 1815, sitôt après le soulèvement de Takovo, eut lieu le relèvement du drapeau des insurgés 
devant la maison récemment construite à Crnuća, accompagné des paroles célèbres de Miloš « Me voilà et voilà la guerre contre les 
Turcs ! ». La maison de Miloš Obrenović fut le lieu où se réunit la cour du roi. Le village, situé au pied des pentes sud de Rudnik, 
devint la première capitale de l’État serbe insurgé. Le nouveau souverain, occupé par ses nombreuses obligations, passait assez peu 
de temps à Crnuća, et c’est son épouse Ljubica qui dirigeait la maison. Économe et modérée, elle put compter sur des assistants 
et des serviteurs, mais également sur des personnes venues demander de l’aide à leur «prince honorable». Elle réussit à tenir les 
¤nances du foyer qui lui avait été con¤é.

En décembre 1815, une assemblée de grande importance, composée d’insurgés, fut tenue dans la maison de Miloš Obrenović. 
À cette occasion, Miloš Obrenović fut élu par l’assemblée « prince suprême et souverain du peuple serbe ». L’assemblée nomma 
ensuite les princes de diverses régions, correspondant aux di©érents membres du Bureau national, et adopta le premier budget de 
l’État serbe moderne.

Quatre ans plus tard, sur le seuil de la maison et avec le fusil de son époux Miloš, Ljubica tua de sang froid la jeune et 
charmante Petrija qui était la maîtresse de celui-ci. Après cette crise conjugale, la famille du prince décida en 1818 de s’installer à 
Kragujevac, la nouvelle capitale serbe. Depuis lors, la maison et le domaine de Gornja Crnuća sont restés la propriété de la famille 
Obrenović.

À la ¤n du XIXème siècle et plus précisément le 31 janvier 1899, Aleksandar Obrenović signa un décret déclarant Gornja 
Crnuća comme étant le siège de la municipalité. Dans le même temps, ce décret éleva Ivan Đorđević, arrière-petit-¤ls de l’ancien 
«prince de la cour» Đorđe Jovičić, au titre de président et député du roi.

La résidence royale de Crnuća, autrement appelée Konak de Crnuća, fut photographiée en détail en 1939. Un bâtiment 
vétuste sans balcon fut démonté en 1946 pour être reconstruit huit ans plus tard. Le bâtiment actuel n’est donc pas authentique, 
mais il représente une reconstruction réalisée selon la documentation recueillie en 1939. La maison de Miloš à Crnuća fut déclarée 
monument culturel en 1993 et classée en 2000 en tant que bien culturel immobilier d’une importance exceptionnelle.

Entièrement rénovée en 2014 et 2015, la maison du prince Miloš Obrenović accueille désormais une exposition permanente 
du musée, qui entretient le souvenir de cette période de soulèvement.
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