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поводом 200 година од Другог српског устанка 



1815.     1903.     2015.



Ђенерал Јован Мишковић,
описујући бојеве на Љубићу
и Чачку 1815. године, поред 

осталог, записује следећа 
сведочења: „Када је Турска 

војска кроз садањи Милановац 
пролазила, Милош се беше 
склонио на брду Тријеска,
па одатле осматрао њену 
величину и њен састав”. 

Процењивало се да је Ћаја паша 
на Дивљем пољу застао

са око десет хиљада турских 
војника, већином коњаника

(Вук Караџић и С. М. Сарајлија). 
Ј. Мишковић бележи и ово:

„На сам Ђурђев дан у суботу, 
Ћаја се предомисли, па уместо

у Црнућу, наже Чачку
у помоћ. Удари низ Деспотовицу
преко садањег Гор. Милановца,
па на стару варош Брусницу...

па низ Дичину, сиђу
у село Брђане”

(Опис Рудничког округа).

Ова књига је настала у правом историјском амбијенту време-
на о којем пише, мада два века касније. У дворишту старе 
грађанске куће у Г. Милановцу, изграђене 1887. године, на 

простору између две улице: Карађорђеве и Милоша Великог. 
Спаја их попречна улица Карађорђевог војводе Милана Обрено-
вића, који је своје презиме даривао млађем полубрату Милошу, 
који ће га учинити славним. Карађорђев син, кнез Александар 
Карађорђевић ће потписати указ (1853) о пресељењу вароши-
це Бруснице на Дивље поље, крај реке Деспотовице, и тиме зас-
новати будући град; а Велики кнез Милош ће му даривати име, 
управо свог старијег полубрата Милана. На Тргу кнеза Михаила, 
између Карађорђеве и Таковске улице, украсиће град њихова два 
споменика, а између њих ће бити спомен-биста војводе Живојина 
Мишића, који ће са овог трга повести српску војску и 1300 ђака 
каплара, у судбоносну Колубарску битку у Великом рату.

Као подлога за писање ове књиге послужили су богати изво-
ри који се налазе у Музеју рудничко-таковског краја и Библиоте-
ци „Браћа Настасијевић” у Горњем Милановцу. Професионално 
оспособљено и завичајном историјом прожето особље у ове две 
установе, истраживачу и писцу дају инспирацију и услове да ус-
пешно обави свој ауторски задатак.

Повод је две стотине година од Другог српског устанка и јед-
новековне државотворне владавине династије Обреновића (1815 
–1903). Два века у историји једног народа није дуг период, али у 
развоју једног града, практично је све.

Да ли данас, после двеста година, можемо замислити Мило-
ша Теодоровића Обреновића, војводу из Првог српског устанка, 
како са оближњег брда Треска посматра силну турску војску која 
је притисла цело, тада ненасељено Дивље поље, изнад реке Де-
спотовице?



Отишла је турска ордија, а на том простору је никао град, град 
који се брзо развијао и који је упоредо са настајањем, изградио 
своју цркву (1860–1862), отворио мушку (1858) и девојачку шко-
лу (1859), читаоницу (1860), гимназију (1879) и постао „привред-
но чудо” средином двадесетога века. Који су то људи уградили 
себе у тај град и у то време?

Модерна асфалтна аутострада прострла је данас своју крста-
сту вињету (петљу) између молитвене устаничке цркве брвнаре 
и Таковског грма, на пољани народног вашара и устаничког са-
бора из 1815. године. Аутор овог текста, рођен три километра 
од Таковског грма и задојен истином колико и легендом, враћа 
овим путем свој дуг свима онима који су били и остајали овде, 
који су долазили и пролазили, које смо дочекивали или отерали, 
а највише онима којима се можемо поносити, и ми и они после 
нас.



Увод

Рудничко-таковски крај
као завичај Обреновића
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Рудник и Таково су се својом заједничком прошлошћу, по-
себно током државотворног 19. века, међусобно стопили у 
једну целину – географски, привредно, историјски, духов-

но и културно – тако да се данас говори и пише о јединственом 
рудничко-таковском крају. Рудничко-таковски крај, ипак није 
посебна целина у административном погледу. У научно-истра-
живачком раду, он се дефинише као јединствена целина састав-
љена из рудничког краја: у ужем смислу то је венац планине 
Рудник оивичен рекама Гружом, Деспотовицом, Сребреницом, 
Јасеницом, Качером, Љигом и Драгобиљем; дакле, некадашњи 
Качерски срез и делови Таковског, Гружанског и Јасеничког сре-
за и део Таковског краја, који данас припада општини Горњи 
Милановац: укупно – 93 насељена места. Ових 93 насеља адми-
нистративно припадају општинама: Г. Милановац, Љиг, Крагу-
јевац, Топола и Аранђеловац. Већина ове територије је некада 
припадала Рудничкој нахији, Рудничком округу, Црногорском 
срезу, Таковском срезу, области Качера итд. И основна установа 
у области проучавања прошлости овог краја има у свом називу 
ту одредницу – Музеј рудничко-таковског краја, са седиштем у 
Горњем Милановцу.

 Насељена места рудничко-таковског краја су:

Општина Горњи Милановац: Бело Поље, Бершићи, Богда-
ница, Бољковци, Брајићи, Брђани, Брезна, Брезовица, Брусница, 
Варнице, Велереч, Враћевшница, Врнчани, Гојна Гора, Горња Вр-
бава, Горња Црнућа, Горњи Бањани, Горњи Бранетићи, Горњи 
Милановац, Грабовица, Давидовица, Доња Врбава, Доња Црну-
ћа, Доњи Бранетићи, Драгољ, Дренова, Дружетићи, Заграђе, Ја-
бланица, Калиманићи, Каменица, Клатичево, Коштунићи, Кри-

Према записима Јована
Мишковића, Рудничани су 

„овејани Срби”, у сваком 
погледу. „Православна вера 

код њих је још у оном светом 
патријархалном поштовању”. 
...„Рудничани воле да иду на 

саборе... Воле гусле да слушају, 
и оне су у рудничком округу 
још у добром кредиту. Глас 

гусала одјекује по већем делу 
рудничке нахије... Коло пада 

спрам доброг гуслара... Добри 
су играчи и веселог су у опће 

темперамента... Певачи су 
обични... и кицоши су... наћи 

ћеш у џепу црну округлу 
кутијицу са огледалцетом... 

Побожност и морал у добром је 
стању, особито прво...У целом 

округу женскиње се слабо фрака 
и маже којекаквим отровним 

бојама... И пиће воли руднички 
округ, поглавито ракију, а 

затим вино... сасвим су друкчи 
горштаци...  Породични круг 
у планинским местима још је 
задржао свој патријархални 

тип; млађи поштују старијега, 
женскадија мушкиње...

пут неће путнику да пређу,
ако се сусретну... Рудничани

су добри војници...”.
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ва Река, Леушићи, Липовац, Лозањ, Лочевци, Луњевица, Љеваја, 
Љутовница, Мајдан, Мутањ, Накучани, Неваде, Озрем, Полом, 
Прањани, Прњавор, Рељинци, Рудник, Ручићи, Сврачковци, Се-
медраж, Синошевићи, Срезојевци, Таково, Теочин, Трудељ, Угри-
новци, Церова, Шарани, Шилопај; укупно 63 насеља.

Општина Љиг: Белановица, Бранчићи, Гукоши, Дићи, Доњи 
Бањани, Живковци, Ивановци, Калањевци, Козељ, Лалинци, Ли-
пље, Љиг, Моравци, Пољанице, Штавица, Шутци; укупно 16 на-
сеља. 

Општина Крагујевац: Влакча, Каменица, Маслошево, Рама-
ћа, Страгари, Угљаревац, Горњи Страгари; седам насеља.

Општина Топола: Блазнава, Доња Шаторња, Јарменовци, Вој-
ковци, Манојловци и Гуришевци; шест насеља.

Општина Аранђеловац: Босута; једно насеље.
На самом рубу овог широког подручја, иза „горњих села”, тј. 

на кружном путу Горњи Милановац, Прањани, Пожега, Чачак, 
Горњи Милановац, налази се Добриња (Горња, Средња и Доња), 
родно село Милоша Теодоровића Обреновића, а на територији 
Бруснице, села у којем је живео, налази се данас град Горњи Ми-
лановац. Зато смо у наше анализе укључили и Добрињу, која је 
одувек, админстративно, економски и културно, била повезана 
са таковским крајем. Такође, у ширем смислу, рудничко-таков-
ски крај је недељива целина и од чачанског краја, посебно када се 
ради о анализи података о Рудничкој нахији, Рудничком округу 
и слично.

Обреновићи и развој Горњег Милановца

Пре оснивања Горњег Милановца, у читавом рудничко-та-
ковском крају није постојао ниједан град (од преко 90 насеље-
них места). Брусница и Рудник су били само центри локалне и 
државне власти, тако да се и Г. Милановац прво појављује као 
административни, потом трговачки, а у 20. веку и као привред-
ни центар, са развијеном индустријом. Од тог успона зависио је 
и развој школа у овом крају. 

Град је основан пресељењем варошице Бруснице 1853. годи-
не, већ 1856. је имао 19 механа и 44 дућана; 1857. мушку, 1858. 
женску школу; од 1860-1862. је подигнута црква, а 1859. инста-

Посматрајући нови,
млади и лепи градић Горњи 

Милановац са рудничких висова, 
знаменити научник Јован 

Цвијић га је назвао Бели лабуд
на зеленом језеру.

У полупречнику од двадесетак 
километара, од рудничког 

врха Великог Штурца 
налази се: Орашац, Таково, 
Топола, Црнућа, манастири 

Враћевшница, Вољавча, 
Благовештење, Брусница

и Страгари.

„Ако је Србија Пијемонат
целога Српства, што нико 

спорити не може.
То је Шумадија представник 

Србије, а њено је срце планина 
Рудник са извесном околином”.

(Јован Мишковић,
Опис Рудничког округа)
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лиран телеграф. Број становника је нагло растао, све до 1903. 
године:

1862. године, од 775 становника, само је 315 женских;
1877. има 1084 становника;
1884. има 1327 становника;
1890. има 2024 становника;
1895. има 2637 становника;
1900. има 2863 становника;
Одласком са власти династије Обреновић, раст Г. Миланов-

ца, у погледу броја становника, нагло опада:
1921. има 2186 становника;
1931. има 2502 становника, дакле, још није достигао ниво с 

краја 19. века. 

Феликс Каниц региструје 1895. године и велики број војних 
лица у Г. Милановцу, што значајно утиче на профил града: 27 
официра, 41 подофицира, 402 војника и пет жандарма. Истовре-
мено у школама ради 12 наставника. Од 1857. године оснива 
се Друштво читалишта вароши, са читаоницом (50 чланова); 
1858. долази и први лекар (Јосиф Симон, па Јосиф Светић); пр-
ва штампарија почиње са штампањем локалних листова 1890. 
године; када је 1878. у Србији основано 14 подружина Женског 
друштва, једна је основана и у Г. Милановцу, у чијој организаци-
ји тада ради и Женска занатска (раденичка) школа „да девојке 
науче да шију, кроје, везу и ткају”. 

Све до последње три деценије 20. века, рудничко-таковски 
крај је био изразито пољопривредно подручје – 1961. године чак 
се 71 одсто становника општине Г. Милановац бавило пољо-
привредом. То је, у претходних век и по, свакако утицало на 
токове развоја и структуру становништва у овом крају, па и на 
тип школа које су отваране. Као последица убрзаног развоја за-
натства и трговине у Г. Милановцу је већ 1884. регистровано шест 
еснафа, а 1888. је основана и горњомилановачка штедионица.

Милош Обреновић
и изградња цркве

у Горњем Милановцу 

У књизи Светомира 
Настасијевића, Момчило 

Настасијевић – човек и уметник, 
описан је договор протомајстора 

Настаса Ђорђевића и кнеза 
Милоша о градњи цркве:

„На велику пољану (која је 
сада главни трг вароши), прво 

је стигао Настас у пратњи... 
Касније са стране Крагујевца 

појавио се кнез Милош са 
својом пратњом. Поздрављање 
је било пријатељско, али врло 
кратко. Одмах се прешло на 

преговарање о градњи цркве. 
Милош је изнео своје жеље и 

предлоге, а Настас своје услове, 
и у свему се споразумели...

Кнез Милош је нагло променио 
израз лица и повишеним гласом 

изговорио Настасу следеће: 
„Мајсторе, примам све твоје 
услове, али ако црква не буде 

добро и лепо изграђена за 
предвиђено време, обесићу те на 
оно дрво”... и кроз извештачен и 
горак осмех одговорио: „Добро, 

слажем се Господару”. Тада је 
један чиновник из пратње додао 
Милошу кесу са хиљаду дуката 

коју је он изручио на пеш доламе 
Настасове, као аконтацију.

Онда су се Милош и Настас 
руковали и изљубили и тако је 

уговор о градњи направљен.
Црква је завршена 1862. године.

Настас Ђорђевић је умро
у Горњем Милановцу

1866. године.
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Хроника о три породице: Обреновићи, 
Вукомановићи и Луњевице – образовањем

од типично сељачког слоја, до вишег
грађанског сталежа

Од Бруснице и Деспотовице,
до европских универзитета

Како је насељавана варошица на Дивљем пољу, крај реке 
Де спотовице, тако су се, кроз неколико деценија, из сељачких 
породица стварале нове и угледне грађанске породице, које су 
даљи успон виделе у школовању своје деце. За само две-три ге-
не рације, створена је привредна, интелектуална и војна елита 
Србије, у којој су Рудничани и Таковци били средиште на прелазу 
из 19. у 20. век: окружни начелник Младен Жујовић, који је сво-
ју кан це  ларију заједно са варошицом пресељавао из Бруснице у 
Деспото вицу, отац је академика, проф. др Јована Жујовића; из 
неимар ске породице Настасијевића, изродиће се четири славна 
уметничка имена (Момчило, Живорад, Светомир и Славомир), 
а Живорада ће послати на студије сликарства у Минхен и Париз; 
један од осам писара Рудничког окружног суда, Аврам Петро вић, 
школоваће два своја сина у Греноблу и Паризу (Уроша, про фе-
сора Београдског универзитета, и Светислава, професора Више 
педагошке школе у Београду); први професор милановачке Гим-
назије и срески начелник у неколико градова Милун Ибровац, 
такође ће свога сина Миодрага школовати у Паризу (касније, ака-
демика и декана Филозофског факултета у Београду); родна кућа 
кнегиње Љубице, Вукомановићи, ишколоваће Алексу, професо-
ра Велике школе и супруга Вукове ћерке Мине Караџић; из куће 
Луњевица, који су „породично-задружну школу” имали још 1807. 
године, имаће највише школованих, а међу њима професоре и 
ака демике; син учитеља Милана Вемића из Белановице постаће 
универзитетски професор метеорологије; Живан Живановић, 
из Живковаца, постаће министар просвете; лекар Коста Динић, 
рођен у Брусници, постаће „светски путник”, истраживач и ко-
лек ционар; Светолик Стевановић, из Мајдана, докторираће ми-

Грб династије Обреновић
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не ралогију у Минхену; Драгиша Васић ће се афирмисати као 
књи   жевник и тако даље.

Деца из варошице ће постајати, претежно, професори уни-
вер зитета, а она амбициознија деца из околних села наћи ће сво-
ју афирмацију у чину првих генерала српске војске: Живојин 
Мишић, рођен у Струганику, од мајке рођене у Коштунићима; 
Јован Мишковић, који ће службовати у Г. Милановцу и написати 
познату књигу Опис Рудничког округа; Илија Ђукнић, рођен у 
Ка  лањевцима; Милован Павловић, рођен у Војковцима; Јован 
Јо вичић, рођен у Велеречи; Стеван Пантелић ће учити основну 
школу у Г. Милановцу; а од генерала само су Божидар Терзић и 
Љу бомир Милић рођени у градским породицама у Г. Миланов-
цу. Све генерал до генерала, укупно њих 17, којима се по носила 
српска војска на резмеђи два века.

* * *

Са методолошког гледишта, ова књига је пригодног и све-
чарског карактера, писана је на основу литературе и нема неке 
значајније научне амбиције у академском смислу. Она жели да, 
у новом светлу и доследније него што се то до сада чинило, пред-
стави догађаје и личности из сфере историје васпитања, школе 
и педагогије, али у односу на период деловања и владавине ди-
настије Обреновић, од 1815. до 1903. године. 

У првом плану су личности из три породице рудничко-та-
ковског краја, које су судбински утицале на развој, не само свог 
завичаја, већ и Србије у целини: Обреновићи, Вукомановићи и 
Луњевице. Метод је биографски, преглед хронолошки, а поступак 
дескриптивни. Основне су чињенице и подаци који довољно го-
воре о свима њима (о детињству, одрастању, васпитавању, шко-
ловању, каријери), док су ауторски коментари само успутни. 
Чи таоцима је остављена слобода процене значаја и укупног доп-
риноса сваке поменуте личности.

Аутори већине фотографија су Драган Тадировић и Саша 
Савовић. Александар Саша Марушић је аутору помогао својим 
знањима историчара и кустоса Музеја, а Радојко Петро вић у тех-
ничкој припреми графичких прилога. Библиотекари су, сва како, 
били најбољи ауторови сарадници.

Ценећи њихов ауторски и интелектуални допринос, свима 
се захваљујемо.

Грб Краљевине Србије
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Обреновићи
 у хронолошком прегледу српских династија
(На основу књиге: А. Веселиновић и Р. Љушић, Српске дина-

стије, Нови Сад–Београд, Платонеум, 2001)

Средњовековне династије
Властимировићи, Војисављевићи, Вукановићи,
Немањићи, Котроманићи, Мрњавчевићи, Балшићи,
Лазаревићи, Бранковићи, Црнојевићи

Нововековне династије
Карађорђевићи, Обреновићи, Петровић-Његош

Обреновићи су српском роду дали пет владара, колико и 
Карађорђевићи: кнежеве Милоша (1815–1839; 1858–1860), Ми-
лана (1839) и Михаила (1839–1842; 1860–1868) и краљеве Мила-
на (1868–1889) и Александра (1889–1903). Како истиче Радош 
Љушић, „владарски дом Обреновића, дакле, улази у ред најза-
служнијих породица у целокупној нашој прошлости”. На прес-
толу Кнежевине и Краљевине Србије седели су 72 године (1815–

1842. и 1858–1903) и то управо у времену обнављања српске др-
жавности и српског националног идентитета.

Карађорђевићи су на српском престолу седели 42 године, а 
на југословенском 27 година, тј. укупно 69 година (1804–1813; 
1842–1858; 1903–1945).

Обреновићи 
(родослов)
Родослов Обреновића чине четири целине: 1) најстарији 

преци – Обрен Мартиновић и Вишња Урошевић, Теодор Михај-
ловић и Гордана Михајловић и њихови потомци; 2) Милош Тео-
доровић Обреновић и Љубица Вукомановић са својим наслед-
ницима; 3) Јован Теодоровић Обреновић, Круна Михајловић и 
Ана Јоксић са потомцима и 4) Јеврем Теодоровић Обреновић 
и Томанија Богићевић са наследницима. Владаре Србији дали 
су једино Милошев и Јевремов огранак. Види: Радош Љушић, 
Обреновићи и њихов родослов, Горњи Милановац, Музеј руднич-
ко-таковског краја, 1998; Владимир Стојанчевић, Милош Обре-

Учесници и сведоци
као хроничари

Да кнез Милош није био
окружен писменим људима,

који су забележили оно што се
око њега догађало, ми данас 

скоро да не бисмо имали 
непосредне изворе чињеница

за истраживање и закључивање 
о том бурном времену:

Међу осамнаест лекара који 
су у првој половини 19. века 

службовали у кнежевој околини, 
неколико њих је оставило 

квалитетне белешке –
Б. Куниберт, К. Пацек;

Међу писарима је било и оних
који су све што се дешава, 

педантно бележили и 
коментарисали – Алекса Симић, 

Аврам Петровић;
Путници намерници, нарочито
они који су били кнежеви гости 

– Вук Караџић, Јоаким Вујић;
Начелници и политички људи
– на пример, Младен Жујовић,

а касније и његов син
Јован Жујовић;

Професори, од Велике школе
из 1808. до Универзитета у 

Београду – Миљко Радоњић, 
Сима Милутиновић Сарајлија;
Личности са двора и око двора 

– Анка Обреновић, Анка 
Милићевић-Луњевица,
Наталија Обреновић;

Сакупљачи и истраживачи 
архивских докумената, 

на пример, Збирка Мите 
Петровића 1711–1899. из које 

смо цитирали велики
број докумената.

→
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Обреновићи на разгледници Музеја рудничко-таковског краја

новић и његово доба, Београд, 1966; Рад. Т. Миловановић, Просве-
та у Србији за време владе Милоша и Ми хаила, Настава и вас-
питање, бр. 3, Београд, 1954, стр. 194.

Остатак Таковског грма

Они који су најнепосредније 
бринули о кнезу Милошу, 

подржавали га или се са њим 
спорили – берберин Нићифор 

Нинковић, Стевча Михаиловић
и слично. Називи њихових 

„успомена”, „дневника”, 
„белешки” или „мемоара”, 

наведени су у списку литературе, 
на крају књиге.

 Државотворна улога династије Обреновић 

Основни простор на којем су Обреновићи обновили срп  ску 
државу, у оквиру турске царевине, званично је био Смеде рев-
ски санџак, основан 1459. године (падом српске средњове ковне 
државе), са седиштем у Смедереву, а од 1521. године у Бео гра ду. 
Популарнији назив је био Београдски пашалук и на његовом 
простору се хатишерифом из 1830. године заснива Кне жевина 
Србија, а од 1882. године Краљевина Србија. Рани ји назив Сме-
деревски санџак био је у службеној употреби до 1878. године. Од 
1830. до 1833. кнез Милош је припојио још шест на хија (које су 
биле изван Београдског пашалука); а од 1878. још четири округа 
на југу (Врање, Ниш, Пирот, Топлица). Према попису из 1910. 
године, православног становништва је било 98,6 одсто.
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Уставно уређење нове српске државе одвијало се у складу са 
претходним процесом: „Сретењски устав”, 1835; устав из 1838. 
(тзв. „Турски устав”); устав из 1869. (тзв. „Намеснички устав”); 
потом, устав из 1888; године 1894. је враћен устав из 1869. го-
дине; потом устав из 1901. (тзв. „Априлски устав”), и устав из 
1903. године. Све то прате закони о изборима за Народну скуп-
штину, Државном савету, штампи (сви 1870); општинама, судо-
вима, личној безбедности итд. Детаљније у: Р. Љушић и други, 
Официри у високом школству Србије 1804–1918. године, Београд, 
2000, стр. 71.

Незнано – непитано;
знано – вољено!



Први део

Хроника о три породице:
Обреновићи, Вукомановићи и Луњевице

– образовањем од типично сељачког слоја,
до вишег грађанског сталежа
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Трагови употребе различитих писама и појаве писмености 
уопште, најлакше се прате посредством записа о власништву, 
организованој власти, кроз токове трговине и деловање ре-

ли гиј ских, односно црквених установа и личности. На падинама 
пла нине Рудник сусрећу се сва три основна писма: латиничко, 
ћи риличко и арапско писмо (римска власт, дубровачки трговци; 
словенске и турске канцеларије). Наиме, на овом простору су 
пронађени веома стари докази коришћења латиничког писма, 
али и најстарији српски новац кован ћириличким писмом. Из ме-
ђу 193. и 211. године наше ере настао је запис у камену који све-
дочи о власти римског цара Септимија Севера и његовом анга-
жовању на обнови храма богиње Мајке Земље, за молитве руда -
ра који су имали своју колонију на тој планини. На овом подруч-

Римска плоча са Рудника (193–211. година)

Бронзана гривна,
Горњи Бранетићи

Римско сребро (Simplici)

Пре Милоша – сусрет три писма:
латиница, ћирилица и арапско писмо;

рад манастирских училишта
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ју су пронађене још две „римске плоче”. Такође, на пронађеном 
сре брном посуђу из тог времена запажен је латински натпис 
(Sim plici).

На Руднику је кован и први српски новац са ћириличким 
натписом – динар краља Драгутина. Челник Радич Поступовић 
дарива манастир Хиландар сребрним повезима за књиге, што 
говори и о односу према књигама и писмености.

Бројне су повеље и сличне белешке о царској и деспотској 
власти на овим просторима. Цар Душан 1354. године потпису-
је једну хрисовуљу На Брусници под Рудником. Уз његов потпис, 
стоји: „Благоверни Стефан, цар свих српских и грчких зе ма ља, 
приморја и западних страна”, уз печат. Старословенски (српско-
словенски, ћирилички) записи су бројни, посебно религиј ске вр-
сте, тако да се често пише о постојању „преписивачке радиони -
це” на Руднику: у запису на једном четворојеванђељу, које се 
чува у берлинској библиотеци, а које датира из прве по ловине 
15. века, његов преписивач поп Георгије саопштава да га је пре-
писао у Руднику. У време обнове Пећке патријаршије Руд ничка 
митрополија је један од главних центара српске цркве (Мак сим, 
1572; Димитрије, 1579; Арсеније, 1618). У време ми тро полита 
руд ничког Арсенија 1618. преписан је један минеј (по за повести 
кир Мавра Пејића, његовог брата спахије кир Ву ка и остале бра-
ће). У Богородичином храму у Руднику 1626. пре писан је један 
апо стол (писар Пеладије); у манастиру Драчи 1632. пре пи сан је 
један псалтир, а митрополит Теофан, пред сабор 1690. учествује 
на збору црквених и народних првака. У љутовнич кој цркви се 
и данас чува једна од најстаријих рукописних бо го службених 
књига у рудничко-таковском крају: триод из 1622. го дине.

Рудник је, данас, налазиште на којем археолози трагају за 
остацима латинске цркве, муслиманских џамија и православ-
них цркава (четири). Различити извори помињу постојање ви-
ше католичких цркава на Руднику: Свете Марије, Светог Влаха, 
Светог Стефана и Свете Еуфемије. За цркву из 1303. године се 
претпоставља да су је подигли (рудари) Саси. Такође, ту је било 
и више џамија, из различитих векова турске владавине и руда ре-
ња. Податак из 1372. региструје напоре и босанских фрањеваца 
да на Руднику саграде самостан свога реда. Према путопису Ев-
лије Челебије, према којем су многи историчари резервисани у 
погледу тачности података, Рудник је у 17. веку имао три основ-

Ћирилички новац

Први српски ковани новац
са ћириличким натписом 

искован је на планини Рудник, 
где рударско копање сребра 
потиче још из римског доба. 
Управо захваљујући ковници 

сребрног новца и других 
предмета, Рудник је био велики 

центар у средњовековној Србији,
са дубровачком колонијом

и њиховим конзулом.
Новац је кован

у време владавине краља 
Драгутина од 1276. до 1282, али 
је коришћен све до 1316. године.

Из периода владавине Ђурђа 
Бранковића, сачуван је

и новац који је на реверсу
имао натпис Рудник.

Новац краља Драгутина
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не школе, једанаест богомоља, седам муслиманских и немусли-
манских махала и око 80 дућана. У то време у оближњем Чачку је 
постојало седам џамија и три медресе, три текије, четири основне 
школе, али само 20 дућана и био је мањи од Рудника. Наравно, 
под школама се подразумева, углавном, само верско васпитање.

Трговачка и судска преписка нарочито је била интензивна 
постојањем Дубровачке колоније и конзула на Руднику, такође и 
Которана, а ту је била и једна од важнијих станица караванских 
путева. Чак и први писани траг о називу насеља потиче од дуб-
ровачких трговаца (Росин Палма Пособче) из 1293. године: „Био 
сам у Срему у пределу Рудника”.

Рудник је средиште Рудничког дистрикта у време аустриј-
ске власти (1718–1739), Рудничке нахије у време турске власти и 
Рудничког окружија у време српске власти. 

Главни сведоци писмености јесу сами писари (нотари, бе-
лежници), чије се присуство региструје и у време деспотовине, 
али и у време турске или касније српске власти. Често су то били 
и Срби. Писарска средишта (канцеларије) су била у насељима 
Рудник, Брусница и Црнућа.

О ћириличким записима нарочито сведоче српска гробља и 
крајпуташи. Један такав запис је урезан на камени стуб почив-
шег раба божијег Радована из 1744. године. Старом ћирилицом 
је уклесан и белег раба божијег Јована Богићевића из лета 1768. 
који је уништен пошто су га мештани претворили у тоцило.

Обичајно (обредно) васпитање и народна педагогија, упо-
редо са постојањем манастирских училишта и првих школа, по-
стоји од давнина, па и данас у народу рудничког краја. Препозна-
је се и одржава кроз: верске обичаје и обреде (породична слава, 
Божић, литије; Оци, Материце и Детињци; Врбица, Видовданске 
свечаности; учење молитви и слично); обичаје личног и породи-
чног живота (о рођењу и крштењу, мале и велике бабине, здра-
вице, поштовање старијих; вршњачки утицаји; обичаји женидбе 
и удаје; обичајне песме које треба научити, обичаји о смрти и 
погребу; међусобни односи у породици и понашање у породици, 
селу и држави; обичајно право, гостопримство, празноверице, 
врачање и бајање; забаве, игре деце, усмена народна предања, 
приче и песме, мудрости и питалице; учење кроз учешће у раду, 
послушање у кући, прела и комишања, мобе; вашари и сеоске за-
баве; поштење и образ у народу и народна, тј. национална свест; 

И, од свих хваљени, Васа 
Поповић (1777–1832), блиски 

сарадник кнеза Милоша и Вука 
Караџића, „научио је писати 
и читати самоучки, идући за 

стоком и пишући по оним белим 
печуркама које расту

по кладама”; прво је био писар, 
да би 1819. постао кнез Нахије 
пожешке. Он је Вуку Караџићу 

довео старца Милију Колашинца 
од којег су преузете најлепше 
народне песме (о Страхињићу 

Бану и слично).

За писара Николу 
Димитријевића је записано: 

стар 30 година, писар среза од 
1851; плата 200 талира; завршио 
школе нормалне, граматикалне

и реторику у Крагујевцу, а 
појезију, филозофическе и 

правдословне науке у Београду; 
учтив према старијима, равнима 

добар, млађима благ; није
пороку никаквом одат.
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народна знања која се преносе с колена на колено, о времену, о 
биљним лековима и здрављу, о животињама и природи.

Записи, као култно стабло и место обредног окупљања, 
обављања и очувања народних обичаја значајних за локалну 
заједницу, имају праисконски и далекосежни значај. Ту се, без 
обзира да ли у селу постоји школа или не, појединац укључује у 
непосредни социјални миље, везује се за фамилију и сеоско об-
штество и брине о себи и другима. Највише је записа регистрова-
но на Руднику (14), у Трудељу (10) и Бољковцима (10). Срби су 
неговали култ записа, нарочито у време када у одређеном крају 
није било цркве (после спаљивања цркве брвнаре и сл.). У селима 
где су постојале цркве није ни било потребе градити култ запи-
са, око којег би се свет окупљао ради молитве или обичаја.

У спајању обичајног (народног) васпитања, са радом мана-
стирских училишта и сеоских школа током 18. и 19. века, огледа 
се укупна историја васпитања, просвећивања и школовања срп-
ског народа. Везу свему томе чини и делатност Вука Караџића, 
управо, у Црнући и у кући Милоша Обреновића. На овим про-
сторима он бележи најзначајније народне песме, пословице и 
обичаје, обогаћује Српски рјечник и даје предлоге кнезу Милошу 
које и какве школе треба оснивати, а покушава и њега самог да 
описмени.

Манастирска училишта

Основни и најдуговечнији центри духовности, писмености 
и просвећености српског народа јесу његови манастири. Без об-
зира на дуговековна ропства и велике сеобе, манастири су ру-
шени и обнављани и у њима је стално тињала луча српске прос-
вете, вере и националног достојанства. Већина најзначајнијих, а 
писмених личности, из времена Првог и Другог српског устанка, 
били су манастирски ђаци, наравно, са различитим искустви-
ма: Доситеј Обрадовић (Хопово), Вук Караџић (Троноша), Ми-
лентије Никшић (Студеница), Мелентије Павловић (Враћевш-
ница), Нићифор Максимовић (овчарско-кабларски манастири), 
итд. На падинама Рудника и у непосредној околини деловало 
је на десетине манастира, међу којима се по училишној актив-
ности истичу: Враћевшница, Благовештење, Вољавча, Моравци 

Легенда о
шаренградским ђацима

О многим училишним 
активностима у Срба зна се 
само на основу – легенди. 
Једна легенда описује, на 

пример, да је на десној страни 
села Коштунићи према 

Прањанима, почетком 14. века 
постојало насеље Шаренград 
са манастирским конацима. 
После обилних киша, надође 

река Шећерлија, потпуно однесе 
насеље и манастирске конаке

са све 80 ђака, који су ту учили.
Од тада се та река зове 

Чемерница. 
Да легенда не „живи без разлога” 

и да има основа у историјским 
доказима, подржава и чињеница 

да на том простору постоје 
остаци црквишта и индикације 

да се некада ту налазио 
манастирски комплекс у којем 

је могло да буде „осамдесет 
ђакончади” (ђака). Наиме, 

академик и ђенерал (стручњак за 
топографију) Јован Мишковић 

бележи 1875. године да се на 
коси са леве стране потока 

налазе закопине за коју људи 
сматрају да су остаци цркве

(Опис Рудничког округа).
Наводи се, а и народна казивања 

потврђују, да се ту налазила 
часна трпеза, која је пренета

у цркву у Брезну, да се налазе
и трагови путева, а да су испред 

цркве били виногради.
Народно памћење преноси

да се ту налазила дрвена црква 
(брвнара) коју су Турци

→
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и Савинац. Не треба заборавити да су у непосредној близини и 
овчарско-кабларски манастири (Никоље под Кабларом, Света 
Тројица под Овчаром), Трнава код Чачка, а да се међу легендама 
(недоказане приче које Срби радо прихватају као истините), 
истиче и она о „седам дичинских манастира”. У књизи Б. Чели-
ковића Светилишта рудничког краја – до краја 18. века, наведе-
но је шест манастира, тринаест цркава и седамнаест црквишта 
која само у остацима сведоче о некадашњем постојању и делова-
њу. Такође, на Руднику је и седиште епархије, после обнове Пећке 
патријаршије, 1557. године. 

Враћевшница; хронолошки преглед писаних трагова је вео-
ма богат: између 1421. и 1427. ктитор манастира, челник Радич 
Поступовић преговара са дубровачким посланицима; челник Ра-
дич добија хрисовуље и повеље од деспота Стефана Лазаревића 
и Ђурђа Бранковића; челник Радич учествује у преговорима са 
Млечанима и његов је потпис уз деспота Ђурђа; писани су и 
докази о поседовању рударских окана у Руднику и Новом Брду 
(и топионица); 1430. челник Радич помаже обнову светогорских 
манастира; Радич Поступовић поклања овим манастирима, по-
ред осталог, књиге у сребрном окову; 1435–1439. челник Радич 
преноси своје повеље у манастир Костамониту на Светој Гори, 
где се замонашио (1513. су монаси још увек Срби); 1665. запис 
о манастиру Враћевшници, на рукописној књизи Живот и под-
визи Светог Саве Српског; 1712. код игумана Леонтија учи Пе-
тар, из Босне, касније парох села Лозне (Лозња); његов најста-
рији син Алекса такође је учио у Враћевшници; рад манастир-
ског училишта се помиње 1712, 1718. и 1736. године; у манастиру 
Св. Тројице, код Пљеваља, чува се један рукописни минеј на ко-
јем пише: „Написа се овај божанствени минеј у храму светог и 
славног Ђорђа мученика у Враћевшници”; 1765. Пролог манасти-
ра пише ђакон Иван; 1431, 1579. и 1737. је осликаван манастир 
(што сведочи о тадашњој пуној активности); данас манастирска 
библиотека садржи близу 100 богослужбених књига из периода 
од 17. до 19. века, украшених гравирама у техници дубореза или 
бакрореза, више икона, као и сребрни оков за јеванђеље; дрво-
резни клише са представом манастира Враћевшница урађен је 
1820. године. У манастирској ризници се и данас чува јеванђеље 
са својеручним записом Арсенија Чарнојевића.

спалили после пропасти Првог 
српског устанка, 1814. године.

И данас се у насељу званом 
Џојићи јасно распознају остаци 

темеља, оштрих ивица по 
спољној и унутрашњој страни, 

правоугаоног облика, а са 
источне стране полукружна. 

Дакле, типично место за цркву, 
а манастирски конаци су 
вероватно били у низини.

За нас је првенствено битан онај
део легенде и истраживања који 
говоре о постојању манастира и 

великог броја ђака.
Према наводима у брошури

Мој завичај – водич кроз 
општину Г. Милановац срећемо 

још једно веровање у којем се 
помиње Шаренград. Наиме, 
историјски тачну чињеницу

о преговорима и сусрету Саве 
(Растка) Немањића и мађарског 

краља, поводом мађарских 
освајања ових крајева, прати 
и веровање да се тај сусрет, 

управо, догодио у „рударској 
вароши” Шаренграду, „недалеко

од Савинца”, за који се,
такође тврди да га је посетио

Свети Сава.

Народни гуслари у свој
„епски каталог народних првака” 
унели су и три калуђера са овог 

простора: Хаџи Ђеру, Хаџи 
Рувима и игумана Мелентија,

а ту је и прота Матеја 
Ненадовић. Они су духовне 

вође народа, али и непосредно 
учествују у устаничким војним 

операцијама.
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Влада Р. Петковић истиче да је училишна активност у ма-
настиру постојала још „пре 1718. године” (часопис Братство, 
26), а о постојању манастирског училишта сведоче подаци о уче-
њу писмености многих познатих личности: игумана и будућег 
попечитеља просвешченија и вере игумана манастира Мелен-
тија Павловића, Хаџи Ђере, Томе Вучића Перишића и других 
(„када је букнуо Карађорђев устанак, Вучић је као младић био у 
манастирској школи, па чувши пушке, заклопи часловац, дочепа 
шешану и оде у војнике”); учитељ је од манастира добијао храну, 
а плату му је давао архимандрит Мелентије „од својих новаца”; 
1810. игуман Мелентије ово училиште претвара у редовну јавну 
(тзв. грађанску) школу; четрдесетих година 19. века школа једно 
време ради и као приватна; 1826. школу посећује Јоаким Вујић 
и записује: „Недалеко от манастира видели (смо) једну лепо уре-
ждену манастирску школу...у којој до 12 ученика и један учитељ, 
именом г. Симеон Зорић из Цесарије, находе се”; 1865. у При-
јевору код манастира изграђена је нова и лепа школска зграда (70 
ђака); последње деценије 19. века раде „Горња” и „Доња школа”, 
за децу из 10 околних села, од којих су нека била удаљена и по 10 
километара; пред Први светски рат (1911) уписано је 194 учени-
ка и 46 ученица (ваља поменути да сама варошица Враћевшни-
ца постоји од 1934. године). Ову школу су, поред многих дру-
гих, посећивали: кнез Милош, кнез Михаило, краљ Милан Об-
реновић, краљ Алекснадар Обреновић и владике Вићентије Кра-
сојевић и Михаило Урошевић. Најзначајнија личност овог духов-
ног центра је, свакако, игуман Мелентије Павловић, који је 1823. 
године заједно са Раком Тешићем одређен за старешину (попе-
читеља) народне просвете и вере. Овде се одржавају и значајне 
народне скупштине: 1810, 1812, 1815. и 1818. године.

Мелентије Павловић (1776–1833), београдски архиепис-
коп, митрополит и „попечитељ просвештенија” (1823).

 Рођен је у Врбави, „књигу је изучио” у манастиру Враћев-
шница, где је постао игуман. Истакао се у Боју на Љубићу, а ка-
сније и на Палежу, 1815. године („Менто калуђере” из народних 
песама). Причестио је устаничку војску у Такову 1815. где му је 
подигнут споменик заједно са кнезом Милошем. Доста је путо-
вао по Србији и непосредно помагао кнезу Милошу у државним 
пословима. Његова је била идеја да се у Крагујевцу оснује „шко-

Челник Радич Поступовић је
био на врхунцу своје великашке 
моћи и утицаја око 1435. године,

што се види из једног уговора
о миру између Млетака и 

деспота Ђурђа, где је поред 
деспотовог потписа и потпис 
„Radith Celnik comite palatino”, 

што је означавало првог 
великаша после краља (Вера 

Тошић, Велики челник Радич, 
у зборнику Рудничко-таковски 

крај – одабране студије 1). 
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ла православија”. Био је први председник Конзисторија, тј. првог 
духовног суда у Србији, заједно са Раком Тешићем, колубарским 
кнезом. Рака Тешић, из Мионице, научио је читати и писати 
„уз занат у Сарајеву”, што је било довољно да постане једна од 
кључних личности просветне и верске делатности.

Улога Мелентија Павловића је била веома значајна када је 
кнез Милош 1831. одлучио да се реши фанариота на архијереј-
ским престолима по Србији. Кнез га је послао у Цариград са 
Никифором Максимовићем код патријарха, који га је на пред-
лог кнеза рукоположио за епископа и произвео га за београд-
ског архиепископа и митрополита, а он је одмах следећег дана 
посветио Никифора за ужичког епископа. Тако је Мелентије Па-
вловић постао први Србин митрополит у Београду, после мно-
гих Грка. Управо је он „закратио у београдској цркви, на левој 
страни, певати грчки, као што се је певало до њега”. Већ је 1833. 
израдио први црквени устав за Београдску митрополију. Са-
купљао је старе србуље и друге рукописе српске, са намером да 
их штампа. За националну историју педагогије Мелентије Пав-
ловић значајан је и због чињенице да је, такође на предлог кнеза 
Милоша, кратко време вршио и послове попечитеља просвеш-
тенија, који су били спојени са верским ресором, заједно са 
Раком Тешићем (1823): „Ова два лица, вели кнез, дужна су саг-
ласно у свему што се просвештенија, свештенства и народа ка-
сало буде старати се и свако средство измишљавати којим би 
скорије к пожељено намјеренију”. Основао је школу код мана-
стира Враћевшница (као редовну „грађанску школу”), једну од 
значајнијих ван Београда у то време. Ангажовао се да се набави 
државна штампарија. Брат је од стрица Томе Вучића Перишића. 
За Раку Тешића, Ф. Каниц наводи податак да је 1820. године, о 
сопственом трошку, поправио цркву Св. Петра и Павла некада-
шњег манастира Рибнице, која је била обновљена 1518. године.

Уз кнеза Милоша, Мелентије Павловић је први који од по-
четка устанка брине о школама, ђацима и свештеницима. На 
пример, у једном писму обор-кнезу ресавском (1824) тражи да 
свештеник изабере три младића који су нешто учили и да их 
пошаље у Крагујевац. Такође, шаље му игумана Дионисија, да на 
реверс узме из манастира све предмете од вредности и чува под 
печатом код себе („док злочинци не буду протерани”).

Слично свом изненађењу и одушевљењу уређењем живот-
ног простора у кући Јеврема Обреновића у Шапцу, Јоаким Вујић 

У овој школи су постојали
и тзв. „ђаци ноћевци”, тј. они 

који су ноћевали у школи и који 
су постизали бољи успех

од осталих ђака.
Поред учитеља о њима је бринуо 

и један калуђер који их је
преслишавао учено и водио

у цркву, а школски „вамилијаз” 
им је припремао храну.
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се изразио и о манастирским одајама архимандрита Мелентија 
Павловића у Враћевшници: „своје прекрасно обиталиште с че-
тири украшене собе и једним особито лепим диван-чардаком” 
(на којем су вођени многи разговори важни за будућност Ср-
бије). 

Мелентије Павловић, мада калуђер и духовно лице, прос-
лављен је од нашег народа и као народни јунак. У песми Устанак 
кнеза Милоша на Турке (Бој на Чачку) постоји стих: 

„...ту погибе оџа Скопљанине, 
Погуби га Менто калуђере
Од бијеле Враћевшнице цркве,
Са путаља отсјече му главу.”

Герасим Георгијевић у књизи Знаменити догађаји новие срб-
ске историје (Београд, 2010), описујући бој на Чачку пише:

„Кад је Милош крајину почео
И сву бригу на себе узео,
Мелентије свуд је с њиме био,
Зато га је Милош возљубио...
Мелентије напред потрчао,
Да би војсци храброст показао...
Мелентије ту је рањен био, 
Ал’ замлого није боловао.”
 
И на споменику у Такову, архимандрит Мелентије Павловић, 

уз књаза Милоша, у једној руци држи крст, а у другој устаничку 
сабљу.

Ф. Христић овако описује Мелентија Павловића: „Био је по-
висок, дугих образа, браде целе, али не сувише густе. Испод очи-
ју имао је прилично бразда... био је велики господин... носио се 
врло лепо и елегантно. Говор му је био тих, а физиономија благо 
насмејана”.

И Јоаким Вујић, на индиректан начин истиче своју захвал-
ност за помоћ архимандриту Мелентију Павловићу. Наиме, он 
критике поштеђује лекара и списатеља Ј. Стејића „због тога што 
је својим трудом спасао од смрти митрополита Мелентија, ње-
гова мецената”.

Архимандрит Гаврило Поповић 
(1811–1871).

Важна личност у просвети 
Србије средином 19. века: члан 
је Одбора просвештенија 1845. 

године (за полагање учитељског 
испита богослова и оних без 

одговарајуће спреме), а потом и 
„Школске комисије” (1849–1851);

ректор Лицеја, редовни члан
и потпредседник Друштва 

српске словесности и редовни 
члан Српског ученог друштва;

епископ шабачки.

Буквари архимандрита Гаврила
У манастиру Враћевшница,
1850. године, архимандрит
Гаврило, написао је Српски 
буквар, који је награђен на 
јавном конкурсу, али због 

промењених околности није 
штампан. Према подацима у 

САНУ и Народној библиотеци 
изашао му је Србскиŭ буквар
за основне школе 1860, 1864.

и 1866. године. Такође, објавио је 
Разговори за образовање срдца
и душе (три издања, 1845, 1847.

и 1849), више Катихизиса, а 
Духовне беседе су му постхумно 

објављене.
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После његове смрти споменик му подиже кнез српски Ми-
лош „за знак искреног с њим дружељубија и вечног воспомина-
нија”. Његове посмртне остатке пренела је у Враћевшницу кне-
гиња Љубица „на колима, која су возила четири белца!”

    
Благовештење; и о овом манастиру постоје трагови писа-

них докумената и писмености: 1725. се помиње манастирски 
типик; 1730. писари Захарије и Пахомије су преписали један 
молебан уз старање игумана Дамаскина, а који је платила мона-
хиња Јефимија из села Чумића; током 18. века у манастиру су 
практично деловали училиште и преписивачка радионица; а из 
1819. године је натпис на зиду о обнављању цркве.

У манастиру Благовештење „књигу је научио” и Јанићије Ђу-
рић (рођен у Страгарима, 1779), Карађорђев секретар (од 1804. 
до 1813) и „утицајан на Карађорђа”; сахрањен је у манастиру Во-
љавча. Његови записи су штампани у Гласнику (Поменик).

Вољавча; највише записа о манастиру је оставио Хаџи Ру-
вим: 1786. о свом постављењу, 1787. о доласку Хаџи Ђере и о ис-
торијату манастира. Арапским писмом је написана тапија Мех-
мед спахије из 1539. године и ферман султана Сулејмана 1551. 

Вићентије Красојевић
(1824–1882). Ужички епископ
и народни добротвор. Рођен је

у Горњој Црнући. Ученик школе 
у Враћевшници око 1830. године, 
изучио је две године богословије 

у Београду, 1870. постао 
архимандрит у Враћевшници,
а после три године и ужички 

владика. Значајно је проширио 
и обогатио манастирску 

библиотеку, сакупљао је народне 
старине; ангажовао је сликара

и песника Ђуру Јакшића да 
ослика српске владаоце.

Оставио је значајну задужбину 
за издржавање добрих,

а сиромашних ђака (кућа у 
Београду и значајна имовина).

Михаило Урошевић
(1868–1933). Игуман манастира 
Враћевшница од 1898. године,

а од 1919. епископ Шабачке 
епархије. Рођен је у Брестовцу. 

Од 1905. је био представник 
српске цркве у Русији (Москва), 
све до 1919. године. Учинио је 

много за српски народ, нарочито 
током Првог светског рата,
у којем му је погинуо и син 
јединац, као добровољац из 
Русије (1915. на Сувобору).

Урошевић је и плодан писац
из области црквене

и политичке историје. 

Викентије (Велимировић), 
духовник студенички

(1761–1806).
Сахрањен је у Враћевшници.

Био је монах и учитељ.
Оставио је сведочења о преносу 

моштију Св. Монаха Симеона
(краља Стефана Првовенчаног)
из Студенице у Враћевшницу.

Копија тапије Мехмед спахије (манастир Вољавча, 1539)
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Мајка династије

Иза свих историјски значајних 
Обреновића стоји њихова мајка, 
бака и прабака – Вишња. Рођена 

Урошевић, удата за Обрена 
Мартиновића и мајка Јакова, 

Милана и Стане; потом удата за 
Теодора Михајловића и мајка 

Милоша, Јована и Јеврема; 
помајка петоро Теодорове 

деце; бака Милошевих синова 
и кнежева Милана и Михаила, 

прабака краља Милана 
(Јевремовог унука); а чукунунук 

ће јој бити краљ Александар.
Сви су о њој говорили

и писали само лепо и похвално.
Кнез Милош је 1819. године 

пренео из Бруснице посмртне 
остатке своје мајке Вишње и 

сахранио у манастирској порти 
у Враћевшници, а касније су ту 
Александар и Драга Обреновић 
подигли 1901. споменик. Била је 
омиљена у народу, а потомци и 
народ су је звали „баба Вишња”.
У спомен на њу, кнез Милош је 
подигао леп двоспратни конак 

северно од враћевшничке цркве,
1825. године (који је изгорео

у пожару, 1920. године).

године. Више писаних трагова је настало у оближњој Сребрени-
ци: у једној повељи се помиње књегиња Милица, 1425. године; 
одржава се сабор; ту бораве деспот Стефан Лазаревић и деспот 
Ђурађ; шаљу се писма у Дубровник; праве уговори са Венецијом; 
примају угарски изасланици и воде судски спорови. Познато је 
и да игуман Алексије (Јефремовић, „Благовештанац”), око 1762. 
набавља црквене књиге, иконе и установљава манастирски по-
меник.

Сачувана су сведочења с краја 18. века да је будући свеште-
ник села Грошница „учио књигу” код калуђера у манастиру Вољав-
чи, као и за Атанасија Вукићевића да је у време Карађорђа „учио у 
Чумићу, Јарменовцима и Вољавчи буквар часловац српски”.

Манастир Вољавча је, практично, био прво седиште Прави-
тељствујушчег Совјета (владе) током Првог српског устанка, па 
је премештено у Боговађу, а од новембра 1805. у Смедерево.

Никоље (околина Шаторње); и у њему постоје веома стари 
трагови писмености: 1425. је урађен натпис на мермерном над-

Натпис изнад јужних врата о обнови 1796. године (Вољавча)
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вратнику; у 15. и 16. веку овде је богат манастирски живот; из 
Летописа кратких записа монаха манастира сазнаје се да га је 
спалио Сали-ага, „Руднички бик”, када је изгорело и манастирско 
училиште. У књизи Рудник – шапат висина (2014) пише да је те 
1803. године Сали-ага починио велика зверства: тада је „изгоре-
ла манастирска школа (која се вероватно налазила на северној 
страни комплекса), са 40 ђака из околних села и два монаха, 
учитеља”. Манастир је деловао све до 1836, а поново има тај ста-
тус од 1990. године.

За свештеника прањанског Георгија Матејевића се каже да је 
пре 1716. учио код свог брата свештеника, а потом у манастиру 
Никоље. У Никољу „уче књигу” Атанасије Радовановић, будући 
архимандрит тог манастира, и Никифор Максимовић, владика 
ужички.

Боговађа; у сталној је вези са рудничким манастирима, а по-
себно кроз делатност архимандрита Хаџи Рувима (Нешковића), 
за којег Вук Караџић истиче да је један од најобразованијих ка-
луђера свог доба, даровит уметник (дуборези), сликар и цртач; 
књигољубац неуморног духа и, заједно са Хаџи Ђером, неуморни 
путник. Писмености и вери се учио у манастирском училишту 
у Докмиру и Боговађи, а можда и на Фрушкој Гори. Један је од 
ретких који је знао говорити грчки. Био је уметник илустровања 
рукописних књига, а оптужен је за тобожње писмо аустријском 
цару.

Јоаким Вујић у Путешествијима сведочи: „Певнице содерже 
цео круг церковних књига...находи се у овом манастиру и једна 
библиотека књижевна, која од 108 комада различити књига со-
держи, између који само 40 комада различити исторически на-
ходе се”. (стр. 144)

Обзиром да су предустанички договори 1815. одржавани и 
у подрудничким манастирима, наводи се и податак да је игуман 
Авакум из Боговађе „први опалио пушку” у Другом српском ус-
танку. Хаџи Рувим је био стриц Петру Молеру (Николајевићу).

Моравци; познат је, пре свега, по училишној активности 
(школи) и игуману Хаџи Ђери (Георгију Ђорђевићу).

Када је 1459. године поробљена и разграђена српска средњо-
вековна држава, остала је Српска православна црква као стуб 

Сретен Аџић (1856–1934).
Педагог и чувени директор

Учитељске школе у Јагодини, 
сахрањен је код манастира

Враћевшница (пренос моштију 
1959) у којем је његова кћи Ана 
Аџић била игуманија (од 1947. 

године). Завршио је педагогијум 
у Бечу и Лајпцигу (код Вунта). 

Радио је у учитељским школама 
у Нишу, Београду, Алексинцу
и Јагодини. Аутор је великог 

броја књига: Ручни рад у мушкој
школи (1896), Српска 

национална школа (1891),
Увод у науку о васпитању

(1894) итд.

Гроб Танаска Рајића
М. Ђ. Милићевић сведочи да 

је „главу јунака Танаска Рајића 
с Љубића донео Хаџи-Максим 

(потоњи Михаило) игуман,
и сахранио је у манастирској

цркви у Вољавчи уза зид, ниже
леве певнице”. Хаџи Рувимовим 
записима, док је био у Вољавчи,

бавио се Ђура Даничић
(Поменик – додатак).

Владика Мојсије-Моја
(умро 1896). Рођен је у 

Страгарима; школовао се и 
покалуђерио у манастиру 
Вољавча. Био је владика 

неготински и шабачки. Написао 
је неколико „историски ствари” 

и догматичких текстова.
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око којег се народ духовно оснаживао, национално храбрио и 
одржавао. Зато је она била жртва турских одмазда са југоистока 
и католичког унијаћења са Запада. Хаџи Ђерина жртва у сечи 
кнезова и виђенијих Срба 1804. године постала је симбол цене 
коју су за народ плаћали Црква и просвета. 

 Рођен је у Црнући, био је на хаџилуку у Јерусалиму, заслужан 
је за искорењивање крвне освете и одбрану народа од турског 
зулума; замонашен је у манастиру Вољавчи 1787, после чега је био 
свештеник у Београду; од 1788. до 1791. борави у Фрушкогорским 
манастирима, а потом се са Хаџи Рувимом враћа у Боговађу, где 
је радио на обнови манастира; после 1797. обнавља и манастир 
у Моравцима, при манастиру отвара училиште и постаје игуман 
манастира.

За њега народни гуслар Филип Вишњић каже: 

„Док погубим до два игумана
Хаџи Ђеру и Хаџи Рувима
Који знаду злато растапати
И са њиме ситне књиге писат
Нас дахије цару опадати
Око себе рају свјетовати”. 

У пролеће 1797. одлази у Јерусалим на поклоњење Христо-
вом гробу. Жарко Дукић у брошури Хаџи Ђера (Београд, 1928) 
пише: „И сада по корицама црквених књига налазе се листо ви 
прописа тих ђака, писани невештом дечјом руком... на једној 
књизи има и цртеж анђела”. Такође је сачуван и потпис Хаџи Ђере 
(после хаџилука у Јерусалим). Од 1835. манастир је претворен у 
парохијску цркву (са два свештеника), а те године је сазидана и 
нова црква од камена. 

У камену тесани остаци рељефа, који се налазе и у другим 
средњовековним манастирима, пронађени су и у Моравцима и 
уграђени у обновљену цркву 1923. године, што наговештава да 
претходне манастирске грађевине потичу из 13. века. После сви-
штовског мира 1791. следи хатишериф на основу којег су обнов-
љени манастири: Ћелије и Рајиновац, 1793; Боговађа, 1794; Благо-
вештење код Страгара и Рача крај Дрине, 1795; Вољавча, 1796. и 
манастир Моравци, 1798. године. Конак из тог доба је слу жио 
као школска зграда све до 1914. године, када је оштећен то ком 

Хаџи Рувим је био уметнички
вишеструко надарен:

1779. ради украсни цртеж на 
ланеном платну и слика иконе;
Бави се резбарењем у дрвету

и каменорезањем;
Током хаџилука се обучио

у резању крстова;
1786. је игуман манастира 

Вољавча; а после две године 
Турци су спалили манастир и 

манастирску библиотеку;
1805. у Вољавчи је седиште 

Правитељствујушчег совјета,
а исте године ће у Боговађи 

завршити нацрте првих закона
нове државе;

Инвентар из 1860. приказује
45 богослужбених и 

богословских књига и четири 
стара рукописна Србљака.

Хаџи Ђера, рад вајара Илије 
Драшовића
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Колубарске битке. У то време, 1791. године Хаџи Рувим и Хаџи 
Ђера се враћају у Боговађу, а „Рафаил (је) отишао у сагорелу Во-
љавчу”. 

На дан Ускрса у манастиру 1815. године Милош Обреновић 
(пет дана после догађаја у Такову) држи народну скупштину и 
окупља устанике, па одатле креће према Чачку.

До Другог светског рата, основна школа у Моравцима је но-
сила име Хаџи Ђере.

    * * *

У таковском крају су, такође, постојали стари манастири 
који су временом рушени, нестајали, па обнављани: Врбово у 
Брусници се први пут помиње 1354, затим, 1458. па у турским 
пописима 1528. и 1572, а порушен је у првој половини 17. века. 
Манастир Вујан (Обровин) је опустео 1597. године; манастир Ва-
ведење у Такову је опустео 1530. године, а манастир Савинац је 
порушен 1572. године.

Гедеон Јуришић (1809–1972)
Игуман манастира Савинац.

Рођен је у Иригу, Срем; прешао 
у Крагујевац за дворског ђакона 

1829; отишао у Дечане 1844. 
године; пропутовао је Јужну 

Србију, Албанију, Црну Гору и 
Далмацију; био је у манастиру 
Крушедол, а од 1857. игуман 
у манастирима Бешеново, у 

Далмацији и Боки Которској.
Од 1870. је игуман у манастиру 

Раковица, где је и сахрањен. 
Написао је Дечански првенац, 

1852. године. 
Стево Чутурило бележи да је 
1842. године Вучић затворио 

цркву „Савинац” – задужбину 
Обреновића – „свештенике 

похапсио, а старешину калуђера 
Гедеона Јуришића, везана 
и у гвожђе окована, боса и 

гологлава, довели су на Врачар 
у Вучићев логор, од куда је 

одведен у Гургусовачку кулу на 
заточење”.

О народним вођама
рудничко-таковског краја и 

њиховом јединству, непосредно 
после устанака, говори и чин 
освећења савиначке цркве на 
младу недељу, 19. јула 1821. 

године. Ту су били присутни: 
кнез Милош Обреновић, 

Јован Обреновић, старешина 
Рудничке нахије са кнезовима 
Ђурђем Остојићем, Атанаском 

Михаиловићем, Јованом 
Лазићем, Јованом Козељцем, 
Дамњаном Крчом, Стојаном

→

Хаџи Рувим и Хаџи Ђера, рад Павла Симића
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Њих су, делимично, замењивале цркве брвнаре, што се ти-
че свештеничких и обичајних активности: Таково, обновљена 
1724; Љутовница, грађена 1809; Теочин, саграђена у 18. веку; у 
Прањанима 1727. године и у Коштунићима, у првој половини 
19. века.

Савинац; манастир је изграђен на брду Главица изнад мес-
та садашње цркве, а према записима Гедеона Јуришића, стари 
манастир су порушили Турци у 18. веку. Статус манастира је об-
новљен тек 2009. године, на поседу цркве. Кнез Милош је 1819. 
подигао цркву, управо у непосредној близини рушевина старог 
манастира, а обновио је 1860. године.

За игумана манастира је 1830. постављен јеромонах Гедеон 
Јуришић, избеглица из Аустрије, који је пре тога боравио у Кру-
шедолу и Фенеку у Срему. Први је увео манастирске књиге ро-
ђених, крштених и венчаних (1830–1839) и водио је летопис ма-
настира. Зна се да је Гедеон Јуришић у том крају описменио већи 
број људи. На пример, код њега је учио будући свештеник Игњат 
Дамјановић из Теочина.

Савинац је живописно и историјски значајно место у близини 
Такова. Легенда га везује за Светог Саву и чудотворну воду, а у 
локалној цркви сахрањени су чланови породице Вукомановић 
из које потиче књегиња Љубица, а међу њима је сахрањена и 
Вилхелмина Мина Караџић. 

Према народној легенди, на овом месту је од старина посто-
јао манастир, чијем је освештењу присуствовао каснији свети-
тељ српски Сава. Том приликом сишао је до реке Дичине, два 
пута ударио штапом у камену плочу на којој се отворила пукоти-
на, а из ње је потекла лековита вода. Од тада се ово место и зове 
Савина вода, а варошица Савинац. Кнез Милош је већ 1819. у 
близини те воде подигао цркву задужбину књегињи Љубици. 
Током 2009. овај давно угашени па обнављани манастир поново 
је постао активан доласком два монаха из манастира Прохор 
Пчињски.

Вујан (Обровин); овај манастир су подигли у средњем веку 
као „Хујанско калуђерско обиталиште” монаси овчарско-каблар-
ских манастира, као свој метох. Турци су га рушили више пута, 
а темељно 1597. године. Зна се да су те поправке некада личиле и 

Амелтовићем и Радованом 
Маслаћем. Локални кметови 

Симо Баралија и Стеван 
Осаћанин, затим кнегиња 

Љубица, Јеврем Обреновић; 
браћа Љубичина Лука и 

Петар Вукомановић; Никола 
Милићевић Луњевица; Јован 
Добрача, старешина Груже, 
војвода Рака Љевајац; кнез 

Пожешке нахије Васа Поповић, 
рујански кнез сердар Јован 

Мићић, колубарски кнез Рака 
Тешић и други. Чин освећења су 
обавили: Мелентије Павловић, 

игуман манастира Враћевшница, 
Авакум Петровић, игуман 

манастира Боговађа и Хаџи 
Јосиф, игуман манастира Вујан. 

Кнез Милош је последњи пут 
долазио у Горњи Милановац 
24. априла 1859, годину дана 

пре смрти. Те 1860. је извршена 
доградња савиначке цркве,

за шта је „повелику суму новца” 
дао, управо, њен задужбинар.

Вук Караџић је, на позив кнеза 
Милоша, посетио ову цркву 

1820. године. Тада није ни могао 
претпоставити да ће ова лепа 
црква бити вечно боравиште 

његове ћерке Вилхелмине 
Мине и њеног супруга Алексе 

Вукомановића, професора 
београдског Лицеја.
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на „колибе”, само да се на том месту може молити. Обновио га је, 
почетком Првог српског устанка, Никола Милићевић Луњевица, 
уз учешће војводе Милана Обреновића и свештеника Радисава 
Милошевића, који ће постати и игуман манастира.

Пошто је у старини на Вујну био метох калуђера из овчар-
ско-кабларских манастира, они су обављали молитвене и учи-
лишне активности. И шире гледано, на овом простору је било 
више метоха („обиталишта”) ових калуђера, нарочито у време 
мира, што је за ове калуђере било веома важно јер у врлетним 
условима Овчара и Каблара нису имали услова за пољске радо-
ве и обезбеђивање хране. Ови метоси, на пример, Ваведење у 
Брусници, у Горњој Добрињи и овде на Вујну, често су имали 
ста тус манастира, када се узме у обзир број калуђера и ђака. На 
пример, почетком 16. века уз село Брусницу забележено је посто-
јање манастира Пречисте (Богородице) с једним калуђером, који 
је био ослобођен осталих дажбина осим десетине од онога што 
је сејао и жњео. Једини приход од 130 акчи убиран је од гајења 
винове лозе.

Ђаци су били неопходни и да би опслуживали манастир, 
имање и манастирску братију. Манастир Вујан је, са прекидима, 
често имао по неколико ђака: већ смо поменули да је овде „књи-
гу учио” каснији игуман Хаџи Јосиф, рођен 1777. године. За вој-
воду Милана Обреновића се, такође, претпоставља да се овде 
научио писмености, пошто је био један од четири писмена чла на 
Совјета, током Првог устанка, а Обреновићи из Бруснице су се 
молили Богу управо у манастиру Вујан. Следеће сведочанство, 
из времена када је Хаџи Јосиф старешина, детаљно описује теш-
коће онога који учи: „Око половине септембра ја оставим Са-
винац и дођем кући... одведу ме у манастир Вујан пошто је шко-
ла у Брусници малена и нема места... пошто је веле ближе него 
у Враћевшницу у коју је отишао Танасије Ђорђевић из Поло ма... 
доста сам потешкога рада поднео... а од науке није ни спомена... 
Нас троје четворо деце назови ђака испод 12-13 година морали 
смо стоку чувати... све до 1837. ...те ни длаку у висини помакао 
се нисам од како сам из школе брезанске изашао... тако ја три 
године... проведо без паре и динара” (Миломир Глишић, Манас-
тир Вујан). 

Следећи пример је из Аутобиографије (из 1889) Петра Пет-
ровића Обућине из Лозња, рођеног 1821. године, а који је сличан 

Дуборезни крст,
рад будућег патријарха Павла

(манастир Вујан)

Ђакон Петар Петровић
Обућина, рођен 1821. у Лозњу, 

похађао је при ватну „школу
у механи”, у Брезни, па када

се учитељ „наљутио и отишао”, 
он настави да учи књигу код 
игумана Гедео на у манастиру 
Савинац, а потом наставио

своје школовање
у ма настиру Вујан.
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претходноме: „приватну школу походио у Брезни... наставио код 
игумана Гедеона у манастиру Савинцу... У периоду од 1857. до 
1884. када је школа у селу Брђанима била укинута, поучавање 
младих у манастиру Вујан попримило је карактер готово праве 
основне школе” (М. Глишић). Такође, у Летопису манастира Ву-
јан регистровано је „да је Велисав Јовановић из Прислонице, ро-
ђен 1875. две године учио школу у манастиру” (1882–1883), а ка-
да је у Брђанима поново отворена 1884. вратио се у њу. 

У манастиру Вујан је пронађен Рукописни молитвеник из 
1830. године, који је „писао” молер Ристо Јовановић у Љутовни-
ци, а који се сада чува у Фонду старих књига у Чачку. 

О односу према наслеђу Обреновића и њима блиских, гово-
ри и запис Ф. Каница приликом посете манастиру Вујан: „Ме-
даљонски уоквирени портрети Милошевих најоданијих сабора-
ца, војвода Луњевице и Лазара Мутапа, као и других са Љуби-
ћа, рађени на спољном јужном зиду, избијали су испод новије 
испуцале боје, којом су, по наређењу кнеза Александра Карађор-
ђевића, били премазани”.

У Карађорђевим борбама за ослобођење Србије, око 1809. 
из околине Сјенице, за Карађорђем је пошао, у већ ослобођене 
крајеве, велики број српских породица. На пример, у манастиру 
Вујан чува се једна икона са грчким натписом, за коју се прича да 
су је Срби из Сјенице донели, управо, 1809. године.

Училишни рад сеоских свештеника

и просветна делатност цркава

За кратко време, од 1815. до 1839. године, кнез Милош је 
подстакао општу обнову и градњу нових цркава, посебно затече-
них цркава брвнара. Од дрвене грађе, у Србији је тада подигнуто 
и обновљено преко 70 храмова (Таково, Прањани, Љутовница, 
Коштунићи, Брезна, Лозањ, Теочин итд.).

Групација Осаћана, досељеника у Бершиће, истицали су се 
као најбољи мајстори за зграде брвнаре, па и резбарију. Поуздано 
се зна да су радили цркве брвнаре у Такову, Прањанима и Брез-
ни. И данас се тај крај у Бершићима, изнад бивше основне школе, 
зове „осећанске завојице”, на путу за Брезну и Прањане.

Хаџи Јосиф Милошевић,
пуних 45 година је управљао 

манастиром Вујан; на ходочашће 
у Јерусалим је ишао 1833. године; 

умро је 1852. године. Милан 
Ђ. Милићевић наводи за њега 

да је и он у том манастиру 
„књигу учио”, а рођен је 1777. 

године (учио код стрица и попа 
Радисава Милошевића). Такође 

се зна да је рањен у бици на 
Делиграду, током Првог устанка. 

М. П. Шапчанин бележи да 
„беше у оно време чувен са своје 
мудрости и речитости, носише 

се чисто и уљудно...
Господар Милош би га звао 

„Гудо”, јер знађаше уз гусле лепо
и гудити и певати”.

Рођен је у Горњој Добрињи у 
фамилији Милошевић, чији је 
предак поп Милош, прадеда 
кнеза Милоша Обреновића. 
Мајка му се преудала у село 
Прислоницу и повела га са 

собом. Уредио је и унапредио 
манастирско имање, а познат је
и као добротвор и дародавац. 

Презиме Диаконовић

Јован Мишковић у Опису 
Рудничког округа наводи да је 
манастир Вујан 1851. године 
„изнутра и споља молован од 
Андрије Диаконовића”, што 
нам говори да му је отац или 
неко од предака био „дијак” 

– манастирски ђак,
односно писар. 
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Документаристички резимирано, кнез Милош спада у нај-
вредније српске црквене задужбинаре, приложнике и обновите-
ље: за време његове владавине обновљено је или саграђено око 
400 цркава и манастира, што је од пресудног значаја за потребу 
обнављања српског религијског (светосавског) и националног 
идентитета.

Рад сеоских свештеника на описмењавању народа и оспо-
собљавању нових свештеника је посебна тема у историји педа-
гогије српског народа. Ми је се у овом раду дотичемо узгредно 
и повезано са радом манастирских училишта. О њиховом раду 
сведочи и народни гуслар у песми Почетак буне против дахија, 
стихом који се односи на Сечу кнезова 1804. године: „и попове 
српске учитеље”! Уосталом, кроз читаву ову књигу се види да су, 
поред сеоских кнезова, највећи ослонац Милошу Обреновићу 
у покретању и вођењу устанка, управо, манастирски игумани и 
сеоски попови, предвођени Мелентијем Павловићем из Враћев-

шнице.

Од слуге до господара

Слуговање и животна школа

Милоша Теодоровића Обреновића

Слуговање (служење) као учење 

Будући кнез и владар српски Милош, рођен је у релативно 
сиромашној породици у брдскопланинском селу Горња Добри-
ња, мада многи истраживачи као место рођења наводе Средњу 
Добрињу, што је мање важно, јер је породица живела и у Горњој 
и у Средњој Добрињи. У књизи Од Добриње до престола, Живота 
Марковић наводи да је Милош још као дете код свог зета Саве 
радио „за шаку жуте проје”, касније код домаћина Јечменица на 
Златибору радио са стоком „за пар чарапа и три гроша”.

Често се истичу тврдње да су челни људи Првог и Другог 
устанка били неучени и неписмени. Неписменост је мешана са 
непохађањем школе. На пример, за Тому Вучића Перишића, гру-
жанског војводу, често се тврдило да је неписмен. Међутим, про-

Које су најзначајније заслуге
Милоша Обреновића
за династију и Србију,

као обновљену државу?

1.
Што је уместо бојевне тактике,

којом је показао снагу устаника, 
убрзо прешао на примирје и 
преговоре са Турцима, али 
уз стално посредовање и 

покровитељство страних сила,
а посебно родне и православне 

Русије и непосредно ангажоване 
Аустрије, на чијој територији је 

живео најелитнији и најимућнији 
слој српског народа. Са Русијом
су га повезивали архимандрити,

а са Бечом и Пештом трговци.
Са Турцима, титуле које је од њих 
добијао, моћ новца и укроћавање 

ратоборних српских кнезова.
 
2.

Што је уз полубрата Милана 
Обреновића и Николу 

Милићевића Луњевицу, 
претходно и упоредо, развијао 

трговину стоком, а посебно 
трговину свињарских трговаца, 

за коју муслиманска власт и 
њихови трговци нису били 

заинтересовани (Задар, Беч, 
Пешта, Солун). Тиме је обезбедио 

богаћење, и своје и новог 
грађанског слоја, који се почео 

заснивати још током
Првог устанка.

3.
Што је за кратко време обновио

и изградио око 70 цркава брвнара
и укупно око 400 цркава на

ослобођеној територији; што
→
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нађени су записи да је управо он био ученик тзв. протине школе 
у Чумићу, где је учио „часловац и псалтир”, као и у манастиру 
и да је знао „труковано читати” (drucken – штампати), што се 
односи на штампана слова и читање новина, док га писање није 
интересовало јер је то био посао писара.

Тадашњи судија Тодоровић је, такође, оставио сведочанство 
да је, боравећи у гостима код Вучића, „видео где он чита новине”. 
Дакле, као што су у прошлости постојале „школе читања, писања 
и рачуна”, тако су постојале и „школе читања”, а без писања и ра-
чуна.

О пореклу и детињству Милоша Теодоровића, касније Об-
реновића, најбоље је да послушамо њега самога, наводећи два 
прва пасуса из књиге Кнез Милош прича о себи, коју је приредио 
Милан Ђ. Милићевић.

„Милош Теодоров Обреновић, владетелствујушчи Књаз сер-
бски.

Рођен (сам) у Србију (тако), у нахију ужичку, у селу Добри-
њи, около лета 1783. Родитељи моји били су: отац Теодор а мати 
Вишња по имену, и обоје били су второбрачни. При овом вто-
ром браку отац мој Теодор узме за жену Вишњу, вдову из нахије 
рудничке, села Бруснице, која је, тамо живећи с првим својим 
мужем, по имену Обреном, троје деце имала, то јест, Милана, 
Јакова и Стану. Удавши се за оца мога у Добрињу, приведе и ово 
троје своје деце. За тим с оцем мојим роди нас троје: Мене Ми-
лоша, Јована, и Јеврема. Она деца од првог брака моје матере, кад 
су прирасли, поврате се дому рођења свог у Брусницу.

По неком времену пак и отац наш Теодор умре, и ми, још 
недорасла деца, останемо сиротни. Ја, као најстарији, кад сам 
возрастом приспео за службу, мати ме моја да у службу код мар-
вених трговаца које сам три године служио; и кроз то време с 
њима ходио сам трговине ради у Задар, и у Венецију, а после три 
године оставим службу и дођем к матери. За тим на једну годину 
дође брат наш Јаков из Бруснице, узме матер и нас троје деце, и 
одведе к себи у Брусницу. Милан пак брат већ је зачео и тргови-
ну марвену водити који сад и мене к себи у радњу узме”.

„Видећи да ме исти брат много љуби, будем признателан, и за 
чест његове к мени љубави, узмем и презиме његово на себе, по-
ред мога презимена. И будући је он син Обренов, тако се називао 
Обреновић, за које и ја се назовем Теодоров Обреновић”.

је оживео центре духовног 
окупљања и патриотског 

(гусларског) буђења народа, 
посебно у овчарско-кабларским 

и рудничким манастирима 
(најчешће својим новцем) 
и што је грчке свештенике 

заменио српским поповима и за 
митрополита довео Мелентија 

Павловића из устаничког 
средишта и манастира 

Враћевшнице. Тиме је пробуђено 
и обновљено светосавље, а Српска 
православна црква организационо 

враћена у своју државу и уз 
државну власт.

4.
Што се, убрзо после неколико
бојева са Турцима, самовољно 

одрекао од народа добијене 
титуле вожда па се, у договору 

са властима у Цариграду, трајно 
обезбедио титулом наследног 
кнеза, чиме је српска држава, 

после више векова, добила 
своју владарску династију, која 
ће у Србији владати, са малим 

прекидом, од 1815. до 1903. 
године.

5.
Што је сваку међународну

мировну конференцију и слабост 
Турске искористио, да кроз 

преговоре изнуди фермане и 
хатишерифе који ће све више 

обезбеђивати аутономију нове 
кнежевине и њену самосталност 

(1830). Духовно и родно ће, уз 
свештенство, осећати да му је увек 

загарантована и обезбеђена
подршка Русије, али му никада 

неће сметати, ни њему ни његовим 
→
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Од Добриње и Бруснице, до Одесе,

Венеције, Цариграда и Беча

Ко није био добар слуга, не може бити ни добар господар!

Једна од најзапаженијих изрека кнеза Милоша, која говори о 
моделу васпитања који је тада био доминантан, јесте: „Ко није био 
добар слуга, не може бити ни добар господар”. То је, управо, начин 
васпитања и стицања животног искуства самог кнеза. Од Слуге до 
Господара, васпитавање кроз хијерархијске односе у раслојеном 
друштву. За кнеза Милоша је то – природно стање и природан од-
нос. Нити се он против тога бунио, нити је дозволио да се други 
буне. Он тражи свој пут и успех у оквиру таквог традиционалног 
права и поретка.

Бурна младост и године пуне јунаштва, борба и сналажење 
у променљивим околностима, основа су животног искуства бу-
дућег кнеза Милоша и његове личности. Чињеница да је био без 
школе и неписмен, у његовом случају не значи много, јер је жи-
вео у времену када на нашим просторима и није било школа, а у 
манастир му није ни падало на памет да иде. Уосталом, одрастао 
је на преласку из 18. у 19. век, а прва школа за учитеље у Србији 
је основана тек 1871. године. Зато, када говоримо о формирању 
личности будућег владара Србије, треба анализирати његово жи-
вотно искуство, које у себи садржи стална путовања, учешће у 
тада најзначајнијим догађајима и познанство са тада најважни-
јим личностима.

Милош је у почетку служио у Добрињи, код свог зета Саве 
Николића, мужа полусестре му Стане, кћери Обренове, са чијим 
опхођењем није био никако задовољан. Дечаштво је провео у 
служењу код богатих и у трговачким путовањима, као што смо 
видели све до Задра и Венеције. Из прича савременика, учесника 
догађаја, бербера и писара, помињу се и конкретне цифре: у За-
дар је једном приликом отерано 500 волова, а путовање је трајало 
месец дана; идуће године је 1000 овнова терано у Солун; два пута 
су гоњене свиње за Пешту; а три пута се ишло у Трст по набавке. 
Милан Обреновић је успешно развио трговину стоком, пошто је 
био у ортаклуку са Турчином из Бруснице, Ћор Зуком, што му је 
омогућавало слободно кретање, поред осталог, и кроз босанско-

наследницима, што ће бити 
проглашавани за „аустрофиле”, 

понекад и за „туркофиле”
(па ће се уз њихову помоћ

и враћати на престо).

6.
Што је, упоредо, са обнављањем 

цркава, обавезао нову власт и 
народ, да у сваком месту које 
има цркву, мора основати и 

правитељствену школу (1835), 
чиме су се за неколико деценија 

засновали државна школска 
мрежа и школски систем. 

Школа је поред описмењавања, 
добила превасходно националну 
васпитну улогу, наглашавајући 
позицију тзв. националне групе 

наставних предмета (словенски и 
српски језик, историја, земљопис). 
Посебно, што је за његова живота, 
увођењем „благодејанија” (издр-
жавања) даровите и радне деце 

(чак и у његовом дому у Београду) 
и слањем великог броја државних 

питомаца на најбоље европске 
универзитете, обезбеђен кадар за 
Велику школу (1863) и Београдски 

универзитет (1905).

7.
Што је, почевши од два писара 

у Црнући (1815) и дванаест 
нахијских кнезова, врло брзо 
разгранао и обезбедио своју 

и државну власт на целој 
територији, а своје конаке у 

Крагујевцу, Пожаревцу и Београду 
постепено претворио у владарски 

двор (са гардијском четом,
администрацијом, благајном; 

министрима и дворским 
окружењем).

→
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херцеговачке крајеве и према приморју. В. Стојанчевић запажа, 
да је Милош, управо, тргујући са Турцима и Млечанима „могао 
да спозна сву сложеност градског муслиманског и романско-
приморског света... али истовремено и сву грубост и похлепу 
за зарадом... Исто тако, брзо је схватио шта значи власт и какве 
предности пружа”.

Међу најзначајније српске „газде” рудничке области на по-
четку 19. века, поред Милана Обреновића из Бруснице и Нико-
ле Милићевића из Луњевице, убрајани су и Стојан Павловић из 
Бершића, Јован Лазић из Сврачковаца и Никола Музикравић из 
Бечња. У другим областима их је било и богатијих. Милош Обре-
новић ће се тек кроз двадесетак година појавити као најмоћнији 
и најбогатији трговац стоком, што ће му помоћи и у вођењу ус-
танка и учвршћивању власти.

Јунаштвом ће украсити своју младост и уздићи се до виђени-
јих међу војводама Првог српског устанка. Србија никада није 
имала вештијег преговарача, растрзаног између руских и аустриј-
ских изасланика, између турског султана, руског цара и бечког 
ћесара. Конаке, за себе и породицу, градиће и селиће из Добриње 
у Брусницу, у брда Горње Црнуће, у Крагујевац, Пожаревац и Бео-
град. Имаће своју имовину и живеће у Србији, Влашкој и Бечу. 
Видеће га Цариград, Загреб и Љубљана. У време Кримског рата, 
боравио је у Одеси. Боравак у Цариграду, пошто је средио уну-
трашње прилике, 1835. године, трајао је, чак, 70 дана (у шта су били 
укључени сусрети са скоро свим страним представницима).

На пример, после Москве, а пре Јашија, кнез Милош ће седам 
дана боравити у Кијеву и при том посетити два васпитна завода. 
Губернатор га, као домаћин, води у једну школу да присуствују 
испиту, уз присуство митрополита и других мирских лица. Дипломе 
је додељивао губернатор, а Милошу је дата част да додељује медаље. 
Истовремено је посетио и једну војну школу, за узраст од 5 до 20 
година (уређени по висини „као неки басамци”; а укупно њих од 
четири до пет хиљада; у књизи Кнез Милош прича о себи).

Јахаће на коњу, а „глава ће му бити у торби”, везири у кале-
мегданској тврђави биће принуђени да поверују да једино он мо-
же да одржава мир у Београдском пашалуку, руски депутати ће 
се ослањати на његову неодвојивост од православног свештенст-

8.
Што је на заснивању војске, био 

ангажован још крајем Првог 
устанка (одабиром момака за 

обуку у Чачку и Тополи), затим у 
Шапцу и по кнежинама (курсеви 

за капетане), у Пожаревцу 
(оснивање Гвардијске школе) и 

слањем питомаца на војне школе 
у иностранство, чиме је стварана 

официрска елита државне 
војске. Подаци говоре да је до 

1903. године више од половине 
генералског кадра образовано у 
Немачкој, Француској и Русији.

У програмима националног
и патриотског васпитања Срба 
током 19. и почетком 20. века, 
била је присутна теза да Срби 

треба да остану ратнички народ 
све до свог потпуног националног 

ослобођења и уједињења и 
учвршћивања државе.

9.
Што ће „из прека” превести у 
Србију скоро читаву државну 

администрацију, прве учитеље и 
лекаре, али ће увек над њима бити 
доминантан и неће им дозволити 

да „мешетаре” по Србији и 
остварују некакве „сепаратне” 

циљеве и намере. Ниједној страној 
сили није дозвољавао протекторат 

над Србијом. Са новом српском 
интелектуалном елитом, посебно 

са „Бечким кругом” и Вуком 
Караџићем, увек ће одржавати 
„интересне” односе, а они ће 
му писати „оде и спевове” и 

притицати у помоћ када му је 
било потребно. Што је одлично 

познавао моћ новца и његов значај 
у вршењу власти, па ће приликом

→
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ва које га беспоговорно подржава, а бечки двор ће увек рачунати 
на њега, био он у Србији или у бечком егзилу. Да је Милош био 
јунак оба устанка, говори и народна песма из тог доба:

„Засавица показа јунака;
Таково га призна за таквога”.

Тешко би, данас, историографи и картографи успели да нап-
раве мапу његових војевања и путовања, сусрета и станишта. 
А све је то „учење кроз живот и путовање” и кроз непосредно 
лично искуство. Србија је захтевала да оде, па га је молила да се 
врати. Бринуо је о породици, а истовремено је имао једанаесторо 
ванбрачне деце, о којој је, такође, бринуо. У једном дописивању 
са Михаилом, о његовој бризи за ванбрачну децу, сам кнез Ми-
лош је рекао: „Ја имам хвала Богу довољно имања и за више де-
чице, него што ми је Бог до сада поклонио” (Беч, око 1846). На 
његовом примеру се најбоље може разумети Вукова изрека „да је 
глава старија од књиге”.

Остваривање српске државотворности започело је усменим 
споразумом Милоша Обреновића и Марашли-паше, што је Порта 
легализовала кроз осам фермана, 1815–16. године. Тиме је вазал-
на држава освојила своју полуаутономију (до 1856. под покрови-
тељством Русије, а од 1856. до 1878. под европским покровитељ-
ством). Прво се започело са девет депутација које су слате у Ца-
риград, затим се уводи дужност капућехаје, дипломатског пред-
ставника (Сава Љотић, повремено; Јован Антић, 1833); „српско 
питање” је убрзо постало део међународних односа, а Сретењски 
устав је све то озваничио и тиме усталио државотворно питање, 
као процес. До 1883. је постојала Народна војска, а од тада се уводи 
стајаћа војска (стални кадар; војна обавеза).

Како истиче Радош Љушић „целокупну организацију српске 
државне власти 1815. године чинили су кнез Милош, 12 нахиј-
ских кнезова и два писара. У наредне две деценије Обреновић је 
од таквог Београдског пашалука створио модерну државу”, а све 
кроз неколико војничких успеха и трајном политичком борбом 
и вештином преговарања. „Милош Обреновић (1783–1860) наг-
ло се уздигао као вожд српског народа. Као сиромашан младић 

Кнез Милош Обреновић,
рад Павела Ђурковића

прогонства и тешких тренутака 
по њега и династију, имати више 

новца него што је у државној 
благајни. Наравно, социјалним 

раслојавањем и самовољом 
кнежеве власти, изазвано је 

стварање опозиције, чиме је и 
политички живот, једне грађанске 

Србије, комплетиран.

10.
Истовремено је био и велики 

дародавац, финансијер штампања 
књига, сакупљач слика, мецена 

многих уметника (оснивање 
књигопечатње, формирање првог 

оркестра у Крагујевцу, првог 
позоришта, јавних читалишта 

итд.).
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био је калауз (трговачки помоћник) код полубрата Милана, с 
којим се одмах, 1804. године прикључио Карађорђу, 1807. постао 
је војвода, а 1809. командант Рудничке нахије. Одлука да не бе-
жи пред непријатељем (1813), већ да остане с народом у покоре-
ној устаничкој држави, одредила је судбину и њему и Србији и 
поставила основ за његову будућу, још успешнију државничку 
и владарску каријеру...Када је 1815. године постао вожд српског 
народа имао је само 32 године”. (Р. Љушић, „Други српски устанак, 
1815”; у Рудничко-таковски крај – одабране студије 1). Милошу 
је народ дао назив „Милош Велики” у Српским новинама одмах 
по смрти 1860, а после 37 година, 1890. Народна скупштина је 
издала указ којим се то озваничава. Турци су га, у време његове 
власти, звали – Коџа Милош.

Веома је важан његов војнички успех у „Боју на Чачку”. Смат-
ра се да су турски губици били око 7000 људи, а заплењена је и 
велика количина оружја и опреме. Ангажовањем велике турске 
силе у овим борбама, омогућили су ослобађање других градова 
(које Турци и самостално напуштају) и једну дуготрајнију ини-
цијативу кнеза Милоша у преговорима са Турцима, после 1815. 
године. Поред Чачка и Љубића, устаници су постигли значајне 
успехе и код Обреновца, код Пожаревца, Краљева и на Дубљу, 
код Шапца.

Пошто је наша тема васпитање и учење, важно је истаћи и 
Милошев однос према својим синовима, њиховом васпитавању 
и припремању за улоге које их, као децу српског господара, оче-
кују: „За млађих својих година, седајући за сто, кнез Милош је 
обично посађивао себи са десне стране млађег сина Михаила, 
кога је од милоште звао Мања, до Михаила би најчешће седео 
архимандрит Мелентије Павловић, па Аврам Петронијевић или 
Милутин Савић-Гарашанин (кад је у Крагујевцу), за њим кнез 
Васа, и други који су звани. На левој страни, пак, седео је старији 
син кнежев Милан; до Милана, Димитрије Давидовић, па Амиџа 
(Сима Паштрмац), и даље који се десе. Доле у заставу, према кне-
зу домаћину, обично је седео Вучић... За млађих својих година, 
кнез Милош је радо одлазио манастирима на народне саборе, во-
дећи са собом своју породицу и своје доглавнике” (М. Ђ. Милиће-
вић, приређивач књиге Кнез Милош прича о себи).

Инсистирао је на поштовању традиције: „Мушка рука није 
смела ништа пипнути око кнежева стола за време ручка или ве-

Споменички комплекс
у Такову – кнез Милош и игуман 
Мелентије, рад Петра Убавкића

Надница за опанке

У Бечу питају Милоша је ли 
истина да је служио као слуга: 

„Јес’ ја! чиниш ’волико, служио 
сам као прави слуга!

Једном сам терао трговачке 
волове у Дубровник по десет 

пара наднице; а опанци су били 
10 пара. Служио сам дан,

те се обуо. Ето тако је било 
испочетка!

А после, ’вала богу!”
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чере; та је служба била остављена младама и девојкама”. Пре је-
ла чашицу ракије и „сајтљик вина за време јела. Ништа више”. 
„Никад није хтео напити се воде, докле се најпре малко не одлије 
из суда”. Другима је говорио: „Не неначете, весео био!” (М. Ђ. 
Милићевић). Причао је, како је с лекарима разговарао „о пијењу 
вина детињском” и „ја сам, по свој причини, Миљцу тако вино 
пресекао” (забранио; из једног писма брату Јовану).

У време управљања устанком и новом влашћу и боравка у 
Горњој Црнући, од 1816. до 1819. године, кнез Милош је „држао 
учитеља” „из прека”, за поучавање и васпитавање своје деце. За-
нимљиво је да је исти учитељ који је учио Карађорђевог сина 
Алексу (Александар је био млађи), касније учио и Милошеву де-
цу. Повећава се и интересовање богослова и учитеља да дођу у 
Србију: на пример, у једном писму из 1817. Ђорђе Пап моли кне-
за да отвори школу и да се постара за учитеља, којег му шаље „из 
Немачке” и да га запопи владика.

О милосрдности Милошевој према нејачи, женама и деци 
поражених Турака, говори и део његових успомена који се одно-
си на гоњење бежећих Турака, после боја на Морави, преласка 
Драгачева и планине Јелице: „Овде је заиста мноштво Турака 
изгинуло. Ту ја моја два топа опет повратим, и мноштво робова 
њихових ухватим а наше, које су они били повели, све повратим... 
Ту наредбу учиним да се разапну шатори...под шаторе да се све 
турско робље стави, и стражу поставим да их чува... потоварим 
све турско робље на кола, мушко и женско, мало и велико и с 
мојим једним начелником пошаљем без икаквог вреда и бесча-
стија к турцима у Ужице, с писмом мојим у ком су ове речи: „Ево 
вам шаљем ваше робље, све здраво и чесно, јер ја нисам пошао да 
робим, нити ми вашега робља треба. Ја сам устао само слободу 
за све да тражим” (Кнез Милош прича о себи, стр. 15).

Једна од похвала путописца Јоакима Вујића, односи се и на 
његову бригу о Турцима у освојеним градовима, а пример се од-
носи на Ужице и Вујићеву слободну шетњу по турском делу ва-
роши (тада је, на пример, у Ужицу било 20 џамија): „за садашњу 
ову публичну слободу, мир и тишину... благодарити имамо... Г. 
Милошу, да он мудрим његовим управленијем и проницателним 
духом јест до тога дошао, свирепе Турке већ једанпут у школу 
утерати, да већ једанпут от његовог свирепства и злочинија пре-
стану и да тобож силом чесни људи постану?” (Путешествија, 

Нака

„Домаћинска кућа не стоји на 
темељима, већ на доброј жени”, 
каже стара народна пословица. 

За кућу Обреновића, то је 
кнегиња Љубица, коју су деца 
и ближњи, из милоште, звали 

– „Нака”. О њеном лику и улози 
смо врло мало писали, пошто су 
се према њој одужили Завод за 

уџбенике и аутор Радош Љушић, 
изванредном књигом Кнегиња 
Љубица (друго издање, 2013. 
године). Дизајн и квалитетна 
опрема књиге су дело Драгана 

Тадировића.
За њу се може рећи, да је 
без обзира на околности, 

увек достојанствено вршила 
дужности супруге и мајке.
Јован Хаџић је упамтио да 

је 1837. године у Топчидеру 
кнегиња „са скрштеним 

рукама иза столице књажевске 
њега (Милоша) дворила и 

послуживала, пошто му је при 
почетку салвет око врата везала 
онако као што мајке деци малој 

обично вежу” (у наведеној
књизи, стр. 59).

Кратак и јасан опис кнегиње
Љубице наводи Милан Ђ. 

Милићевић: „била је средњег 
раста, лепа, снажна, радна, врло 

разумна, добра, штедљива
и побожна жена. Кад је хтела, 
дивно је умела показати ко је

и шта је; умела је и љубазношћу 
задобијати. Говорила је лепо, 

лако, кратко и убедљиво”.
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стр. 125). Јоаким Вујић ће имати сталну кнежеву наклоност, а 
1835. године он ће у Крагујевцу имати све услове да отвори први 
театар у Србији.

О Милошевој милосрдности и бризи за заробљене Турке, Б. 
Куниберт пише: „Овако лепо понашање учини добар утисак и у Ца-
риграду. Диван поче поклањати вере Милошу”.

И његов однос према народу је био одмеренији него онај пре-
ма људима из његовог окружења. Позната је његова изрека: „Наро-
де – снаго моја”. Нису му били потребни посредници, па се у томе 
налази и одговор на питање, зашто није подстицао стварање сред-
њег сталежа (који врши посредовање између владара и народа).

Он не заборавља ни сиромашне у годинама суше: 4. јуна 1837. 
наређује „да се сакупљена храна, десетак, да на зајам сиромашном 
становништву”, да би га спасао од злоупотребе зеленаша. Нису за-
борављене, ни после четрдесет година породице славних претход-
ника из времена „сече кнезова”: у години одласка кнеза Милоша, 
децембра 1839. додељено је 500 гр. чаршијских Ђеки Готовчевић, 
кћери Илије Бирчанина, да купи кућу.

Треба узети у обзир и Милошеву сарадњу са великим бро-
јем утицајних и моћних Турака, који су му много помагали у 
критичним тренуцима, као и он њима. На пример, Ашин-бег, ко-
ји се помиње и као побратим, који се са казненом експедицијом 
1813. године сместио у Брусници, управо, у конаке Обреновића 
(родом из Санџака), Токатлић са Рудника (који је неспоразумом 
убијен); Ћор-Зуко, трговац; касније добра сарадња са Марашли 
пашом, и многи други. Пре самог сабора у Такову, Милош је из 
Црнуће отишао у Брусницу и јавио муселиму Ашин-бегу да му 
је живот у опасности, па га је с породицом испратио до Каме-
нице у Ужичкој нахији. У оно време реалност, а данас за нас за-
нимљивост јесте, да кнез Милош издаје налог на 1000 дуката за 
дар Јусуф-паши, београдском везиру, приликом сунећења његова 
два млађа сина (1837).

Занимљив је и утисак, који износи Ф. Каниц, да су лепо уре-
ђени воћњаци на падинама Рудника наслеђени од Турака: „Иза 
њихових ограда, виде се крошње оплемењених воћака, једино 
добро које је остало од рудничких Турака: њихово уживање у 
лепим воћњацима пренело се и на рају. Овде се могу видети јабу-

Школски тас

Учитељи су долазили већином
из Аустрије. Њима је обично
Милош давао допуштење да 

могу ићи по Србији и тражити 
себи ухљебија. Њих су плаћале 
општине из црквеног прихода 

(школског таса), остало је 
разрезивано на имућније 

родитеље који су имали децу
у школи. Уредбом од 10-ог марта 
1823. „Милош је ставио у изглед 

и отварање основних школа”
(М. Гавриловић, стр. 2/651).
У ближем окружењу кнеза 

Милоша, посебно су учитељи
„из прека” били стално 

изложени интригантским 
оговарањима. Тако учитељ 
Јован Миоковић, пише 24. 

новембра 1817. кнезу о његовом 
отпуштању из службе и моли га 
да му опрости, јер се нада да ће 
се временом открити да он није 

ништа крив.
Из исте године је и писмо 

Аврама Георга, учитеља науке 
и књижества у Кесаријском 
училишту, у којем моли да 

му кнез да учитељско место. 
Епископ Антим, пак, пише из 

Шапца (1819) кнезу да му врати 
пребеглог учитеља кога је узео 

себи за писара.
Пре почетка школске године, 

која још није установљена 
званично (1. августа 1818), 

кнез Милош пише обор-кнезу 
ресавском: шаље му „неког 

учитеља” са препоруком да изда 
наредбу „да се деца сакупе ради 
обуке и враћа му коња – ђогата,

→
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ке тешке и до пола килограма, све врсте крушака, шљиве које 
дају одличну ракију, а нарочито огромне, укусне трешње око ре-
чице Качера”.

Истовремено је вођена брига и о насељавању, после 1813. го-
дине делимично „испражњене” Шумадије. Писмо митрополита 
Петра Првог, са Цетиња, 23. маја 1818. године, сведочи о долас-
ку сестре Лазара Мутапа и моли да омогући пресељење 100 цр-
ногорских фамилија, тј. о организованом насељавању Србије. 
Из писма 31. јуна 1824. митрополит црногорски обавештава 
кнеза Милоша о „појави скакаваца у Црној Гори и пресељењу 
неких црногорских породица у Србију”. Насељавање становни-
штва из Црне Горе, кнез Милош подстиче и новчано: на пример, 
1837. године даје 500 гроша на дар извесном Миловану Дими-
тријевићу Црногорцу, „који ће неке породице превести у Србију”. 
Покрштенику Андрији Вељковићу из Алексинца, такође се ис-
плаћује 200 гроша „на дар”, а Милосаву Браљинцу 50 талира „као 
награду за исцељење ране добијене у побуни на граници”. Тај 
процес популационог уравнотежења, биће, углавном, завршен 
до краја владавине кнеза Милоша (1860). 

Проучавање архивске грађе из тог периода, често нас изне-
нади чињеницом да се, уз бурна устаничка дешавања, живот од-
вија и на миран начин. Занимљиво је писмо Димитрија Георги-
јевића учитељу Јови Миоковићу, упућено из Црнуће 26. новем-
бра 1816. године којим потврђује пријем лимунова и моли да 
пошаље за њега два. У истој архивској Збирци Мите Петровића 
наилазимо на писмо кнеза Петра Герчића из Пожаревачке нахије 
(8. новембра 1815. из Цариграда) којим моли кнеза Милоша и 
Вујицу да поуче његове кметове и синове како треба да управљају 
и да га не забораве.

Политички неумољив, а као властодржац суров, кнез Милош 
је истовремено важио и за веома милостивог према нејачи. После 
буне, сурово је кажњен вођа Ђак, али се он према његовој жени 
и детету понео милостиво, а када су боравили у Крагујевцу, дао 
им је нешто новца, а кнегиња Љубица је поклонила Ђаковом 
сину пар Михаилових одела (Р. Љушић, Кнегиња Љубица, стр. 
62). Посебним декретом, кнез Милош додељује, 1. марта 1835. 
године, пензије: Јелени Петровић, жени Карађорђевој, Ани, жени 
војводе Пљаке, и жени Младена Миловановића (од 100 до 500 
талира). Нешто касније, удовици Јове Добраче, биће додељено 

којег му је био послао на дар”.
Учитељи, непосредно од кнеза 
Милоша, када је то потребно 

траже и помоћ: Михаило 
Берисављевић (1825, Крагујевац) 

се жали на родитеље да своју 
децу не дају у школу, па моли

за његову интервенцију.

Жизниописанија
берберина кнеза Милоша

Нићифор Нинковић је био 
„бербераш, доктор и хирург”,

али приучени, код кнеза 
Милоша, о чему је оставио 

своје успомене у књизи 
Жизниописанија моја (Београд, 

1988). Дошао је у Србију „из 
прека”, а успомене се односе на 
период од 1807. до 1842. године. 
Служио је и као писар код неких 

српских кнежева и војвода
(и у Брусници), а учествовао је

→

Конак кнегиње Љубице
у Крагујевцу, око 1860.
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„месечно по 30 талира сваке године, као награду за заслуге њеног 
супруга учињене отечеству”. Променом власти у Београду (10. 
фебруара 1843), у неколико махова, укинуте су бројне пензије, 
међу њима и Вуку Караџићу, што говори о процени да су били 
„обреновићевци” (Указ кнеза Александра Карађорђевића). Исте 
године, учитељ Героргије Ђорђе Зорић („директор Народне шко-
ле”) сахрањен је о трошку државе. Интересантан је и налог На-
месништва, одмах по протеривању кнеза Милоша из Србије 
(12. августа 1839) „да својим чиновницима забрани критикова-
ње уредби и наредби које правитељство доноси”. За време бо-
равка Милоша и Михаила у егзилу, рудничко-таковски крај је 
био под посебном присмотром: на пример, писмо Александра 
Ненадовића, попечитеља унутрашњих дела (1848), упућено Ми-
лији Илићу, начелнику Рудничког округа „налаже да се предуз-
му мере обезбеђења ради евентуалног покушаја Обреновића да 
упадну у земљу”.

После хатишерифа 1830. године Србија, мада још несамо-
стална, почиње се полако отварати према свом окружењу, што 
уноси немир и ствара све јачу опозицију, за коју се до тада није 
знало. Долазе страни изасланици и посматрачи, стручњаци и 
све бројнији чиновници, а нарочито је забележен повратак из 
избеглиштва, највише из Бесарабије, великог броја Срба који су 
избегли из Србије 1813. године (а на захтев Русије, која је око њих 
већ петнаест година имала велике трошкове). Бивше војводе, 
кнезови, устаници и њихови потомци, од Србије и народа већ 
отуђени, направиће низ проблема власти кнеза Милоша. О томе 
Б. Куниберт пише: „Извештачене потребе, страсти и пороци но-
ве образованости уведоше се у Србију заједно са Србима из Угар-
ске и повраћеним исељеницима. Чашћење, разврат, досле пого-
тову незнани, почеше налазити љубитеља нарочито по градови-
ма и паланкама. Чиновници се стидеше да се одају као пређе на 
земљорадничке радове са својим породицама, да шаљу своју 
децу на какав занат, и да удају своје кћери за занатлије... од тада 
је било „благородних”, „високо-благородних” и „високородних”... 
говорило се штавише у трећем лицу, што је врло смешно у јези-
ку српском. Такве беху прве последице европске образованости 
што се увести хоћаше... они су хтели... наново заузети места која 
су ту онда заузимали и имати надмоћност над новим људима”. 
(стр. 276)

и у устаничким борбама.
Са Вуком Караџићем је 

делио собу у Крагујевцу, а 
његове успомене су сачуване 

у заоставштини Симе 
Милутиновића Сарајлије.

Био је зналац више језика, што 
му је омогућавало да се креће 

по читавом Балкану. Треба 
обратити пажњу да је мемоаре 

писао са великом мржњом према 
кнезу, као увређен, понижен и 

напаћен човек, пошто га је кнез 
Милош „осиротио, разорио 
му породицу и принудио да 
се под старе дане потуца по 

свету” (из Поговора). Такође, 
он пише накнадно и после 

одласка у иностранство. У овој 
књизи ћемо издвојити неколико 

његових белешки о кнезу
и његовој околини.

О Милошевој суровости према 
људима који су га окруживали 
или су му служили, има доста

приповедања и сведочења.
→

Mетални новац из времена
династије Обреновић
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Милошев закон о женској коси (пунђи)

Милош је у реформе улазио споро, промишљено, али увек 
одлучно: „Таква је била судбина једног закона којим се женама заб-
ранила нека чудновата ношња косе (пунђе), које је било узрок те су 
оне пре навршених тридесет година остајале без косе, и добијале 
кожне болести главе... из гласа су повикале све жене... а пошто су 
и мужеви стали на страну својих жена и кћери требало је прибећи 
сили да му се прибави покорност... и ускоро се почела хвалити ме-
ра”.

Или, на пример: „Јавни дух се брзо развијао, а овде такође 
имамо доказе да образовање, ма како непотпуно било, врши из-
вестан утицај на друштвено стање једног народа. Србин се из год. 
1835. није више могао барабарити ни у ком погледу са својим врш-
њацима од пре двадесет година” (Б. Куниберт, стр. 56)

Још две мере, које је кнез Милош прописао из најбоље намере, 
такође су наилазиле на отпор и служиле за изговор да га оптуже за 
самовољу: „Милош је још изодавна забранио коцкарске игре под 
претњом строгих казни... и ова страст је узимала страшног маха... 
Два-три крагујевачка трговца проиграли су за неколико дана све 
што су били стекли... кривци су били осуђени да врате новац... 
Кнез је строго забранио... по крчмама и кафанама већ и по собним 
домовима”. „Још један други закон... дао је повод не мање глупим 
нападима... строго забранио да се пуца из пушака и пиштоља... при-
ликом свадаба и јавних светковина”. (све Куниберт, стр. 56)

 

У највеће заслуге кнеза Милоша, свакако, спадају мере које је 
предузео на предупређивању ширења заразе куге, која је била 
допрла све до Ниша (1837). Тиме је, на одређени начин, спашена 
Аустрија, Угарска, а вероватно и Европа. За кратко време су изгра-
ђене пољске болнице уз цариградски друм (Алексинац), на Ду-
наву, Мокрој Гори, Љубовиђи и Рачи, на Дрини. Дакле, на свим 
улазима. Да није било чврсте државне власти, вероватно то не 
би било остварљиво. У Алексинцу се „поред огромне количине 
робе задржавало скоро редовно по више од хиљаду путника”. То 
је била и прилика да Милош у Србију уведе и све друге здрав-
ствене реформе (дезинфиковање робе, хигијенски правилници, 
итд.). Јужнији Ниш је том приликом изгубио више од половине 
својих становника, око 19000 душа (Б. Куниберт, стр. 94). Болни-
це су осниване и по унутрашњости: Шабац, већ 1826; од 1832. у 
Градишту, Свилајнцу, Крагујевцу, Пожаревцу, Београду, Чачку, 

Због једног спора Давидовића и 
Паштрмца, учитељу Старчевићу 
кнез одреди казну од осамдесет 

батина. Али, то је тада био други 
пут: „Једанпут га је био што је 
његовој (ћерки) Перки заушку 

дао кад ју је на књигу учио... 
Тек заповеди: за 24 сата ако се 
у Крагујевцу нађу, таки ће им 

главе одсећи дати.
Те тако Пожарац оде у Београд, 

а Старчевић... у Грошницу... 
И сутрадан Давидовића у 

Брусницу посла код брата његова 
Јована”. (Нићифор Нинковић, 

стр. 149) Сличан догађај се десио 
и у Рипњу, где су неки спор

имали учитељ Михаило 
Берисављевић и Ђорђе Чарапић, 

синовац чувеног јунака Васе 
Чарапића. Интриге доведу до 
тога да их кнез Милош позове 

у Крагујевац и они се отуда 
врате „безчестно”, тј. бијени. 

Берисављевић одлази у Аустрију, 
али се, ипак, враћа у Београд 

за учитеља (1823). Треба, ипак, 
узети у обзир и чињеницу да 
је Милош у то време вршио, 

на неки начин, и судску власт 
и изрицао казне, пошто још не 
постоје државне институције.

Када се говори о осионости
Милоша као владаоца, посебно 

према својим потчињенима, 
ваља се подсетити и на

слично понашање Карађорђа: 
„Карађорђев пиштољ често је 
имао посла. Он је једном обио 
столицу о главе и леђа Илије 

Марковића и Миљка Радоњића. 
Први је био... попечитељ 

правосуђа и велики судија 
вилајетски; а други је био 

попечитељ спољних послова”
(Љ. Стојановић, стр. 13)
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Краљеву, Ћуприји, Књажевцу итд. Санитетска служба је 1835. 
поверена Попечитељству унутрашњих дела. Појединачна делат-
ност лекара по Србији је постојала и раније. В. Стојанчевић, 
наводи следећа имена дипломираних лекара, апсолвената меди-
цине и санитетских практичара, за 1836. годину (деветнаест, 
у девет вароши): Ј. Карабини, Карл Пацек, Е. Линденмајер, М. 
Н. Мишковић, А. Боровац, К. Белони, Х. Мајнерт, Ј. Ребрић, Б. 
Куниберт, С. Јовановић, Г. Рибаков, Ђ. Новаковић, К. Михаило-
вић, Ф. Транкили, Ј. Шеркер (лекари); Д. Капари, Т. Монастерио-
ти, А. Славу (хирурзи); П. Илић (апотекар). Као што видимо овде 
нема Јована Стејића, Ромите и још неких лекара, који се помињу 
у неким другим мемоарским записима.

Апотеке, такође, одражавају виши ниво стандарда неке ва-
роши. Горњи Милановац је прву апотеку добио већ 1884. (маг. 
фармације Павле Мишић), другу 1919. (маг. фармације Светолик 
Белић), а трећи апотекар је био Драгољуб Скубица.

Јединствен простор од Стамбола, до Пеште

Долазак учитеља и лекара „из прека”

Везе Срба из Шумадије, са простором данашње Војводине, 
треба приписати и чињеници да је, од 1541. до 1686. године, дакле, 
скоро 150 година, Београдски пашалук био у саставу Будимског 
пашалука. Рудничка нахија је тиме имала отворену комуникацију 
са простором северно од Саве и Дунава.

С друге стране, Београдски пашалук је три пута био под аус-
тријском управом: 1688–1690; 1718–1739. и 1789–1791. године. Аус-
тријанци су формирали и посебну Краљевину Србију у време дру-
ге окупације.

У смислу културе становања није занемарљив податак да 
су, у време подизања кнегињиног Шареног конака (око 1824) у 
Крагујевцу, набављени посебни пенџери, тј. прозори увежени из 
Аустрије. До тада су у Србији на кућама, углавном, постојали само 
мали отвори или пенџери, застрти тзв. „хартијом пенџерлијом”, 
уместо стаклом. У Шареном конаку је кнегиња живела са децом. 
Још у време градње Шареног конака, по први пут је јасно одвојен 
простор за кнегињу и децу, а изградњом конака у Пожаревцу, 
направљен је посебан „коначић” за младе кнежеве (1826), а конак 
за кнегињу 1827–1829. године.

Бартоломео Куниберт
(1800–1851) Лекар и поверљиви 

политички саветник кнеза 
Милоша, који је поред 
матерњег италијанског, 

користио француски и српски 
језик. Био је ожењен ћерком, 
такође италијанског лекара 

у Београду, Вите Ромите. 
Куниберт и Ромита су у Београду 

основали и прву апотеку и, 
уз Јована Стејића, били међу 
првим лекарима у Београду. 
Српску историографију је 

трајно задужио делом у две 
књиге Српски устанак и Прва 

владавина Милоша Обреновића 
(1804–1850).

Јован Стејић
(1803–1853) је, такође, оставио 

записе о свом службовању 
и боравку у Србији. Рођен 

је у Араду, био питомац 
Текелијанума, учио медицину у 
Пешти; а током школовања га је 

помагао Јеврем Обреновић.
Зато он, после студија, долази
у Шабац, а касније прелази као

лекар код кнеза Милоша.
Све до 1832. уживао је велико 

поверење кнеза Милоша. Један 
је од оснивача Друштва српске 

словесности и санитетске службе
у Србији. Написао је Забаву

за разум и срце (више томова)
и Сабор истине и науке.
 У то време је постојала 

отвореност кнежевог окружења 
према школованим странцима, 

која је трајала кроз читав 19. век. 
→
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„Коначић” за кнежевиће

Поред Милошевог конака у Пожаревцу, 1826. године је сагра-
ђен и коначић за младе кнезове Милана и Михајла. Била је то мања 
двоспратна кућа где су „они ноћивали, учили и ишли у школу која 
је била близу конака” (Двор и породица књаза Милоша у Пожаревцу 
– архивска документа).

Сеоба клавира у Пожаревац

Дим. Давидовић пише из Пожаревца кнезу Милошу (1825), 
поред осталог: „оставите ме сама с мојом децом у оној кући, с тим 
више, што смо ради, у велику собу клавир из Београда донети, да се 
Сајка упражњава у тому”.

Чатац новина

Кнезу Милошу су читали новине, обично, увече између 7 и 9 
часова, што није било лако због непосредног превођења. Зато је ча-
тац обично новине прегледао раније и спремао се да преводи брзо. 
Тако је кнез био изванредно обавештен.

„Море, како је то? Јуче је мени о том читано другојаче? Виђи 
ти то боље; да не будеш преврнуо лист?”. Најбоље су му читали но-
вине у прво време Димитрије Давидовић и Јаков Живановић, а у 
последње време Коста Цукић и Милоје Лешјанин” (Кнез Милош у 
причама).

С тим у вези, питали га: „Како то ви, господару, памтите све 
што вам је кад читано? Ја то не могу.

– Чиниш ’волико, ласно је теби. Ти прочиташ, склопиш књигу 
и велиш: нека стоји; кад затреба, расклопићу и видети шта је. А ја... 
морам све да режем у памет!”.

Насупрот увреженом мишљењу током 20. века, када је од 
1903. било уобичајено да се о династији Обреновић пише све нај-
горе, да је кнез Милош увек био противан свакој реформи, па 
и напретку на пољу образовања народа, наводимо пасус из уво-
дног дела Путешествија по Сербији Јоакима Вујића: „Дозволи 
ми купно, да и прочим иним народом јавно смем представити 
и, како Ти к востановљенију права и полезному образованију 
народа серпскаго принадлежашча правилна расужденија и сове-
те подајеш и каково печеније ради основанија мира и нравоуче-
нија носити обичествујеш... Зато дужни смо преблагому Богу 

У време оснивања Српског 
лекарског друштва (Владан

Ђорђевић), 1872. године,
међу 15 београдских лекара

било је: пет Срба, по три
Чеха и Немца, два Пољака

и један Грк.

Уџбеник
Наука о васпитању

Лекар и педагог Михаило Розен 
(Ружић), завршио је медицину 

у Бечу и 1863. је прешао у 
Србију, за лекара у Књажевцу, а 
потом за помоћника у Народној 
библиотеци у Београду. Школска 

комисија је 1867. одобрила за 
употребу његов уџбеник Наука

о васпитању, а то је један од 
првих уџбеника те врсте у Срба.

У једном ранијем писму, из 
1819. Михаил Герман јавља да је 
нашао лекара Епимендондоса 
Маврикиса, који се обавезао

да ће поред кнеза лечити
и болеснике из Београда. 

Упоредо са доласком већег 
броја лекара у Србију, уводе 
се и прве мере здравствене 

заштите становништва, а једна 
од првих је вакцинација деце: 

Ј. Миоковић, јануара 1821. 
обавештава кнежевог секретара, 

да је „обављено пелцовање 
деце противу богиња”. Више 

архивских докумената сведочи 
данас о трошковима лекара „који 
долазе из Немачке у Србију ради 

запослења” (1837; Збирка
Мите Петровића).
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Кнегиња Љубица, кнез Милош
и кнежевићи Милан и Михаило
на цртежу „Аудијенција Јоакима 

Вујића код кнеза Милоша”,
бакропис Григорија Вујића, 1826.

(Музеј Вука и Доситеја у Београду)

топлосердачно благодарити, да се он од толиког времена паки 
смиловао на наш бедни и удрушени народ серпски и послао је 
верног посланика свога, Милоша Обреновича” (1827. година).

И у Милошевим надмудривањима са творцима устава и 
закона у Србији, у чему су увек учествовали и страни дипломатски 
представници, он је лично инсистирао да, на пример, у групи 
од пет попечитеља, буде и попечитељ просвештенија („Ова горе 
поменута лица да се по способности изаберу, и који је за што 
способан, овде да се постави, и кад који већ не буде за службу, 
да му се да пензија, и у миру да живи” (Кнез Милош прича о себи, 
стр. 55). После 1830. године, кнез Милош наређује (препоручује) 
да се поред цркава подижу посебне зграде искључиво за школу, 
што ће убрзо постати и званични пропис. Упоредо са стварањем 
Књажеске канцеларије, постепено се формира и обогаћује „Биб-
лиотека Књажеске сербске канцеларије”. Петар Асимарковић је 
1833. послао из Будима, на пример, 800 књига на поклон Србији, 
а примио их је кнез Милош.

Кнез Милош, надзор над школама
и избор свештеника

Непосредно је одлучивао где ће послати учитеље и отварати 
школе и коме ће они бити одговорни. Он лично, фебруара 1832. 
године конституише једну од првих форми школског надзора: 
поставља трговца Стојка Стојановића за „тутора” Велике школе, 
а априла месеца Атанасија Теодоровића, „доктора философије” за 
„надзиратеља нижих школа у Београду”. Теодоровић је 1832. и 1833. 
обавио полугодишње и годишње испите и написао извештаје. Чак 
му Милош директно наглашава да је он, као кнез, „главни”: „Мења-
ње њино (учитеља) зависи од мене, који сам вас директором пос-
тавио”. Од тада и учитељи шаљу надзорнику годишње извештаје. 
Устав народни школа је донет 1833. године, а 1838. је установљена 
„Висока канцеларија просвештенија и санитета” (Ст. Стефановић 
Тенка). Кнезу директно подносе извештаје: Атанасије Теодоровић, 
1. септембра 1832; а Димитрије Исаиловић о испиту у Вишој шко-
ли, 8. септембра исте године (6 Бугара и 16 Срба).

Да би Константин Бранковић извршио надзор над школама, 
на време је „одређено да надлежне мензулане Бранковићу обезбеде 
три коња, а војно-полицијска канцеларија једно седло” (обишао је 
27 школа).
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Доказ о ширењу школске мреже је и писмо београдске опш-
тине кнезу Милошу 1828. године „да је нашла три учитеља али да 
су им школе премалене па моле да им се доделе три боље куће”.

Интересантно је Милошево писмо обор-кнезу ресавском: 
наређује да кметови воде рачуна о броју склопљених бракова и о 
томе траже извештај од свештеника, јер ови крију венчанице и та-
ко умањују школски прирез, који зависи од броја склопљених бра-
кова (Збирка Мите Петровића; 1823. године). У преписци са истим 
обор-кнезом, он покушава да уведе ред и у поступак склапања 
бракова, тј. да се превазиђу неки стари обичаји: подсећа га на за-
повест „да се за девојку не сме узимати више од 25 гроша” (1819). 
Истовремено му се захваљује на „неком цртежу који му је послао 
учитељ из Свилајнца такође на дар”. Интересантно је и то како тај 
обор-кнез наређује учитељу Стефану Богојевићу да прими Анту у 
школу и оспорава му право да одлучује ко ће бити примљен у школу, 
јер је она општа кућа свих грађана а не његова (1819). Исти учитељ, 
пак, побија „све тврдње о кажњавању ученика”. Из Љубостиње пи-
ше јеромонах Арсеније кнезу Милошу (1821), препоручујући му 
Симеуна Поповића, да га постави за учитеља у селу Медвеђу, у Ја-
годинској нахији.

Рано је уочена и брига кнеза Милоша о ометенима: он даје ја-
сно упутство истом обор-кнезу: у списак пореских глава не треба 
да уђу – главни кмет у сваком селу, свештеник, они који су писмено 
ослобођени; очеви са два ожењена сина у кући; сакати, луди, дефек-
тни, слепи, старци од 80 година и ожењени до године дана (Збирка 
Мите Петровића).

Надзор над школама се уводи и посредно, у форми слања из-
вештаја о „класификацији ученика”; пример је за „мању школу” у 
Крагујевцу, за 1834. годину. Извештај о „Главном прегледу школа и 
учитеља” (Крагујевац, 13. децембра 1835. године), налази се у Збир-
ци Мите Петровића, што је добар извор података о тадашњем ста-
њу школства. 

Школска обавеза, неформално и у смислу препорука, појављу-
је се већ 1836. године, када из писма Исправничества округа ужи-
чког Јовану Мићићу видимо обавештење Петра Радовановића, про-
фесора и „националног директора”, да се отворе школе у свим се-
лима, с тим да сељаци сами плаћају учитеља и на тај начин омогуће 
својој деци наставу у истом месту. Исте године је за школског над-
зорника изабран Стеван Грујић, досадашњи секретар Исправни-
чества.

Још 1823. године, кнез Милош је питан и за постављање све-
штеника у српском народу. У једном писму, Јован Старчевић, са 
још шест кметова из качерског краја, моле га да додели свештенич-
ки чин („чин пастирски”) Пантелији Петровићу, сину почившег је-

Пророчанство
Доситеја Обрадовића

Према записима берберина 
кнеза Милоша, Нићифора 

Нинковића (око 1829), пре две 
деценије цењени Доситеј је 

говорио: „Ако Србљи не узбуду 
пружити мудрост и науке,

то ће они сами себе бити Турци 
и мучитељи”; па додаје:

„Ми смо говорили да су нас 
Турци мучили и тиранили,
а данас браћа наша нас горе

муче и тиране” (стр. 273).
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реја Петра („које желе га кметови, тј. његова нурија за свештеника 
имати”).

Ово подржава још једно писмо, Јована Обреновића кнезу Ми-
лошу, како је владика оспорио чин дво јици све штеника, чије су син-
ђелије биле неисправне, а он, пак, предлаже да им се чин пот врди 
(што очекује од Ми лоша).

Чак и митрополит Агатангел моли кнеза Милоша да при нуди 
на покорност неке манастирске ста решине који не слушају и не 
извршавају његова наређења.

Његов утицај је пресудан и код именовања епископа: мит ро-
полит Мелентије Павловић позива на Топчи дер Герасима Ђор ђе-
вића и каже му кратко и јасно: „Ђеро, тебе оће Господар да по с та ви 
епископом”. Ускоро је постављен за епископа шабачког. Чи тавог 
живота је био главна подршка кнезу Милошу, а на рочито у време-
ну повратка на власт.

Упоредо са обнављањем цркава, у Србију стижу и црквене 
књи ге, којих скоро да није ни било. Пе тар До брњац из Кишење ва 
(11. марта 1817) пише кнезу Милошу да му шаље 99 књига Но вог 
за вета и 9 егземплара Библије, за које је платио 500 гроша.

Кнез Милош ће постепено уређивати и унутрашње односе са 
црквом и црквеним људима, а да то буде под контролом њего ве 
власти: он тражи да свештеници изаберу своје представнике и да 
дођу к њему 17. марта 1823. у Крагујевац ради договора о приходима 
владика, свештенства и цркве.

У периоду 1804–1830. у Београдском пашалуку је било 1806 
села и варо ши, а 156 „отворених” и 278 „напуш тених”, запустелих 
и поруше них цркава и манастира. Већ 1839. је у кнежевини било 
292 активне цркве (израз: „про певала црква”). После смрти Мелен-
тија Павловића (1833), за новог митро полита је постављен млади 
и школовани Петар Јова новић, што је подстакло реформе у Срп-
ској православној цркви (по са вету митрополита Стефана Стра-
тимировића).

Помоћ манастирима и црквама је редовни годишњи издатак 
у ка си кне за Милоша, а касније у државној каси. Навешћемо 
неколико примера: 1835. „чувару закона манастира Ватопед” дарива 
100 хиљада гроша; исте годи не, 10 хиљада гроша је дато манастиру 
Дечани, на име помоћи; 1837. издаје налог за исплату 200 гроша на 
име помоћи ка луђерима свето гор ских манас тира, а убрзо потом, 
другој гру пи калуђе ра, још 3000 гроша; и слично.

Благодејанци; за све време своје владавине, кнез Милош је по-
казивао изузетну бригу о благодејанцима, тј. о ђацима, кадети ма, 
пи томцима, односно студентима који су се уз државну или ње  гову 
при ватну помоћ школовали: у Београду их срећемо у дому кне за 
Милоша, где добијају смештај и храну, а прву већу групу у ино-

Посланица патријарха 
цариградског

Јасна подршка кнезу Милошу 
и његовом раду на обнављању 
црквеног живота: Пастирска 

беседа патријарха цариградског 
Антима народу српском, 
Милошевим упутством 
кнезовима, кметовима и 

протама,чита се широм државе 
која настаје. Патријарх се обраћа 

народу да га учврсти у вери и 
вршењу основних хришћанских 

дужности. (4. новембра 1827, 
Крагујевац).

Кутија за накит из
заоставштине Обреновића
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странству, срећемо у Петрограду – „наши земљаци, који се ту уче”, 
1821. године. Већина су били потомци устаника који су после 1813. 
избегли из Србије. Нешто касније, К. Бранковић, у извештају о 
надзору школа, од 916 ученика, њих 30 препоручује да о државном 
трошку наставе школовање у гимназији.

Да је кнез Милош учествовао у слању наших питомаца на 
школовање у Русију, још 1820. године, сведочи писмо Радоја Ми-
лојевића Петровића и Илије Јефтића, којим моле за обавештење о 
Радојевом сину, који се налази као питомац на студијама у Русији 
(Сант-Петерсбург), а њима кнез често шаље и новац.

Нешто касније, 12. октобра 1832. године, три студента меди-
цине (Александар Будимировић, Јаков Ужаревић и Антоније Не-
дељковић) писмено „благодаре” кнезу Милошу „на добијеној сти-
пендији”. У списима из 1834. наилазимо на налог кнеза Милоша 
да се Стефану Михаиловићу, студенту медицине, даје на име сти-
пендије 100 талира месечно, а Павлу Илићу, студенту фармације, 
100 талира одједном.

Кнез Михаило још више благодејанија додељује 1841. и 1842. 
године: повећава благодејања Димитрију Матићу и Стојчи Иванко-
вићу (Димитрије ће касније бити веома значајна личност за прос-
ветне реформе); Константину Николајевићу, питомцу, издаје 100 
талира годишње на име благодејања; а квите о помоћи потписују 
и студенти Димитрије Црнобарац, Филип Христић и Константин 
Николајевић. 

Интересантан је налог кнеза Михаила да се „војницима за 
школске потребе издаје по 1 дук. ц.”. Театралном заведенију се до-
дељује помоћ од 2000 талира.

Писари у служби власти и просвете

И у Брусници, Црнући и Крагујевцу, у Милошевој служби су 
се налазили писари (секретари), који су често обављали и послове 
учитеља и обрнуто. Навешћемо неколико, из првог периода, до 1929. 
године: Аврам Петронијевић Стјекић (знао грчки и италијански; 
1811, 1820, 1829); Павле Тодоровић (1815–1818); Андрија, учитељ 
„из прека” (родом из Карловаца), којег је Доситеј довео да буде 
васпитач Карађорђевом сину Алекси и да га води у Велику школу, 
а 1816. године га прима Милош у Црнући и Крагујевцу да буде 
учитељ „варошки и његове деце” (то још нису будући кнезови 
Милан и Михаило); Сима Урошевић (око 1827); Димитрије Дави-
довић (први секретар, од 1821); Алекса Поповски (до 1828); Цветко 
Рајовић; Лазар Тодоровић (1822), Лазар Винковић; Димитрије 
Ђорђевић; Никола Николајевић (саветник, 1822); писар је био и 

Путописац Пирх 1829. 
забележио је да му је у 

београдском конаку придодат 
неки млади надзорник конака, 

који је пре тога „дошао као
слуга у конак и сам се потрудио 

да научи читати, писати и 
рачунати, тако да су му већ 

поверили вођење неких рачуна
и надзор над једним

делом кућења”.

У Милошевој околини били
су људи различите прошлости 
и улога које су током устанка 
вршили. На многе од њих је 

нарочито био љут Вук Караџић, 
који је то кнезу и саопштавао. 
Један од њих је био и извесни 

Милосав Лаповац „мало ћакнут 
и врло прост човек”, који је после 
Ђакове буне предлагао кнезу да 
побије све који знају читати и 
писати. Наравно, касније ће

сви противници кнеза, управо, 
њему приписивати овакве речи 

и намере, што са кнезом,
у основи није имало везе.

Вук наводи и један догађај и 
обест увек присутног Амиџе, 

када је правио спрдњу са 
једним старим учитељем (Петар 

Димчоклија) који је дошао да 
моли за службу, тако што је 

тражио од старог човека да се 
пење на бињекташ и да што 

гласније изговара своју молбу, 
као да је то неки обичај и ред,
а они су се сви томе смејали.
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Сима Милутиновић Сарајлија, који је записао: „и мене узмете та-
да из сред голаћске дружине и команде себи за писара уђенувши 
ми међу пиштоље опета и дивит...”, „а ја своју књигу посвећујем 
Господару Јовану Теодоров Обреновићу” (код којег је најдуже и био 
писар). Био је писар и у Правитељствујушчем совјету, током Првог 
устанка и писар у Милошевој Народној канцеларији. Написао је 
значајно дело, Историја Србије од почетка 1813. до конца 1815. го-
дине (1837). Поред српског језика, већина писара је знала и неки 
страни језик: Димитрије Ђорђевић и Аврам Петронијевић и још 
неки, знали су турски; они који су дошли „из прека” говорили су 
немачки или руски, а црквени људи грчки језик.

Од 1851. до 1914. било је укупно 57 писара рудничког окруж-
ног начелства. Као начелник Рудничког округа, нарочито се изд-
ваја Младен Жујовић (у време пресељења варошице Бруснице и 
оснивања Г. Милановца) и Панта Луњевица (1865–1868), као секре-
тар рудничког окружног начелства. Или, на пример, од 1866. до 
1871. писар суда у Г. Милановцу Кузман Цветковић, сарађује у Но-
ваковићевој Вили, сакупља „народно благо” и у сталној је вези са 
Светиславом Вуковићем.

Писари кнежеве турске канцеларије. Кнез Милош Обреновић 
је у периоду од 1815. до 1839. имао интензивну писану и дипломат-
ску активност, па се поред Кнежевске усталила и тзв. Турска кан-
целарија, за преписку и документа на турском (османском) језику. 
Међу писарима су се издвајали: Димитрије Ђорђевић (тумач и 
преговарач још уз војводу Милана Обреновића), Ђорђе Поповић 
Ћелеш (Грк из Јањине; тумач и посредник са Марашли Али-пашом), 
Ђорђе Евангелидис; Алекса Симић (бавио се и обавештајним пос-
ловима), Коста Стојановић Сараф (тумач код београдског везира, 
а касније и преговарач са Турцима за рачун кнеза Милоша), Мула 
Салих (турски ћатиб, крагујевачки муселим и кнежев пријатељ), 
Александар Петропулос („ћатиб који грчки и турски разумева” и 
добар познавалац дворских прилика у Цариграду), Богос Ованес 
(„секретар турски” у Београду и Цариграду), Георги (Ђорђе) Божи-
новић (вероватно пореклом Грк), Аврам Петронијевић (знао је 
више језика, а бавио се и дипломатским пословима). Види: Мирјана 
Маринковић, Турска канцеларија кнеза Милоша Обреновића (1815–
1839), Београд, 1999.

Писменост службеника у Србији. Дворски и државни служ-
беници, уз калуђере и црквене људе, били су вековима најписмени-
ји слој у српском народу (све до половине 19. века). Интересантна 
је подела коју чини Мита Петровић, аутор обимне књиге Финанси-
је и установе обновљене Србије до 1842 (Београд, 1897). Његова за-
пажања односе се на период од 1815. до 1830: „У прву групу, први 
одељак, долази Димитрије Давидовић, кнежев секретар, који је та-

Донатор Лицеума
и Богословије

Пошто је било проблема у 
оснивању Лицеума (1838), кнез 

Милош је прекинуо спорења 
око новца, тако што „рјеши се 
благоутробно са сопственим 

имањем својим спасителној цјели 
овој у помоћ притећи и тако 

опредјели 60000 форинт., сребра, 
препоручивши Попечитељству, 

да оно од овог Митровадана сваке 
године по 10000 фор. сребра из 

приватне Књажевске касе прима
и употребљује” (за плате 

професора, за „умножење 
професора”, за „подпору у 

новцу ученицима”, за набавку 
„физикални инструмената”,

„за умножење библиотеке” итд.; 
тако, шест година); из књиге Ј. 

Поповић, Милош Велики у служби 
своје отаџбине, Београд, 1900.

Исте године је кнез послао 
Анастаса Јовановића у Беч на 
студије сликарства, који се том 

приликом заинтересовао за 
фотографију. Убрзо је, 1842. купио 

Фојгтлендерову камеру број три 
и њоме прво фотографисао кнеза 

Милоша, владику Његоша,
Вука Караџића и град Беч.
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да најтачније писао и био најспремнији од службеника у Србији; 
за кога се може рећи, да је био човек свестрано образован. У други 
одељак долазе: Лазар Теодоровић, Сима Милутиновић Сарајлија, 
Јован Миоковић, Стеван Радичевић, Јован Антић, Алекса Симић и 
Аврам Петронијевић. А у трећи: Димитрије Георгијевић, Ђорђевић, 
Ђорђе Протић, Никола Николајевић, Јаков Јакшић и Стојан Си-
мић”. За оне који су дошли после 1830. аутор каже да су „доста пра-
вилно писали”: Јаков Живановић, Димитрије Исаиловић, Атанаси-
је Теодоровић и Павле (доцнији митрополит Петар). Мита Петро-
вић у књизи прецизира критеријуме на основу којих их разврстава 
у групе, наводећи бројне примере „правописних грешака”, а наро-
чито у „рачунским књигама”, када је реч о четири основне рачунске 
радње. Тихомир Ђорђевић у својим радовима наводи пример да 
је „од 25.000 људи, колико их је било у Карађорђевој војсци, само 
један знао писати, али му ни то знање није било од користи, јер 
није било никога ко би могао прочитати оно што он напише”. У 
Правитељствујушчем совјету, 1807, једва да су четворица била пис-
мена, а и они су само знали којекако записати своја имена”. 

„Немчкари”

У Милошевој околини су стално оговарани писари, службе-
ници и учитељи који су дошли „из прека”. Њему то досади па, узев-
ши једно Метернихово писмо, позове десетак својих „домаћих” пи-
сара, да му прочитају – што ови нису знали.

„Видите ли, зашто држим ове „немчкаре!” Зар су мени миле 
њихове кусе хаљине, или оно њихово бенављење у беседи; али, ето, 
требају нам! И требаће нам докле год не стигну наши синови!”

У ревизији школа 1839. године, констатовано је: „учитељи Пре-
чани цењени су нешто боље од учитеља родом из Кнежевине Ср-
бије” (од 61, оцену „добар” добило је 53 учитеља).

Тајност писма

Упути кнез Милош писмо Јоксиму Милосављевићу у Пореч, 
по свом кабадахији Живку Шушњару. Овај, да би се похвалио, 
почне казивати шта Господар пише у писму: „Е, нећу ни да отварам 
то писмо; рекне Јоксим; кад ти знаш шта је у њему. Него га врати 
Господару, и кажи му да ми напише друго које ти нећеш знати!”

Ђорђе Магарашевић
у Манасији 

Дим. Давидовић, 1928. године, 
јавља кнезу Милошу из 

Пожаревца, да ће
„с Магарашевићем, када он дође, 
Манасију посетити и помоћи му 
описати ју заједно са Ждрелом” 

(Ђ. Магарашевић, Путовање
по Србији у 1827. години,

Београд, 1934).

Позив барону Хердеру, 
истраживачу руда

Верујући у предања о старим 
рудницима по Србији, које су 

Турци запустили, Кнез Милош 
је „позвао барона Хердера, сина 
чувеног филозофа истог имена, 
који је био врло добар и чувен 

минералог да умоли саксонског 
краља да му одобри за ту сврху 

потребно одсуство. Он је стигао 
у Србију” у време када је Милош 

кренуо на пут у Цариград, 
али је успешно завршио своја 

испитивања (види: Барон 
Хердер, Рударски пут по Србији 

1835. године).
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Деловодни протоколи

Приређивач књиге Кнез Милош у причама предлаже: „Ваља-
ло би разгледати деловодне протоколе кнежеве канцеларије... прве 
владе кнеза Милоша, па да се човек диви мноштву предмета... да ће 
се тек онда познати ко је и какав био кнез Милош”.

Алекса Симић (1800–1872) је остао познат по својим мемо-
арским записима, која је стручно обрадио и са предговором об-
јавио Радош Љушић, Сећања Алексе Симића на књаза Милоша (Г. 
Милановац, „Каленић” и „Дечје новине”, 1997). За наш рад је зна-
чајно да је прешао у Србију 1819. године, да је био секретар Јовану 
Обреновићу (1823), више пута председник владе или министар, а 
министар правде и просвете је био од 1849. до 1852. године. Вук Ка-
раџић, 1832. године, браћу Стојана и Алексу Симића броји „међу 
прве Милошеве чиновнике и најбогатије људе у Србији”. Детаљно 
о овој породици и потомцима: Ана Столић, Ђорђе Симић последњи 
српски дипломата 19. века, Београд, Историјски институт, 2003. Њи-
хове биографије управо говоре како се путем материјалног успона 
и образовања, прелази из нижег социјалног стратума у виши.

У културном обликовању кнежевинске аутономије, веома је 
значајно Милошево упућивање Цветка Рајовића и Аврама Пет-
ронијевића у Петроград да купе штампарију и оснивање Кња-
жевске типографије у Београду, 1831. године. У првих седам и 
по година, штампано је око деведесет књига на српском и цркве-
нословенском језику и преко тридесет књига на бугарском, не-
мачком, грчком и „јеврејском” језику. Наравно, кнез је типогра-
фији, на самом почетку, дао низ привилегија. Од 1. јануара 1834. 
излазе и Новине Србске (седмично; под уредништвом Димитрија 
Исајловића). Инспектору Типографије је 1838. године наређено 
да од сваке „печатане књиге по једну пошаље библиотеци” (тзв. 
„обавезни примерак”). Енглеска је ту меру донела 1842, Италија 
1848, а Чешка и Аустрија 1862. године.

Милош је, као мецена, како пописује В. Стојанчевић, пома-
гао: са 42 дуката у злату Матицу српску у Новом Саду; Лукијана 
Мушицког, Милована Видаковића, Јоакима Вујића, Вука Караџи-
ћа, Симу Милутиновића, Ђорђа Магарашевића, Јована Стејића 
и друге.

Повремена или трајнија наклоност кнеза Милоша према 
„људима од пера”, осведочена је на више примера, насупрот увре-

.Милошев конак
у Враћевшници и Галерија 

слика (1825)

У спомен мајци Вишњи, која 
је сахрањена у манастиру 

Враћевшница, северно од цркве, 
кнез Милош је 1825. године 

подигао леп двоспратни конак. 
У овом конаку се, већ од 1826. 

заснива наша најстарија Галерија 
слика, старија од Галерије слика 

коју је кнез почео да сакупља 
у Крагујевцу. Ту су настали и 

сакупљани портрети значајнијих 
црквених лица и тематске 

слике које су у вези са српском 
историјом. Сликар Ђорђе 

Лацковић је још 1817. сликао 
игумана Мелентија Павловића. 

Ту је била и слика Стефана
Стратимировића, митрополита; 

слика Милентија Никшића, 
епископа и других. Ту је дужи 

период боравио сликар и песник 
Ђура Јакшић (1832-1878), који је, 

по жељи игумана Красојевића, 
насликао галерију старих 

српских владалаца и јунака. 
Уствари, још од 1823. године 
Милош постепено формира 

своју збирку уметничких слика: 
прву је добио на поклон; затим, 
сакупља своје портрете; од 1829. 

и бакрорезе, а 1833. у Земуну
за три велике слике даје

2000 гроша.
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женом мишљењу да их је омаловажавао. Специфичан је његов 
однос, управо, према Јоакиму Вујићу: „Вујића је кнез Милош 
врло пазио и звао га сином, и ако је сам био млађи од њега”. Оту-
да Вујић почиње писма Милошу „Мили отац мој”. То се види и 
из начина како је Јоакиму Вујићу било омогућено дуго и удобно 
путовање по Србији. Наравно, тај однос и према Јоакиму Вујићу 
и према Вуку Караџићу био је приснији и „шире руке” када су 
они о кнезу писали похвално. Пример је и писмо извесног Д. 
Стефановића из Бачине (1821) којим пита кнежевог секретара 
„како се њему и господару свиђа испевана песма и моли за помоћ 
за своју породицу” (Збирка Мите Петровића). У Крагујевцу, 13. 
фебруара 1837. је регистрована молба Јоакима Вујића, списатеља, 
да му се пошаље двомесечна плата у износу од 20 талира. Алекса 
Симић потписује признаницу 28. априла исте године, „на 1352 
гроша за дарове Вуку Стефановићу Караџићу и Петерф-паши”. 
Занимљива је и квита сачувана из 1825. године, на име Н. Греча, 
на 1500 рубаља, на име издања књиге о Милошу Обреновићу.

Кнез Милош је, нарочито док је био у Црнући и Крагујевцу, 
показивао велику наклоност и стрпљивост за молбе и захтеве 
Вука Караџића, који је ту долазио по његовом позиву. Познато је, 
да је Вуку око прикупљања песама и, посебно, довођења старца 
Милије, помагао и кнез Васа Поповић, али се мање зна да је томе 
претходило Милошево писмо: „Лазо (писар), пиши кнезу Васи 
да је дошао Вук, него и он одмах нек иде амо и старца Милију жи-
ва нека доведе или мртва нека донесе” (јесен, 1822).

Треба узети у обзир да је за дуге власти кнеза Милоша до-
нета већина државотворних докумената и прописа који су кон-
ституисали школски систем нове државе. Лични допринос кнеза 
није до сада праведно валоризован и примећен, мада се његов 
„мур” (печат) налази на већини докумената, до 1860. године. На 
пример, на једном од основних и најважнијих докумената, пр-
вом закону о школама стоји: Устав народни школа у књажеству 
Србије правитељствујушчим књазем Милошем Теодор Обрено-
вићем I одобрен и потврђен.

Милош је и појединачно слао (1823) неке младиће на школо-
вање. На пример, свог чибугџију Јованчу, заједно са Николом Жу-
јовићем (сином проте), послао је у Гимназију у Карловце; уз то је 

И у Српском рјечнику (1852) 
Вук Караџић ће искористити 

прилику да нагласи: „С почетка 
владе Милоша Обреновића 1815. 

године почеле су се школе у 
земљи опет множити и подизати 

тако да сад које по селима које 
по варошима има близу 300 

малијех школа, осим овијех у 
Шапцу, у Крагујевцу и Неготину 

полугимназија, у Биограду 
гимназија, лицеум и трговачка 

и војничка школа и богословија. 
Трошак за мале школе и на 

учитеље плаћају општине, а на 
велике сав народ... штампане су 

којекаке школске књиге”.
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Јованча понео препоруку митрополиту Стратимировићу. Када је 
био у прилици, заузимао се и око деце рођака. Љубичиног брата 
Гају шаље у Чачак учитељу да га у „свештеничкој науци” обучава и 
да се запопи. Он брине и о удаји Љубичине сестре Мирјане, која се, 
после низа препорука и бирања, удаје за Перу Мићића, из Чајетине 
(1823).

Атанасије Теодоровић потписује квиту 1836. године на име ку-
пљених књига и папира за „књажевског питомца” Димитрија То-
мића. Спискови благодејанаца Лицеја и Гимназије од 1838. до 1840. 
налазе се у архивској Збирци Мите Петровића.

Кнегиња Љубица је, пак, била самостална у пружању помоћи: 
на пример, помагала је Илију, сина јунака Васе Чарапића и зета Ка-
рађорђевог, када је због Милошеве немилости дошао у сиромаш-
тво, и то новчано до краја живота.

Лично је дао иницијативу да се 1834. „Исаиловићева” „вер-
ховна школа” претвори у гимназију. Он наређује попечитељу 
просвештенија Лазару Теодоровићу: да се у Великој школи у Кра-
гујевцу нови и сходни поредак уведе, како би се у њој и оне науке 
предавале, које се у просвјештеним европејским царствима и по 
школама, такозваним гимназијама предају”; остварено је 1835. го-
дине. Лицеј у Крагујевцу, пак, почиње 1838. године и међу првих 
16 ђака у списку срећемо и име Арсенија Милићевића Луњевице. 
Претеча универзитета, Велика школа у Београду основана је у 
време власти кнеза Михаила, 1863. године.

Регистровано је и то да је кнез Милош био међу онима који су 
препоручивали Давидовићев Забавник. Такође, прве збирке слика 
у тадашњој Србији су биле у конацима кнеза Милоша и брата му 
Јеврема.

У кнежеву канцеларију, у зависности где је био, стизали су раз-
ни европски листови. На пример, помињу се: Аугзбуршке новине, 
Газета Петерсбуршка, аустријске, грчке и двоје отоманске новине. 

Кнез је платио и штампање Вуковог превода Новог завјета, 
али без навођења имена, што је, такође, значајно: „Ако све буде у 
реду, Бог зна да сам ја дао новце. Ако не буде у реду, чиниш ’волико, 
ја ништа нисам дао”.

Величајући Милоша Обреновића као вођу Другог српског 
устанка и државотворца, литерати, па и историчари, не истичу 

Кнез Милош и избор
професора Лицеја (1859)

Пре потписивања указа о 
постављењу професора др Вука 

Маринковића (јестственица, 
биологија), пред кнезом се споре 

професори предлагачи; једни су за 
избор, а други су против избора 
и наводе своје разлоге. Милош 
им рече: Море, неко од вас лаже, 
само ја не могу да знам ко лаже. 

Оставите то за овај мах!
Други дан и кнез Михаило 

помогне мишљење оне двојице, те 
др Маринковић буде потврђен.
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довољно његове заслуге и јунаштво из Првог устанка. Већ на 
почетку устанка је произведен у војводу, убрзо је постао војвода 
Ужичке нахије, ослободилац Старог Влаха, Рашке области, 
Поморавља и Горњег Подриња. У Другом устанку, после три-
четири боја у којима је, великом храброшћу, личном и својих 
устаника, и народном подршком, са доста ратне среће, Србију 
ослободио од Турака зулумћара (сем Београда), он је „све учинио 
да српски народ више не крвари и да улудо не нестане, и не само 
да се устали народ не сукоби са регуларном царском војском, већ 
да бројнија царска војска у Србију не уђе” (Милован Витезовић, 
Предговор књизи Кнез Милош прича о себи, стр. 8).

„По једнодушној оцени историчара, на пример, често цити-
раног и уважаваног Слободана Јовановића: Милош је највећи 
политички ум који је Србија дала у читавом 19. веку. Очигледно је 
да таква животна и државничка мудрост произилази из његовог 
претходног живота, одрастања, васпитања и искуственог учења 
(види: М. Витезовић, Европске године кнеза Милоша).

Кнез Милош је опеван у епским песмама, али и у оним при-
годним, свечарским. Издвојићемо само један стих из песме Ђуре 
Јакшића На дан рођења кнеза српског Милоша Обреновића, напи-
сану годину дана пре његове смрти (1859):

„Сви су твоји пали, пали за слободу,
Још ти стојиш, старац у слободном роду,
 Тебе нам сачува милостиви бог:
Да казниш, наградиш, упутиш, покараш,
Дигнуто подржиш, срушено поствараш, 
Прославиш, пробудиш сина славјанског.” 

Док је био гост Влашког кнеза, у његову част је компонован 
Милошев марш.

Процват Србије на културном пољу, а нарочито у књижев-
ности и школовању будућег научног кадра (на најбољим европ-
ским универзитетима), посебно у време просветног админис-
трирања Милана Ђ. Милићевића и министровања Стојана Но-
ваковића (од 1882), морао је имати своје темеље у развоју Србије 
и, посебно основног школства, пре тог периода (владе кнеза 
Милоша и кнеза Михаила). Развијена је мрежа основних школа 

Обреновићевске
спомен вароши

Из поштовања према 
устаничким заслугама кнеза 

Милоша Обреновића и осталим 
члановима династије, многе 

вароши у Србији су
промениле име:

Палеж је 1859. године променио 
име у Обреновац, а 1866. године 

је добио статус варошице.
Од турског насеља, са око 3000 
турских војника, захваљујући 

трговини са прекосавским 
Србима, Обреновац је постао 
једна од најважнијих вароши 

средином 19. века.
Гургусовац, 1859. добија име 
Књажевац, а варош постаје 

1886. године. Пореч је од 
1832. Доњи Милановац у 

спомен на кнежевића Милана. 
Деспотовица (пресељена 

варошица Брусница), 1859. 
постаје Горњи Милановац, 
у спомен на војводу Милана 

Обреновића. Карановац, 1882. 
добија назив Краљево, на 

успомену за добијање краљевске 
титуле Милана Обреновића. 

Александровац добија своје име 
1882. по престолонаследнику 

Александру Обреновићу.
 На захтев народа, село Велики 

Бошњак, испред Коцељеве, 
1898. мења име у Драгиње, 

по краљици Драгињи Драги 
Обреновић, а слично је учинило 

и село Јаребице испод Цера
– у Драгинац. 

О краткоћи историјског памћења 
у појединим срединама, говори 

→
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и најзначајнијих гимназија, подигнут ниво писмености народа 
и културе породичног живота и сеоских домаћинстава. Београд-
ски универзитет заснован је 1905. године, управо на школованим 
питомцима претходних влада.

Милош Немањић у студији Један век српске стваралачке ин-
телигенције 1820-1920. године налази да је из генерације рођених 
у раздобљу 1820-1860. године Србија добила: 51 универзитет-
ског наставника, 24 научника у области природних и техничких 
наука, 20 научника у области друштвених наука, 21 новинара, 65 
књижевника и 59 уметника (сликара, глумаца, композитора) – 
укупно 240 припадника интелигенције, у ужем смислу (Београд, 
Идеа, 2001, стр. 27).

А све то под условима када су у београдској тврђави, још 
увек на власти Турци и када најважније одлуке зависе од везира 
и султана. Лик и дело Милоша Обреновића, у музејском погледу, 
почели су се обрађивати и истраживати, нарочито последње де-
ценије 19. века и после склапања брака између Драге Луњевице 
и Александра Обреновића. Међутим, тај мит је систематски уру-
шаван, одмах после „мајског преврата” 1903. године. Ипак, морало 
је бити сачувано оно што је било већ музејски сређено, обрађено 
и постављено. Међутим, немири и нереди који су настали током 
Првог светског рата, а посебно током гранатирања Београда, 
били су највише усмерени на музеје, мада непријатељ још није 
ушао у Београд. Музеј у Београду је претрпео велика оштећења, 
управо од граната и пожара, којом приликом је уништена баш 
Милошева соба. У извештају 1923. пише: „Соба кнеза Милоша са 
више од двадесет радова Уроша Кнежевића уништена је од једне 
гранате, тако да данас немамо ни једног делића „од Милошевог 
музеја” (детаљније: Слађана Бојковић; у Обреновићи у музејским и 
другим збиркама Србије, 1). Сличан пожар током Првог светског 
рата, задесио је и летњи дворац Обреновића у Такову из којег 
се поједини предмети и данас могу пронаћи у домаћинствима 
таковског краја; као и пожар новијег датума, у којем је страдала 
једна зграда спомен-школе у Такову. Такође, слично се десило и 
премазивањем новим бојама осликаних устаничких ликова из 
времена Другог устанка у манастиру Вујан. Кнежевина Србија, 
још непосредно после смрти кнеза Милоша није успела да сачу-
ва изузетно велики број (музејски) вредних предмета (накита) 
и имовине, у оставинским и судским споровима потомака, пре 

пример Краљева, у којем је 
шест улица носило имена 

важних личности из династије 
Обреновића: Кнеза Милоша, 
Кнегиње Љубице, Јевремова, 

Кнез Михаилова, Краља Милана 
и Трг Краљице Наталије. Осим 

Улице кнеза Милоша, све су 
добиле нова имена. Чак је и град 

покушавао да промени име у 
Ранковићево, али то временом 

народ није прихватио.
Обреновићи из Црнуће, 

Крагујевца и Пожаревца, прелазе 
у Београд постепено и у складу 
са „посрбљавањем” тог града 

– како поједини извори наводе, 
средином друге деценије 19. века 
у Београду је свега „шездесетак 
хришћанских душа”, двадесет 

година касније око 7000, а после 
1846. године више од 13000 

становника.
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свега, бароница Перке (Бајић) и Савке (Николић) у угарском Ба-
нату. Ф. Каниц помиње „лавовски део – многих милиона вредна 
имања у Влашкој, огромна готовина, сав накит, итд.”. Само се део 
тога вратио Србима, кроз њихово донаторство, које је, ипак, би-
ло запажено.

Буран живот Милоша Теодоровића Обреновића завршио се 
на миран начин и према обичајима православца: исповедио се 
свом протојереју Хаџи Димитрију Јовановићу, штабском свеш-
тенику, причестио и преставио 14. септембра 1860. године. У 

књигу умрлих уписан је 17. септембра.

Обреновићи, њихово детињство и школовање
 

Деца кнеза Милоша и књегиње Љубице

Кнез Милош и кнегиња Љубица су изродили осморо деце: 
„четворо мушких и тако женских”, а уз то је кнез имао још једа-
наесторо ванбрачне деце, признатих као потомака. Њихова деца 
су: Петар, Петрија (Перка), Јелисавета (Савка), Ана, Милан, Ма-
рија, Михаило и Теодор.

Првог, Петра, крстио је Карађорђе и дао име према своме 
оцу. Умро је 1814. у неповољним условима једног збега у каблар-
ској пећини.

Петрија (1808), коју је такође крстио Карађорђе, удала се ка-
сније за Тодора Бајића у Земун. Умрла је у Напуљу. За њу се зна да 
је била описмењена, али слабо, пре свега због прилика у којима 
је провела рано детињство. Занимљиво је да је Петрија, и после 
удаје у Земун 1824. године, све до 1829. године носила народну 
србијанску ношњу, а из Србије је добијала антерије, јелеке и ли-
бадета, а после се облачила и „немецки по овдашњем обичају”.

Петријина писма оцу Милошу
  
Архивска грађа Јоце Вујића, српског добротвора и богаташа 

из Сенте (1863-1934), налази се у Универзитетској библиотеци у 
Београду и до сада није довољно проучавана. Управо је значајна за 

Петрова надгробна плоча
у манастиру Никоље

Петрија, кћи кнеза Милоша 
Обреновића



Недељко Д. Трнавац64

изучавање доба кнеза Милоша Обреновића: галерија од 400 слика, 
библиотека од 20000 књига (претежно старих; међу њима и један 
српски буквар из 1739), 3000 докумената и предмета и велики број 
писама (око 1427 докумената, а 565 писама кнеза Милоша, међу ко-
јима и она упућена деци или добијена од њих). 

Посебно су занимљива 19 писама најстарије ћерке Петрије 
(Перке). У чланку Писма кнегиње Петрије своме оцу књазу Милошу 
Обреновићу, Татјана Брзуловић-Станисављевић, детаљно описује 
удају Перке, њено образовање после удаје, њено четворо деце и 
даје препис пет писама. Петрија је, практично, прва слова и писање 
учила тек као удата жена. У време њене просидбе, Милош је, на при-
мер, за конак у Крагујевцу, поручио порцуланске тањире и шоље 
из Беча, Петрији дијадему; поручене су, први пут, дрвене столице 
и столови (до тада су биле троношке и сећије) и, наравно, изузетно 
лепе хаљине за младу. 

Младожења је био образован и начитан; говорио је мађарски, 
немачки и грчки језик и учио је финансије у Бечу. Куће и имања 
су били луксузно уређени и опремљени. Хроничари истичу да је и 
кнез Милош, тим поводом, „био широке руке”. Петрија се показала 
вредном, амбициозном и брижном мајком и створила је срећну по-
родицу (синови: Лазар, Милош, Настас, Јеврем). Њена деца су има-
ла приватне учитеље, а уз децу је и она учила (и веома много читала). 
Код родитеља је породично путовала два пута годишње. Писма су 
писана из Варадије, Земуна, Вршца и Медахије (од 1846. до 1858). О 
њеном сину Милошу ћемо касније писати као о барону. 

Јелисавета (Савка), рођена 1814, удала се за аустријског и 
угарског барона Јована Николића из Рудне. Шест година млађа 
од Петрије, већ је имала систематичније образовање. Од 1822. је 
ђак крагујевачке основне школе. Кнез Милош 1824. године пи-
ше кнегињи Љубици: „да је време приспело постарати се озбиљ-
ски о воспитанију наше Савке”. Упућена је у Београд лекару Ви-
ти Ромити да је васпитава заједно са ђаконом Андријом Личи-
новићем. У току учења, посебна пажња је обраћана на учење 
италијанског језика и свирање клавира. Занимљивост је и да су 
на Јелисаветиној свадби у Топчидеру, уз кнеза Милоша, седели 
београдски везир и земунски генерал.

Ана, умрла је млада и сахрањена у Враћевшници.
Милан, рођен 1819. у Крагујевцу; крстио га је Мелентије 

Павловић; дошао је на престо 1839. а умро је после 25 дана вла-
давине. 

Кнез Милан Обреновић,
рад Уроша Кнежевића

Кнегиња Љубица са сином
Миланом, рад Стеве Тодоровића
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Марија, рођена 1821. живела је две године и умрла од боги-
ња 1823.године.

Михаило, рођен 1823. године у Крагујевцу; крстио га је Ме-
лентије Павловић. Кнез га је одвео у Влашку 1839; на престо је 
дошао избором, 1840. године, владао до 1842. године. Од 1842. до 
1859. живео је у Аустрији, Угарској и Влашкој; обишао скоро све 
европске државе. Оженио се 1853. са Јулијом Хуњади. Друга вла-
давина његова је била од 1860. до 1868. године, када је убијен.

Теодор, рођен 1830. у Пожаревцу; најмлађе дете Милоша и 
Љубице; а крстила га је Карађорђева кћи Сара Бојанић, чиме је 
оживљено старо кумство. Умро је исте године и сахрањен у мана-
стиру Раковица. 

За синове Милана и Михаила, као престолонаследнике, било 
је организовано нешто систематичније васпитање и школовање, 
али опет у складу са приликама које је одређивало често пресе-
љавање породице. За синове је кнез Милош основао 1826. годи-
не тзв. дворску школу. Милана је, пре тога, учио Алекса Попов-
ски. Учитељи у дворској школи су били: Аврам Гашпаревић, Ди-
митрије Давидовић, Димитрије Исаиловић, Ђорђе Зорић, Петар 
Теодоровић и Константин Ранос.

Тикве за пливање

У Алексиначкој бањи зажеле Милошева деца, Милан и Михаи-
ло, да науче пливати, па замоле др Ђоку да им набави тикве, док не 
науче да се одржавају на води.

„Каквих тикава... у целој бањској нахији нећете наћи ниједне 
тикве... где год је била каква тиква њу је узео господар и поставио 
у Сенат !”

Писма кнезу Милошу из Пожаревца

Дим. Давидовић јавља: „Милан и Мијаил бегови здрави су 
хвала богу и весели, возају се по вас дан на каручицама и иду на 
ексерцир”... „Оба бега, љубећи Бабајку... здрави су и скачу, но при 
том и уче се и пишу” (1826). Арсеније Андрејевић пише: „Милан 
забавља се помало са својим учитељем”... „И Милан је јашао Стева-
нова кулаша, био је сасвим радостан и весео”... „Обојица су јутрос 
поранили, у цркви били и молили и за своје и за ваше здравље”... 
„Како Госпођа, тако и бегови у савршеном здрављу находе. Мијајл 

Глигорије Возаревић
(1790–1848)

Занимљивост је да је Милошева 
кћи Петрија, удата за богатог 

Теодора Бајића, својим новчаним 
прилозима, помогла Возаревића 

да у Бечу изучи занат код 
чувених мајстора Франца 

Хермана и Карла Хесингера. 
Београд је, потом, добио прву 

књиговезницу и књижару,
а убрзо и приватног издавача.

Кнез Михаило у младости,
рад Уроша Кнежевића
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бегу је нога сасвим прошла, као да се није нигда ни убио, и већ је 
снама ова пут у поље излазио на интову, једаред на Моравју а дру-
ги пут на Забелу, а у школу непрестано иде и учи предмете своје” 
(1836). Јован Дугалић, исте године, пише: „пошиљем сијателни бе-
гова Милана и Мијајла два хата у Крагујевац”.

После познатог хатишерифа из 1830. основана је, под нази-
вом Велика (верховна) школа, Прва београдска гимназија. Милан 
и Михаило су две године њу похађали, до 1832. када је укинута. 
Вратили су се у Пожаревац, где их учи Ђорђе Зорић, а сваког 
полугођа су полагали испите. Ф. Каниц бележи да „васпитач Зо-
рић” „није имао баш много посла, пошто су кнежевићи у основну 
школу ишли с осталом градском децом”. У то време, не постоји 
хијерархијски уређен школски систем, тако да терминолошки 
није дефинисана разлика између основне, „верховне” (велике) и 
„гимназијалне” школе, као и однос између домаћих „васпитача” 
и школских „учитеља”. Такође, све се то дешава на релацији Кра-
гујевац, Пожаревац и Београд. Од 1836. су поново у Београду, 
где им је у склопу конака припремљена посебна „соба за учење”. 
Следеће године је поново сеоба за Пожаревац, а учитељ им је 
Константин Ранос. Највише се пазило на француски језик (три 
лекције пре и три после подне). Оба сина су добро савладали не-
мачки и француски језик („по париском изговору”).

Још у току болести престолонаследника Милана 1838. године 
праве се планови за школовање синова у Русији (Одеса), Фран-
цуској или Немачкој. Школовање, због пресељавања из Крагу-
јевца у Београд, па у Пожаревац и поново у круг, било је често 
прекидано, неуредно и несистематично; као и због слабог здрав-
ственог стања Милана. Нешто бољег здравственог стања су били 
Јелисавета и Михаило. У Пожаревцу је посебна пажња посвећи-
вана војном вежбању и егзерциру (руски официр Павлов). Кне-
гиња Љубица је више пута у писмима приговарала Милошу да 
не брине довољно о васпитавању и школовању своје деце. Ст. 
Стефановићу Тенки се једном жалила: „Ја мислим да ово није 
само моја срамота, него и свију нас, што су наша деца оскудна”.

Прави пример за проучавање сусрета три типа васпитања: 
породично (патријархално и традиционално, где је доминантан 
утицај кнегиње Љубице), приватних учитеља (у дому који је по-

Европејски или азијатски 
начин васпитања?

У једном писму кнезу Милошу 
(1833) из Пожаревца, учитељ 

Георгије Зорић, отворено пише 
кнезу да му се сви мешају у рад, 

да је и сам кнез незадовољан, 
па моли „да ми објавите – 

желители да се сијателни бегови 
воспитавају на европејски или 
на азијатски начин ? Ако овај 
последњи начин воспитанија 

буде предпочитан првоме, 
то ја имам част јавити вашој 
светлости да ми је он сасвим 

непознат, и у ма ком случају ја 
нисам у стању носити на себе 

званије воспитатеља”.
Кнез на то детаљно одговара,

а ми издвајамо само:
„Сви они, мислим на то иду, да 
им ум јуности изобразе и срце 
облагороде” (детаљније види у: 
Двор и породица књаза Милоша 

у Пожаревцу 1825-1939,
архивска документа).

Као веома илустративан, 
наводимо и податак, да је 

Александар Карађорђевић 
(1806–1885) избегао из Србије 
са оцем 1813. године и живео 
у Хотину 33 године, а да је до 
доласка на власт, стекао само 
основно образовање. Оженио 
је унуку Јакова Ненадовића. 

Ипак је, касније, основао „Фонд 
Александра Карађорђевића за 

изображење српског подмлатка” 
(за ђаке из Старе Србије, Босне

и Херцеговине и Црне Горе).
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степено претваран у двор) и институционално, у првој српској 
вишој школи (која је практично заметак „гимназијалне школе”).

Милан Обреновић (1819–1839)

Ретко се може срести да два рођена брата, који су и генера-
цијски били ублизу, имају тако различито васпитање, особине 
и нарави. Временом ће се показати да је Милан, Милошев нас-
ледник и миљеник својих родитеља, постао осион, али и стално 
болешљив, а да ће се Михаило, као млађи и без истицања, вас-
питавати скромније и са више везаности за мајку.

„Повесник осмишљених погледа”, рано преминули профе-
сор Филозофског факултета у Београду, Јован Милићевић, даје 
нам до сада најдетаљнију анализу периода детињства и одраста-
ња Милана Обреновића (Друштвене појаве у Србији 19. века, Бео-
град, СКЗ, 2002). Нажалост, она је дата у доста тамним бојама, 
када се ради о једном детињству и младости.

Милан је рођен у Крагујевцу 1819. године, а отац Милош је 
још 1817. проглашен за наследног кнеза, тако да је његово рођење 
било изузетно значајно и ишчекивано. Кнез Милош га, још са 
четири године, уводи у званичне церемонијале: „с благоверним 
сином и наследником Миланом обновио (је) манастир Каленић”. 
У једном писму (вероватно брату од стрица Христифору Об-
реновићу) он се потписује „твој господар Милан Обреновић”. 
„Младе кнежевиће звала је околина беговима, старијег Милан-
бегом, млађег Михаила Мањо-бегом, тј. поред старијег и већег 
– мањим” (Јован Хаџић). Запамћено је, на пример, да је у окви-
ру скромног начина тадашњег живота у породици Милоша 
Обреновића, млађи Михаило носио „одирке”, тј. већ изношену 
одећу старијег Милана. Управо у време када је кнегиња Љубица 
носила свог старијег сина, догодило се да је у Црнући убила кне-
жеву милосницу Петрију. Кнез је тада поручио у њене родне 
Срезојевце: „Е, ако ми роди сина онда јој праштам. Тако и буде, 
те се затим измире и кнегиња врати се опет њему”. Међутим, 
после тога, са децом су оба родитеља били веома ретко заједно.

На неозбиљност и неспретност у васпитавању будућег кнеза 
Милана, утицале су две ствари: чињеница да је више од 15 го-
дина ишчекивано рођење мушког детета, као и тадашњи положај 

Млади бегови
и њихово правосудије

Поред Вука Караџића, кнезу 
је једно дрско Писмо написао 
и његов бивши берберин, али 
обојица из иностранства и „са 
пристојне удаљености”. За нас 
је интересантно да берберин 

Нићифор, ипак, гаји наду да ће 
Милошеви наследници бити 

праведнији од оца: „Ви ако ћете 
и наљутити се, благоизволите 
ово моје жалостно прошеније 

предати младим беговима: 
Милан-бегу и Михаил-бегу, као 
ученим наследницима царства... 

и ослонити се на њихово 
правосудије, пак ћете код њи’ 
отложено једно правосудије 
чути... па се ослоните и на 

бегчади правосудије. Они, као 
незлобни јагањци, незлобно ће

и говорити и суд творити”
(Жизниописаније..., стр. 319)
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мушког детета у кући; и други, да је одрастао у условима сталних 
породичних сеоба, одвојености од оба родитеља и попустљиво-
сти околине због његовог раног и честог побољевања (туберкуло-
за, која је тада била практично неизлечива).

Вук Караџић, у познатом Писму кнезу Милошу, излива и 
своје незадовољство васпитавањем наследника: Старији син Ми-
лошев (и наследник) Милан бег, коме ће бити 13 година, већ је 
тако покварен да ништа од њега бити не може, већ пружа руку 
првим чиновницима, те га у њу љубе, а он их људски ни погле-
дати не уме; какмо му се најмање што против воље догоди, прети 
да ће ударити 50 батина или главу одсећи; а ја сам га дане гледао 
и слушао, како се маторим људима и чиновницима у очи под-
смева и спрдњу с њима збија. Вук, на другом месту, бележи да 
је намеравао једну књижицу штампати управо за господара Ми-
лана.

Проблем његовог одрастања и васпитавања запажа и сам 
Милош, па пише Љубици „да овако више не може ићи и да дете 
треба одвојити од Настаса” (буљубаше) „то он како који дан све 
гори бива, одвраћајући се (од) људи и најпосле и самог господара 
избегава”.

И ранији историчари, на пример, М. Гавриловић наводи 
бројне примере честе промене учитеља и рада без плана и до-
говора: прво га учи бивши Јевремов писар Алекса Поповски, 
потом „неки учитељ” у Пожаревцу (за кога се каже да је учење 
буквара трајало кратко време јер је наставник био тако строг да 
су деца дрхтала пред њим, због чега Милош наређује да му се 
забрани да више долази у конак); затим следи „неки” Јанковић, 
када је Милан имао осам година (али се са дванаест година кон-
статује да пише као неки ђак другог разреда). Ипак, не треба за-
немарити да је то време када се писменост не цени много, па је 
занимљив пример да је Милан, са 10 година, приликом посете Ху-
сејин-паше, све изненадио када је на писму прочитао адресу на 
српском језику. Очекивало се да ће бити боље отварањем Исаи-
ловићеве школе 1830. године, првенствено ради њиховог шко-
ловања, али и то није дуго трајало, пошто је отворена прича о 
школовању у Русији. Ипак, деца одлазе у Пожаревац а учитељ им 
је Ђ. Зорић „из прека”, који убрзо напушта посао јер му кнез није 
повисио плату. Није дуго трајало ни ангажовање Д. Давидови-
ћа, који је имао намеру да направи трајнији „план” школовања. 

У књизи Кнез Милош и жене, 
Аритона Михаиловића (1939), 
постоји приповест о рођењу 

првог кнежевића Милана. 
Посебно је за кнегињу Љубицу 
то био значајан догађај, јер је 
први син Петар преминуо у 
збегу, а после су „дошле” две 
ћерке. „Милош је био срећан. 
Заиста, Бог њему даје и капом 
и шаком!” За новорођенче је 

записано: „Дете је било веома 
кржљаво и слабо. Једва је 

плакало. Имало је црне очи, 
црну косицу и веома личило на 

мајку. Милош се после првог 
виђења детета забринуо за 

његово здравље”, па су позвани 
„учени лекари”. Он „није више 
веровао врачарама, Турцима 

који лече помоћу записа”
(стр. 197).

Да је кнежевић Милан 
био особеног понашања и 

другачији од остале деце, може 
илустровати и чињеница да 
је један од ретких који има 

раздељак косе на десној страни, 
за разлику од већине других, 
који имају раздељак на левој 

страни главе.
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Још један учитељ ће бити, Ранос, родом Бугарин, који је дошао из 
Француске. У међувремену, кнежевић Милан је у приличној ме-
ри савладао руски језик, за шта се наводи пример његовог писма 
на руском језику, датираном за 1837. годину.

И једна занимљивост, око штампања прве српске књиге 
(Јована Стејића) у новоуређеној штампарији у Београду 1832. 
године, повезана је са кнежевићем Миланом. То описује Вук Ка-
раџић у једном писму: „Негде око ускрса постави га (лекара Јова-
на Стејића) Милош Oberhofmeister-ом код своје деце (да управ-
ља васпитаније њиово), и у том чину пошаље он своју књигу 
у Београд, те се почне штампати без цензуре”. Пошто настану 
спорови, Ј. Стејић се спакује и пребегне у Земун, а кнез Милош 
је „наредио да се Стејићева књига прештампа” али не Вуковим 
писмом и уз то „да се почупају листови на којима је била посвета 
његову сину Милану” (Љ. Стојановић, стр. 363).

Међутим, већ 1834. он озбиљније побољева, па кнегиња 1838. 
одлази са децом у Темишвар, на лечење. Почетком 1838. стигла је 
и дозвола руског цара да се Милан и Михаило могу школовати у 
Русији (извршене су и неке припреме), али је све већ било касно: 
кнез Милош се спрема да сину и опозицији преда власт, а болест 
узима маха и кнежевић Милан умире 1839. године. Био је на вла-
сти мање од месец дана. Уставобранитељско намесништво је 
приредило „торжествену” сахрану. Поред високих и нижих чи-
новника и ђака, њој је присуствовало и око 7000 грађана.

 

Михаило Обреновић (1823–1868)

У српској историји је запамћен као „просвећени апсолути-
ста”, што је средином 19. века у Србији покренуло многе реформе 
и преображаје и, још шире, наде у свесрпско повезивање и нап-
редовање на Балкану.

Његово детињство се одвијало у Крагујевцу, Пожаревцу и 
Београду. Како констатује М. Гавриловић: „Ма колико је васпи-
тање Милошеве деце било површно и слабо, оно је одскакало 
од васпитања везирових синова у Београду”. Карл Пацек описује 
детињство Маљвино, односно Мањо-бега, како су кнежевића Ми-
хаила звали. Сима Ц. Ћирковић, у фељтонистички подастртом 
опису у књизи Кнез Михаило – живот и политика, набраја следеће 

„Маћедонија”,
крај Темишвара

Тако се звао летњиковац у 
близини Темишвара, где је 

кнегиња Љубица боравила са 
синовима код свог зета Јована 
Николића и ћерке Јелисавете, 
а у време болести кнежевића 
Милана. „Млади кнежевићи 
су налазили корисне забаве у 
лову, јахању и рибању, а честе 
посете племића и баштиника 

који су готово сви били српског 
порекла, имале су да их уведу 
у навике и обичаје светскога 

живота”. (Б. Куниберт)

Кнез Михаило Обреновић,
портрет са слике „Кнез Милан

на одру” (Јован Исаиловић)
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карактеристике: дечак „косе плаве кудрасте, особито лепих очи-
ју”, несавитљив и отпоран према стегама патријархалног васпи-
тања; здрав, весео, мало несташан, умиљат; а на неправду „опор 
до јогунства”. Имао је дара за разне вештине: био је изузетан 
јахач, мачевалац, умео је „гађати из пушке” и снаћи се у „вароши 
запетеној”. Када се везир Хусеин-паша чудио зашто Срби терају 
децу док су још мала да уче да читају, Михаило, који је, тако-
ђе, био мали, приметио је: „Знаш ли, Нако, зашто они кажу да 
се неучимо, зато што они хоће боље од нас да се науче”. К. Па-
цек, ипак, напомиње да му је „детињство физички добро испу-
њено, морално пак интелектуално подоста занемарено”. На то 
је утицало, како смо већ могли запазити, често пресељавање по-
родице, а посебно кнегиње Љубице са децом.

За учитеља и писара Аврама Гашпаревића, Б. Куниберт је 
записао: „Овај вешт цртач, са много природнога дара, имађаше 
и много знања и свеколике умиљатости брижљивог васпитања... 
Неумешан у плеткарењу и у вештини истицања себе... Кнез га 
наименова наставником и васпитачем своје двојице синова, али 
замењен након неколико година у том звању од човека који му не 
беше ни принети, није се никада могао утешити због ове немилости. 
Љубио је младе кнежеве као отац”.(стр. 289)

За учитеља Аврама Гашпаревића писано је у Огледалу србском, 
1864. године, да је имао „поред школе и обиталиште”.

Историчар Радош Љушић истиче: „Од осморо рођене деце, из-
гледа да је највише својих духовних особина (Љубица-Нака) пре-
нела на сина Михаила. У Михаиловој личности било је више мај-
чиних него очевих гена”. (Љубави српских владара, стр. 58)

Мајчинска пажња кнегиње Љубице је достојна сваког пош-
товања, а код своје деце је стекла љубав и поштовање, како истиче 
М. Петровић (Финансије...). Од синова се није никада одвајала, 
посебно у време њиховог, релативно честог побољевања. У по-
родици се односи усложавају после „изолације” кнегиње Љуби-
це због убиства кнежеве милоснице Петрије (у Г. Црнући). Деца 
су тиме, практично била лишена дубоке и искрене очинске љу-
бави и непосредног утицаја. Од мајке су добили „лепо кућно ва-

Карло Пацек (1807–1876)

Словак, један од осамнаест 
лекара у Србији, током прве 

владавине кнеза Милоша.
Увек уз Милоша и Михаила, до 
краја свога живота. Оставио је 
Дневник (1856-1870) и белешке 

о кнезу Михаилу, које су 
биле намењене „непознатом 

аутору”, тј. биографу. У четири 
наставка Радош Љушић их је 

објавио у Таковским новинама, 
Г. Милановац, од 29. јуна 1998. 

године.
Пацек региструје следеће 

Михаилове учитеље: Аврам 
Гашпаровић, „обично мађарски 
школован, доцније одан пићу”; 
Зорић, Србин из Русије ожењен 
Францускињом, „слаби наука”; 

Димитрије Исаиловић, „озбиљно 
учен”; Ранос, погрчен Бугарин, 
„у Паризу нешто поврхносно 

школован”.
Пацек бележи и занимљивост

да је кнегиња Љубица 
покушавала да, самостално и 

уз помоћ сина Михаила, научи 
слова и да пише, али без помоћи 
учитеља. Нажалост, за то нико 

није имао стрпљења. Кнез 
Милош је, такође, док је био у 

Црнући, пристао на наговарање 
Вука Караџића, да га учи

читању и писању. 
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спитање”, да према свакоме буду учтиви, пажљиви и вешти у раз-
говору. Треба узети у обзир да је Љубица била жена из добре и 
поштоване породице Вукомановића, али да је била и неписмена.

Вук Караџић је најбоље односе, са члановима породице Обре-
новића, имао са кнегињом Љубицом, и то до краја живота. На при-
мер, 1836. он шаље кнегињи два примерка Пословица кнежевићи-
ма Милану и Михаилу. Убрзо му се кнегиња захваљује и жели му 
успеха у књижевном раду. Чак му, другом приликом, она 1832. го-
дине шаље на дар печеницу. (Љушић, Љубави.., стр. 57) 

Занимљива је лична жеља самог Мањо-бега, забележена 1836. 
године: „Ја се старам, и стараћу се, док сам жив, да не лажем; и 
шта више, чини ми се да презирем онога, кои лаже, јер сам већ 
искусио, да лажу сви поштени људи презиру... Има млого људи, 
кои млого пишу и говоре, а мало мисле; а ја би желео бити од 
они, који мало говоре и млого мисле”.

Михаилово систематичније школовање, започело је у „Двор-
ској школи”, „у којој су учили само кнежевићи, а предавали су 
професори који су примали плату из државне касе”. Професор 
је био Аврам Гашпаревић, који ће касније постати професор Вој-
не академије. То је трајало скоро девет година, а Гашпаревића 
су заменили Ђорђе Зорић и Петар Тодоровић. Једно време и 
Димитрије Давидовић. Две године, потом, доћи ће нови васпи-
тач, Константин Ранос. Забележено је, као детаљ, да се Михаило 
спорио са учитељима и да је на учитеља Зорића „и ножице по-
тезао”. 

Кнежевићи су учили и у Исајловићевој Вишој (верховној) 
школи, заметку „гимназијалне школе”. М. Петровић записује да 
су они „брижљиво учили, и напредовали у наукама, и редовно 
полагали испите полугодишње, у присуству кнеза Милоша и 
кнегиње Љубице” (Финансије..., стр. 754). Кнегиња у једном писму 
мужу истиче да су чак и преоптерећени, да уче „по три лекције 
јутром” и три „после подне издавајући и пишући прописе, једва 
и Вама улуче време писати, а тол другоме”.

После година прве владавине, све до одласка са власти Алек-
сандра Карађорђевића, Михаило није био у могућности да се 
посвети систематском институционалном васпитању и образо-

Како је Михаило учио
сантрач игру (шах)

Лекар Карло Пацек је записао: 
„Ја сам га најпре видео 1834, 

када му још није било пуних 11 
година. Кад ме је једаред нашао 

неским играти сантрач (шах) 
остао је ту, гледао је да ухвати 
игру, моли ме да му покажем 
како се то игра, и заиста брзо 

научи ту тешку забавку, онолико 
колико се у тим годинама 

научити може. 

Сточић за шах, из Аустрије, 1860.
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вању (школовању). То ће, ипак, успешно надокнадити током тзв. 
„европских година” и путовања.

 

„Време и моје право”
  
Када је, после две године владавине, кнез Михаило присиљен 

да оде из Србије и када је, накратко, прекинута владавина династије 
Обреновића, он се опростио речима: „Вријеме и моје право погину-
ти неће”. Управо те речи су се једно време (2001–2005) налазиле на 
грбу Горњег Милановца. Кнез Михаило је други пут дошао на пре-
сто Србије 1860. године. Ову девизу Обреновића (парафраза енг-
леских краљева) увешће кнез Михаило и у породичне династичке 
ознаке: на медаљама за услуге кнежевом дому са текстом на латин-
ском језику (TEMPUS ET MEUM JUS), а касније ће бити и на кра-
љевском династијском грбу и медаљама краља Александра, на срп-
ском језику и ћирилицом – Време и моје право; а најбоље сачувани 
такав династички грб јесте на једној војној застави истицаној на 
двору крајем 19. века (Српске династије, 143).

Кнез је написао и брошуру (1850): Милош Обреновић или пог-
лед на историју Србије од 1813. до 1839. као одговор Г. Кипријану 
Роберту. Наравно у одбрану династије Обреновића од клеветања 
пред „француским публикумом”.

По смрти песника и владике Петра Другог Његоша, кнез Ми-
хаило је у Бечу организовао посмртни помен, на којем су се саку-
пили „многи Срби и Словени од значаја”.

Прија му „смирени Беч”, где је код оца Милоша од августа 
1843. године; у новембру одлази у Берлин, са тада славним Вуком 
Ст. Караџићем, где изучава политичке науке. Током емиграције, 
посебно у Бечу, помагао је Вука Караџића, Ђуру Даничића и 
Бранка Радичевића. Потом га опсењује „разуздани Париз”, а у 
Лондону упознаје сређени конзервативизам. Није одушевљен 
оним што виђа у европским „салонима и пробраним соареима”.

У Паризу се Михаило приближио пољској емиграцији (кнез 
Чарториски) што ће га оријентисати ка „пансловенској полити-
ци”. У средишту свих путовања и учења је, ипак, био Даничићев 
културни клуб бечких Срба (интелектуалаца и школараца, са 
којима се дружи).

Педантан у белешкама, Куниберт региструје да је Михаило 
1844. и 1845. „путовао по Немачкој, Холандији, Белгији, Швајцар-

Михаило у улози писара
У анегдотама о кнезу Милошу, 

забележена је једна када он 
хитно шаље писмо кнезу Васи 
Поповићу у Бершиће, па при 
том „зовне свог млађег сина 

Михаила, продиктује му писмо, 
које се преда одмах татарину
са заповешћу да трчећи иде

у Бершиће”.

Кнез Михаило Обреновић, рад 
Јозефа Крихубера, 1843.
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ској и Италији”, где је осетио наклоност дворова и утицајних љу-
ди. Знање немачког и француског језика довешће до перфекције. 
Уважавао га је и културни клуб свијен око браће Грим, који су 
увек били од значаја за српске културне посленике. Путујући из 
Беча у Грчку, запажено је да је стигао „с руским пасошем”. Тада 
је атинска штампа бележила да је „био тако лепо примљен и у 
протестантској Прусији и у католичком Напуљу и у папском Ри-
му”, али не довољно гостољубиво у Грчкој, на шта су утицали 
и турски посланици. Његови „путујући универзитети” су били 
тих година континуирани: Малта, па опет Беч, на имању оца у 
Влашкој; на путовању по Саксонској и Тириншкој у Немачкој 
и по Салцкамергуту у Аустрији. Свим тим је у себи изграђивао 
„манире лепо образованог западњака”. Током зиме 1847. и 1848. 
Михаило је у Санкт Петерсбургу и Москви „где је врло љубазно 
и ласкаво био примљен на двору руском”. Његови контакти са 
Људевитом Гајем дешавају се у самом Загребу, а пут наставља 
и у Словенију. Ако путовање истовремено значи и учење, онда 
је кнез Михаило Обреновић прошао велику километражу и за-
вршио много разреда.

Својим манирима и господственим понашањем, кнез Ми-
хаило је први прави аристократа династије Обреновић, у пози-
тивном смислу те речи. Дружио се са интелектуалцима, па је 
и сам писао песме: Што се боре мисли моје, Светски путник, 
Молитва кнеза србског Михаила на брегу морском (1844; Српски 
народни лист). Свакако, најпопуларнију и данас радо слушану 
Што се боре мисли моје, музички су обрадили, хармонизовали 
и објавили Алојз Калауз и Корнелије Станковић. Најчешће се 
помиње обрада Корнелија Станковића из 1857. године, која је 
посвећена Православној општини панчевачкој; сам Станковић ју 
је „особито лепо” изводио 1860. у Бечу, као и на Словенској беседи, 
такође у Бечу, где ју је певао хор као „песму кнеза Михаила”, у 
извођењу госпођице Задробикове. Корнелије Станковић је 1848. 
компоновао и српску Марсељезу, Стеријину песму Устај, устај 
Србине и посветио је кнезу Михаилу, док је песме Тамна ноћ и 
Сећаш ли се оног сата посветио кнегињи Јулији.

Народну бајку Чардак ни на небу ни на земљи Вук Караџић 
је записао онако како ју је кнез Михаило у детињству од својих 
дадиља слушао. Преписе већине песама сачувао је Ђура Даничић, 
а послао му их је Константин Бранковић (1862), ректор Велике 

Током европских година 
кнеза Михаила, кнез Милош 
је одредио Вука Караџића за 
„гувернадура”, тј. да брине 
о Михаиловом школовању 
и усавршавању. Тако кнез 

Михаило једно време проводи
у Берлину, код универзитетских 

професора Јакоба Грима и 
Леополда Ранкеа, а са њиховим 
препорукама је упознао и друге 

значајне личности европске 
културе; 1847-48. путује у 

Петроград.
Боравећи у Бечу, кнез 

Милош се једном приликом 
вајкао секретару Миловану 

Пејчиновићу: „Турци су били
и њихово је прошло, а Немци

се дижу. Мене је од Немаца
сто пута више страх него

од Турака”.

Ђорђе Натошевић
(1821–1887),

лекар и школски реформатор.
Биографи региструју податак 
да су у Бечу, кнез Михаило и 

Ђорђе Натошевић, тада студент 
медицине, становали у истој 

кући; били су скоро вршњаци, 
а касније ће га кнез Михаило 

позвати у Србију (1867) да 
ради на унапређивању и 

реформисању школа у Србији. 
Зна се да је Натошевић друговао 
и са Ђуром Даничићем, Бранком 

Радичевићем и Богобојем 
Атанацковићем. Нажалост, у 
Србији ће остати око годину 

дана, о чему је записао:
→
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школе. Песник и полиглота Ђорђе Марковић Кодер, младог Ми-
хаила је (1838) учио и мачевању.  

У свом дневничком запису, тадашњи полемичар Милан С. 
Пироћанац, дефинише лик кнеза Михаила: „Човек обичне па-
мети и бистрине, и поузданог карактера”. Међутим, Михаилово 
образовање и међународно искуство, обезбеђивали су му да са 
пуно ауторитета учествује у културним и уметничким актив-
ностима Београда и да говори, на пример, на сесијама Друштва 
српске словесности (што приказује позната слика из 1842. го-
дине). Такође, кнез Михаило је прокламовао и увођење Вуковог 
правописа у основне школе (решење је званично донето 1868. 
године, после чега су штампани и нови буквари, као и методичка 
упутства 1870–71. године).

Државотворна мисија династије Обреновић, остварена пре-
теж но мирним путем и преговорима, на најочигледнији начин 
је приказана чином турске предаје градова новој српској власти. 
У априлу 1867. кнез Михаило је из руку турског паше примио 
кључеве градова у Србији. Скинута је турска, а истакнута срп-
ска застава, повучени су турски низами и постављене српске 

Што се боре мисли моје, песма кнеза Михаила Обреновића

„...Познато Вам је да сам рад 
школа и у Србију одазват и онде 
радио оно неколико месеци, и био 
би остао, да је остао на животу 

онај, којиме је ономе одазвао, 
и којега сам као највећега 
пријатеља народа српског 

поштовао”(1868; после убиства 
кнеза Михаила).

     
*

Није случајно да су, управо 
у време прве владавине 

кнеза Михаила (1839-1842) у 
Европу и Русију кренуле прве 
групе србијанских студената 

државних питомаца на 
систематско школовање. О томе 
детаљније у: Јован Милићевић, 

Друштвене појаве у Србији 
19. века; поглавље „Прва 

група србијанских студената, 
државних питомаца школованих 

у иностранству (1839–1842)”.

Што се боре мисли моје

Што се боре мисли моје,
искуство ми ћутат вели.

Бјеште сада ви обоје,
нек ми срце говори!

Први поглед ока твога
сјајном сунцу подобан,
плијенио је срце моје,

учинио робом га.

Да те љубим, о, једина,
цијелом свијету казаћу,

сам од тебе, ах, премила,
тајну ову сакрит ћу.
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војничке страже. До краја априла није остало више ниједног тур-
ског војника у градовима. 

И у време кнегиње Јулије и кнеза Михаила, велики балови 
у сали хотела „Круна” у Београду, који су организовани по угле-
ду на балове владарских кућа Европе, били су специфичан ком-
промис новог и старог, „европског” и „србијанског”: „играло се 
кокоњеште, нишевљанка, Јелка тамничарка, Неда гривну изгуби-
ла, па српски кадрил „Даница”; француски дворски кадрил, ланс, 
глисе-полка, мађарска полка” (анонимни хроничар у: Сима Ц. 
Ћирковић, стр. 143).

Кнегиња Јулија је и после развода са Михаилом помагала мно-
ге песнике, а нарочито Милицу Стојадиновић Српкињу: „Кнегиња 
Јулија Обреновића преузела је двеста примерака моје књиге за си-
ромашну децу и тако омогућила штампање”.

Чињеница је да је кнез Михаило био попустљивији од оца, што 
ће му касније нанети и штету. Наиме, кнез Милош није дозвољавао 
да се Карађорђева супруга Јелена са децом врати из избеглиштва у 
Србију. Међутим, кнез Михаило је то дозволио 1839. године после 
26 година проведених у избеглиштву, Александар Карађорђевић 
је добио службу (1840), чак је постављен и за кнежевог ађутанта 
(1842), а Јелена је добила пензију од 1500 талира годишње. Убрзо, 
1842. опозициона власт је на престо довела, управо, Александра 
Карађорђевића, а Обреновићи су отишли у изгнанство.

Чувај се пријатеља

По повратку у Србију јануара 1859. Милоша и Михаила опколе 
„безбројни пријатељи тражећи служаба, накнада и награда”, што су 
били пријатељи Обреновића. Кнез Михаило каже оцу: „Бабо! Близу 
двадесет година имадосмо посла са непријатељима, и изађисмо на-
крај, али сад са пријатељима тешко шта урадити, па да буде право 
и за њих и за друге!”

Дворац у Иванки, недалеко од Братиславе (Пожуна), Ми-
хаило купује после женидбе 1856. године, чиме се завршавају тзв. 
„бечке године”, мада се контакти са „бечким кругом” никада не 

Око 1848–1852. Вук Караџић 
наводи подужи списак оних који 

су му сакупљали приповетке 
за збирке које је штампао. 

Поред осталих, наводи и кнеза 
Михаила, Лазара Марјановића, 

учитеља земунског, Вука 
Врчевића, једног ђака из Рисна, 

три приповетке од Милице 
Стојадиновић и две од 

Димитрија Чобића, педагога.

Кнегиња Јулија учи српски
 

За Михаилову изабраницу, 
касније кнегињу, Јулију Хуњади 

(1831-1919) Илија Гарашанин 
је рекао: „Он пак задовољан је 
врло. Није та фрајла ни тако 
лепа, веле, али је васпитана и 

изображена девојка”. Кнегињу 
је учио српском језику Ђура 
Даничић и она је у Србији 
нормално комуницирала, а 
забележено је и да је играла 

српско коло. 
Кнез Милош је, како показују 

најновије претраге, упутио 
изненађујуће много писама 

својој деци. На пример, у једном 
писму Михаилу, саветује га да 
се жени; а касније, препоручује 

снахи Јулији да учи српски језик. 
Она му 1854. пише на немачком: 
Mein liebe Vater, а 1858. пише на 
српском „покорна кћи” и „мој 
драги отац”. Ћерки Петрији, 
пак, даје савете око подизања 

четири сина.
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прекидају. Уосталом, ускоро долази и „друга влада кнеза Мило-
ша”, па се животне околности опет мењају.

Кнез Михаило се на посебан начин односио према планини 
Рудник, тако што ју је ставио под посебну бригу државе како би 
се спречила сеча шуме.

Велимир Михаил Теодоровић (1849–1898)

Велимир је ванбрачни син кнеза Михаила, изузетно образо-
ван и „углађен европејски аристократа, који је по добростивно-
сти карактера био посве налик оцу”. Упамћен је као велики доб-
ротвор. Живот је провео, претежно у иностранству.

Рођен је из идиличне и краткотрајне љубавне везе у бањи 
Рогашка Слатина, у Словенији, 8. маја 1849. године. Хроничари 
су истицали да је кнез предузео све да његов син не осети очево 
одсуство (посредовањем банкара Тирка), што се огледало у ку-
повини куће и обезбеђеном школовању. Када је имао седам го-
дина, Велимир је четири наредне године провео у Београду, у до-
му Анте Радивојевића, имајући праву породичну прихваћеност 
и васпитање. Записано је да се кнез увек обрадовао сусрету са 
својим ванбрачним сином: „Студирао” га је по неколико часова, 
„гутао га очима”, па би му на растанку дао дукат, све у страху да 
га „мажењем не поквари”. То је било и разумљиво, јер кнез ни-
је имао своје деце са Јулијом. Велимиру је обезбеђено посебно 
васпитање у пансиону „Olivier Neval у Champal код Genfa”. За ње-
гово образовање су заслужни и: његов гувернер сликар Стеван 
Тодоровић, професор Милутин Стојановић и Тома Петковић 
„који му је био верни пратилац до последње уре” (Ћирковић Ц. 
Сима, стр. 167).

Карел Пацек, лекар, био је, такође, задужен да брине о Вели-
миру, па 1861. ангажује сликара Стеву Тодоровића (који је био 
познат по својој приватној школи), да буде васпитач: уз њега 
и чика Антиног сина Живка и Тодоровићевог сестрића Јована 
Стојшића; а за помоћ је он ангажовао Тодора Петковића. Анга-
жовани су и: Стева Д. Поповић, Х. Цана и Корнелије Станковић, 
за музику. Група прелази у Женеву 1863, а 1864. Тодоровић одлази 
у Италију; нови васпитач је постао Милутин И. Стојановић, гим-
назијски професор. У православље је прешао 1866. године, по 

Повеља Марка Мурата

Велимир М. Теодоровић
и Марко Мурат

Велимирово доброчинитељство 
још увек није довољно проучено 

и пописано. Познато је да је у 
Минхену био почасни члан и 
добротвор Српске читаонице. 
Посебну повељу за ту прилику 
је израдио 1889. године Марко 
Мурат: „Српска читаоница у 

Минхену, првом почасном члану 
господину Велимиру Михаилу 
Теодоровићу, своме великоме 

добротвору”. У каталогу у част 
150 година од рођења М. Мурата 
(Народни музеј, Београд, 2014) 
пише: „Он је у иконографску и 
пластичну структуру зналачки 
унео српски грб, гусле, књигу, 
ловоров венац и ћилим који 

асоцира на Србију”.
→
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завршетку шесторазредне гимназије и узео је презиме Теодоро-
вић. У време боравка у Минхену и у вили на Штарнбершком је-
зеру, аматерски се бавио сликарством.

Велимир је потом студирао економију у Хохенхајму, код Шту-
тгарта, а са оцем се последњи пут срео 1867. године у Женеви, док 
је још увек студирао (код професора Иливијеа). Према њему су 
били нетрпељиви будући краљ Милан Обреновић и његова око-
лина, сумњајући да је претендент на престо. Велимир је, после 
свега, наследио имање у Влашкој, а све је на крају завештао своме 
народу (Велимиријанум). Стеви Тодоровићу се, једном приликом, 
поверио да је просио ћерку руског конзула у Минхену, али су га 
родитељи његове изабранице грубо одбили, јер је био ванбрачно 
дете.

„Велимиријанум”. Велимир је умро напрасно у Минхену, 1898. 
године, где су га сахранили српски студенти. Цео свој иметак оста-
вио је отаџбини у виду задужбине „Велимиријанум”, која је лепо 
радила све до Другог светског рата, мада је последњи издатак имала 
1971. године. Задужбина је основана тестаментом још 1889. године: 
за унапређење науке, уметности, трговине, индустрије и занатства, 
а продајом имања „Негоја” у Румунији, као и великом сумом новца 
у злату за развој књижевности, просвете и улепшавање Београда. 
Види: Велимиријанум – задужбина Велимира Михаила Теодоровића, 
Београд, 1909.

Обреновић (Николић) Јелисавета,
Савка (1814–1848) 

Већ смо навели да је била удата за барона Николића; забе-
лежено је да је била „најдаровитија” међу Милошевим кћерима. 
Знала је више језика, што је за оно време била реткост: од „ори-
јенталских” – грчки и турски, а од „западних” – немачки, фран-
цуски и италијански (Сретен Л. Поповић, Путовање по Новој 
Србији, Београд, 1950).

Са десет година је прешла у Београд (1823), у дом Вите Ро-
мите, ради потпунијег девојачког образовања и учења клавира. 
Путописац Пирх, пак, региструје 1829. да она говори италијански 
језик.

Будући велики сликар,
Марко Мурат, положио је 

пријемни испит на Уметничкој 
академији у Минхену 1887. 
године. После две године, 

наставио је студије захваљујући 
четворогодишњој стипендији, 

много повољнијој од 
претходних, добијеној, управо, 

од Велимира Теодоровића. 
Види: М. Мурат, Из мог живота. 

Аутобиографија”, Завод за 
уџбенике, Београд, 2007; Марко 

Мурат у част 150 година од 
рођења. Из ризнице Народног 

музеја у Београду, аутори 
каталога изложбе Љубица 

Миљковић и Гордана Станишић, 
Београд, 2014.

Јелисавета – Савка,
кћи Милоша Обреновића
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Брига о ванбрачној деци кнеза Милоша

Од многобројних Милошевих љубавница, поред убијене Пе-
трије, посебно место, његову бригу и уважавање, имала је Стан-
ка, која је тада била једна од ретких писмених жена. Писма кнезу 
је затварала печатом, на којем је био симбол нежности и сим-
патија: штит у облику срца прободеног с три стреле, који држи 
рода у кљуну (Љушић, Кнегиња Љубица, стр. 106).

Још једна његова љубавница је имала везе са подизањем и 
васпитавањем његове деце – Туркиња Јеленка, која је 1822. дове-
дена у Крагујевац и обучавала је кћи Петрију. Знала је влашки 
и турски језик, а једно време кнез ју је поставио за „домостро-
јитељицу” крагујевачког двора. Звали су је „Мала госпођа”, за 
разлику од Љубице као „Велике госпође”. Јеленка, касније, после 
удаје, имаће једну усвојеницу, која ће се удати за познатог либе-
рала Јеврема Грујића. Јеленка је око 1844. године у Београду ва-
жила за лепу и отмену даму, која је до тада научила француски 
и немачки језик, свирала клавир и организовала уметничка по-
села. Чудан пример за прилике у ондашњој Србији, да од једне 
хајдучице (детаљније код Љушића) и авантуристкиње, постане 
угледна дама београдског грађанског слоја. Тада су у Београду 
била на гласу два средишта монденског живота, њена и позната 
посела кнегиње Персиде Карађорђевић. Као Јеленкин задњи ути-
цај на кнеза Милоша (када су већ остарили), може се узети имено-
вање њеног зета Јеврема Грујића за помоћника министра правде.

Није сувишно поменути да се кнез Милош увек материјал-
но бринуо и о деци свих својих љубавница. Вероватно последње 
дете му је родила Рускиња Марија (у Букурешту), син се звао Ми-
лан, а тада је Милош зашао у 75. годину живота. Када се разболео, 
Велики Милош је издахнуо на Крстовдан 1860. године, окружен 
њеном пажњом.

Међу успешним личностима 19. века, које су утицале на ток 
збивања у Србији и за које се веровало да су ванбрачна деца кне-
за Милоша, јесте и Миливоје Петровић Блазнавац: шегрт у Бла-
знави, вашарски стихописац, полицијски шпијун, проналазач 
у Паризу, истраживач руда, кнежев ађутант; министар војни, 
председник владе, први намесник; а у његовим рукама се више 
пута налазила судбина народа и државе. Чињеница је да је, пре 
удаје за Петра, његова мати служила на двору кнеза Милоша у 

Барон Милош Бајић
(1827–1897)

Барон, велики народни и 
просветни добротвор. По мајци 

Петрији био је унук Милоша 
Обреновића и богати наследник. 
Школовао се у Будимпешти. Био 
је посланик у Угарском држав-

ном сабору, а 1895. изабран 
је за „члана господске куће” 

(Горњег дома Сабора). Дао је сто 
хиљада форинти прилога, чиме 
је омогућио да се у Новом Саду 

подигне зграда српске гимназије. 
Супруга: Катарина Харимова, 
деца Јелисавета и Михаило.

Јелисавета Савка Обреновић
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Крагујевцу (детаљније Љушић, Кнегиња Љубица). Из српског 
по крета у Војводини 1848. Блазнавац је изашао са Гвозденим кр-
стом аустријске владе и мајорским чином, да би потом отишао 
на студије у Берлин, Париз и Мец, а када се вратио у Србију по-
стао је начелник војног одељења Министарства унутрашњих 
дела. На крају је постао и муж Јевремове унуке Катарине. О ње-
му у Поменику пише: „Рукопис је имао леп, читак, и за причу 
марљив... задобијао од првог часа како би се појавио...”.

Школовање браће Милоша Обреновића
и њихових потомака

Као и у свим династијама, рођачка повезивања и удадбе и 
женидбе, биле су и код Обреновића значајан чинилац у успос-
тављању породичног утицаја и власти нове грађанске класе. На 
првом месту су односи и подршка између браће и сестара (по 
мајци, по оцу, рођених), затим брига о васпитању и везама њи-
хове деце, а потом и учвршћивање веза између неколико најзна-
чајнијих породица на простору рудничко-таковског краја (Обре-
новићи, Милићевићи-Луњевице, Вукомановићи), а касније и ши-
ре, са краљевским породицама суседних земаља.

Браћа и сестре: деца Милошеве мајке Вишње из првог брака: 
Милан, Јаков и Стана; деца Вишњина из другог брака: Милош, 
Јован и Јеврем.

 
Војвода Милан Обреновић (око 1770–1810)

Рођен је у Брусници у типичној сељачкој породици оног 
времена, од оца Обрена Мартиновића, па је по имену његовог 
оца, названа и читава династија Обреновића. Из ове земљорад-
ничке породице, први се уздигао Милан успешном трговином, 
а касније војводским и командантским чином у Рудничкој на-
хији, да би при крају устанка обављао и депутатске (дипломат-
ске) послове за устаничку Србију. То говори о његовом укупном 
општем образовању и животном искуству, које је за оно до-
ба значајно и које га је издвајало од осталих, без обзира на не-

Сима Милутиновић Сарајлија 
наводи и пример Карађорђеве 

милоснице коју је он „у мушким 
аљинама под именом Марјана 

уза се водио”; а војвода Миленко 
Стојковић је имао читав харем.
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достатак формалног школског образовања. Члан Правитељству-
јушчег совјета је постао (вероватно) 1805. године. Од јесени 1809. 
године вожд Карађорђе припрема пуномоћја за депутате на важ-
не преговоре са Русијом (Милан Обреновић, Хаџи Мелентије и 
Миленко Стојковић), а делегација је, због међународних окол-
ности, стигла само до Букурешта новембра 1810. године, где су 
и вођени разговори. Ту је кнез Милан и умро 1810. године. У то 
време, 1809-1810. године, војвода Милан Обреновић преговара 
са руским командантима Багратионом и Каменским. Од Багра-
тиона је добио позлаћену сабљу са натписом „за храброст”, а од 
Каменског сребрну медаљу (16. априла 1810).

Зна се да је војвода Милан Обреновић био један од четири 
писмена члана Правитељствујешчег совјета. Сима Милутиновић 
Сарајлија у стиховима о Првом устанку назива га „Срб-Милан”, 
вероватно због борбености за слободу Србије.

Код Милана Обреновића је у младости калаузио Никола Ми-
лићевић Луњевица, а када је трговина кренула набоље, онда су 
се уортачили.

Брата по мајци, Милоша је укључио у трговачке послове већ 
1803. године, а касније и у сам врх устаничких операција, у ко-
јима се будући кнез Србије веома истакао.

Христифор М. Обреновић (1802–1825)

О сину војводе Милана остало је доста података који се од-
носе на нашу тему. Историографија није до краја разјаснила ди-
леме око тога да ли је имао брата, за кога у неким изворима тврде 
да је умро између 1814. и 1816. године. Мајка му је настрадала 
1813. године током пропасти устанка, а бригу о Христифору су 
извесно време преузели баба Вишња и стричеви Јаков и Јован 
у Брусници. Основну школу је учио код учитеља Јована Миоко-
вића.

Отац, за кога се зна да је уз Карађорђа и Доситеја присуство-
вао отварању Велике школе (1808), одвео га је у Београд у ову 
школу 1809. године, што је Милан Ђ. Милићевић пропратио и 
стихом народног певача из Бруснице.

Претпоставља се да је Христифор (Ристивор, Риста) на шко-
ловању у Београду провео четири године, до 1813. године. После 

У архивској Збирци Мите 
Петровића сачувано је писмо 

грофа Каменског
(4. април 1810. у Букурешту), 
руског главнокомандујућег 

у Влашкој, Молдавији и 
Бесарабији, којим обавештава 
Милана Обреновића, војводу 
рудничког, да га за оданост и 

заслуге према Русији одликује 
медаљом.
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пропасти устанка и смрти мајке, бригу о њему, поред стричева, 
несебично преузима Јаков Ненадовић, извео га је у Земун; крајем 
1814. се селе у Бесарабију, а фебруара 1815. одлази у Петроград 
на школовање са групом деце српских устаничких старешина, 
међу којима је био и Карађорђев син Алекса.

Све до 1822. он је у Кадетском корпусу (чин заставника ко-
њичке артиљерије). Забележено је да је био један од најбољих 
ђака из групе српске емигрантске деце: „Кристинка је здраво и 
учи се добро разним наукама и по времену ће бити срећан човек” 
(из једног од писама). Кнез Милош, као и стричеви, обузети до-
гађајима Другог устанка у Србији, помагали су га новчано, али 
повремено и неуједначено. Зна се да је кнез на крају школовања 
Христифору купио официрску опрему, а после преране смрти, 
исплатио његове дугове.

За нашу тему о писмености и школовању Обреновића, зна-
чајно је још једно дописивање младог Христифора са кнезом Ми-
лошем. Наиме, познато је да је кнез био веома сумњичав према 
својим писарима, а неки то проширују на све писмене и учене 
људе. Из писма (1816. године) се види да је на то утицао и си-
новац: 

„Љубезни стриче, молим вас покорно, не будите до века без-
грамотни (неписмени). Старајте се како год да се научите писа-
ти. Ја сам знадем како је вама тамо; ако ли баш не можете се 
научити писати, а барем научите подписивати име и презиме. 
Немојте се ви ослањати на писаре, зашто има много писара, пак 
и не чита вам тако како стоји у писму, а ви немојте се ослањати 
и на свакога. Не дајте никому да вам чита, само господин Ми-
хаил вам може читати, други нико, и стриц Јефрем. Ако ли ко-
га не буде код куће, а ви кад вам прочита ваш писар писмо, ви 
отидите к другому који уме читати, нека вам он прочита, онда 
ћете видети је ли ваш писар тако писао какочто треба. Таким 
начином можете уфатити вашег писара, је ли он вама веран”.

Дописивао се и са Вуком Караџићем (1819) очекујући Новине 
сербске, да не би заборавио матерњи језик. У списку његових 
књига срећу се, на пример, следећи аутори: Видаковић, Рајић, 
Доситеј, Вук Караџић, Овидије, Плутарх, Телемах и други. Вук, 
такође, очекује да му он пошаље из Русије копију Карађорђевог 
портрета од Боровиковског. Умро је „од плућне болести” („јек-

„Закукала сиња кукавица
На Брусници према Луњевици.

То не била сиња кукавица,
Веће била Стоја Миланова.

Ако кука и невоља јој је:
Отиш’о је Војвода Милане,
И одвео сина Ристивора!”
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тике”), као и многи други Обреновићи у то доба и сахрањен је у 
Петрограду на Охтенском гробљу.

„Оплач умршега лани Христе Обреновића” (1826) у стиху, 
обележио је и Сима Милутиновић Сарајлија.

 

Јаков Обреновић (око 1767–1817)

За Јаковљевог сина Самуила се зна да је био архимандрит 
манастира Каленић, којег је и обновио. Умро је у Цариграду, 1824. 
године.

О потомцима и наследницима из лозе Јакова Обреновића, 
годинама је вођена дуга и веома жучна полемика, о чему постоји 
и посебна књига (Сакривена историја...), у којој се износе тврдње 
да и данас постоје наследници те лозе Обреновића, односно Ја-
ковљевића. 

Јаковљеву ћерку Мирјану, а своју синовицу, лично је удао 
стриц Милош Обреновић, за Стефана Стевчу Михаиловића, да-
нас значајног по Мемоарима (од 1813. године). Занимљив је опис 
начина упознавања (у кнежевом конаку у Крагујевцу), догова-
рања и обављања свадбе; када се млади први пут виде и једно 
другом свиде.

Друга Јаковљева кћер Дмитра (1818-1878) била је удата за 
Трифуна Новаковића, из Бреснице, Срез моравски, који ће одиг-
рати значајну улогу приликом доношења одлуке да се нова варош 
подиже на Дивљем пољу, исељењем Бруснице.

Господар Јован (Теодоровић)

Обреновић (1786–1850)

Млађи брат Милоша Обреновића, који је обављао најповер-
љивије послове у Брусници и Чачку, а као депутат је 1816. године 
путовао у Цариград.

Путописац Пирх наводи занимљиве податке о Јовану (Теодо-
ровићу) Обреновићу, са којим се срео у Чачку у кући Васе По-
повића: путописац описује да је Јован Обреновић истих црта као 
кнез Милош, само је нешто ситнији. „Израз његова лица благ је 
и миран; ужива глас одличног оца породице и на њему се види 

После битке на Забрежју,
при крају устанка, кнез Милош је

скинуо сабљу војводе Милана
и предао Јакову Ненадовићу

са  молбом да је преда правом 
наследнику Христифору. 

Писмом од 16. фебруара 
1816. кнез Милош тражи од 
Христифора Обреновића, 

питомца, да му преко Михаила 
Германа, исцрпно пише о свом 

начину живота.
Може се рећи да је однос 

синовца (Христифора) и стрица 
(Милоша) био искрен. Писмом 

из Петрограда, 28. јуна 1816. 
Христифор упозорава кнеза 

Милоша: о Карађорђевом 
доласку у Петроград, његовим 
интригама против Милоша и 
претњама као и о сузбијању 

неистина од стране П. Добрњца 
и М. Германа и саветује

да буде опрезан.
Кнез Милош пише Христифору, 

6. јуна 1817. да му шаље 645 
гроша и изражава жељу да га 

што пре види код себе у Србији, 
пошто ниједан од његове браће 
нема мушке деце (Збирка Мите 

Петровића).
→
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задовољство и породична срећа”. Позван потом од Обреновића, 
Пирх је посетио његов дом у Брусници. Домаћин га је дочекао 
срдачно, што је главна карактеристика Јованова карактера. „На-
ђосмо га где седи са женом поред камина, са најмлађим дететом 
на рукама, у њему се видео сретан отац породице; тихе кућевне 
врлине одликују господара Јована”. Године 1829, када је Пирх 
боравио у Србији, Обреновић је живео у новоподигнутом кона-
ку са елементима „франачког намештаја”. Пруса је задивио све-
жањ познатих немачких новина – Алгемајне Цајтунга, који је 
затекао у овом добро уређеном здању. Зна се да је примао и Но-
вине србске. Жена и дете које помиње путописац су Круна (ћерка 
кнеза Атанаска Михаиловића, из Бершића) и Савка (Радош Љу-
шић, Атанаско Михаиловић; Пирх, Путовање).

Посећујући Брусницу током свог Путешествија по Сербији 
Јоаким Вујић слично бележи: „У овој варошици јест... Г. Милош 
воспитан; овде је он радосно младе његове године провео код 
љубезнога брата свога Милана”, а у кући Јована Обреновића за-
пажа „добро уреждена (канцеларија) и добро расположена с пис-
мима и протоколом; равно у њој находе се и неке књиге, измеж-
ду који и моје Новејше Земљеописаније наша јесам” (стр. 191)... у 
близини је „једна школа у једном дому високородног господара 
Јоана, у којој до 26 ученика находе се и један учитељ, који се зове 
г. Филип Еуфимијевич”.

О релативности појма писменост и о слабој потрази за пи-
сменима и учитељима, говори и занимљив пример да је један сла-
бо плаћен учитељ у то време, напустио свој посао и запослио 
се „као пандур код Јована Обреновића” у Брусници, а други је 
„ушао у кућу неке удовице” у оближњем селу Мајдану и отпочео 
орати и копати као и остали сељаци.

Да су читаве породице Обреновића учествовале у бурним 
догађајима тог времена, говори и запис Б. Куниберта, који поред 
кнегиње Љубице, као храбре и одлучне жене, наводи и пример 
храбрости Круне, супруге Јована Обреновића, а ћерке кнеза Ата-
наска Михаиловића, из Бершића. Брат побуњеника Милоја Ђака 
организује оружани напад на Пожаревац: „Нападоше на кућу 
Јована, брата Кнежевог, и умало што се бунтовници не докопаше 
Круне, његове жене, коју доста дуго гонише. Брзина њезина коња 
спасе је од њихових увреда, а нарочито од похотљивости једнога 
свештеника, који јој прећаше најсрамнијим поступцима”.

Писмом из Петрограда, 
Христифор потврђује кнезу 

Милошу пријем његова писма 
и „две чести књиге Љубомира” 
и моли да му се пошаљу неки 

бројеви Српских новина и 
обавештава га о себи, тј. да ће 
ове године „изићи у официре”.
У писму из Крагујевца, 1821. 

године, кнез Милош обавештава 
Христифора, да је наредио 

депутатима да му пошаљу 2000 
гр., које треба да подели са 

нашим младићима и саветује 
га да добро учи. Убрзо потом, 

Јеврем Обреновић га из Ваљева 
обавештава о свему и „радује 
се што му школа иде добро”. 
У октобру му кнез Милош 

доставља 2000 гроша за одело 
и наређује му да и даље остане 
у Русији. Преписка је нарочито 
интензивна 1823. године, када 
му једним писмом јављају да је 

кнез Милан добио брата именом 
Михаило (23. децембра, из 

Крагујевца).
Једно од важнијих писама, кнез 

Милош му упућује 14. септембра 
1824. године, шаље му 4000 

гроша и пребацује му што није 
честитао рођење Михаила и 

удају Петрије.
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Анастазија (Стана) Обреновић (1839–1933)

Анастазија је живела у добрим условима, па се и сама бавила 
уметношћу. У Галерији Матице српске у Новом Саду чува се њен 
оригинални лавирани цртеж Глас Христа – према Гвиду Ренију. 
Затим, њена слика као девојчице, настала око 1846. године, рад 
Павла Симића (уље на дрвету); као и портрет, уље на платну, рад 
Стеве Тодоровића (око 1900. године). Подаци о сва три рада у: 
Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије, 1.

Господар Јеврем (Теодоровић)

Обреновић (1790–1856)

Јеврема Теодоровића, касније Обреновића, срећемо још 1807. 
године у породично-задружној школи у кући Николе Милиће-
вића Луњевице, где учи заједно са Николином децом (када је 
имао између 16 и 17 година), где им је учитељ био Михаило Ре-
сничанин и „један учитељ из Немачке” (Лаза Кисин, из Осека, 
тј. Осјека). У Шапцу је оженио Томанију, ћерку војводе Анте Бо-
гићевића (1816), а касније ће се окумити са протом Матејом Не-
надовићем (1919).

Јеврем и Томанија су, за разлику од осталих Обреновића, 
живели у складном браку и имали су деветоро деце, од којих је 
троје умрло у раном детињству, а две ћерке као девојке; дуже су 
живеле ћерке Јелена Јелка (1818–1844) и Симона Симка (1818–
1838), као и син Милош (1829–1861). Љубимица Јевремова, Анка 
Ана (1821–1868) родила је петоро деце. Једино је мајка Томанија 
дочекала да јој унук Милан (1854–1901), Милошев син, постане 
кнез (1868–1882), па потом и краљ Србије (1882–1889). Линија 
њихових потомака је дала Србији и другог краља – Александра 
Обреновића, који ће се оженити Драгом Луњевица, унуком Ни-
коле Милићевића Луњевице, чиме се круг повезаности породи-
ца у рудничко-таковском крају затвара, а династија „мајским 
превратом” 1903. завршава своју владавину.

Томанија је, пак, уз себе стално држала свог брата Милоша 
(Богићевића), који ће од писара напредовати до начелника округа 
и који ће имати три врло образована и успешна сина: Антонија 

„Чупићева задужбина”; једна 
од најзначајнијих задужбина 

у култури српског народа 
током 19. века јесте, свакако, 
Задужбина Николе Чупића, 

која се бавила издавањем 
књига и годишњака. Наиме, 
официр Никола Чупић, унук 

славног војводе Стојана Чупића, 
оженио је Јармилу, ћерку Јована 
Обреновића (из брака са Аном 
Јоксић, из Врбаве). Друга кћи 

Анастазија (Стана), била је удата 
за генерала Теодора Алексића, 
„витеза од Маине”. Јармила се 
у другом браку удала, такође, 
за генерала Тихомиља Тешу 

Николића, војног министра и 
ађутанта кнеза Милана. 

Анастазија (Стана) Обреновић,
кћи Јована Обреновића,

рад Павла Симића, око 1846.
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(1838–1916), генерала и министра војног; Милана (1840–1929), 
дипломату и министра, и Михаила (1843–1899), министра и доб-
ротвора (управо се он оженио Катарином Константиновић, ћер-
ком Анке (Обреновић) Константиновић, унуком Јевремовом).

Јеврем Обреновић је прва од важнијих личности династије, 
која је показала јасну проевропску оријентацију, али не у поли-
тичком смислу, већ више у начину живота, у погледу на свет, 
у односима са другим људима, у понашању и вршењу власти; у 
уређењу свог животног простора и вароши на чијем је челу био; 
како је често говорено склон „новачењима и напретку”. Зато је 
он и за историју педагогије значајнији од осталих Обреновића.

Од 1816. до 1842. био је у Србији: обор кнез нахија Шабачке, 
Ваљевске, Соколске и Београдске; губернатор (градоначелник) 
београдске вароши; командант Подрињско-савске војне коман-
де; председник Државног савета, намесник; почасни члан Друшт-
ва српске словесности и један од највећих мецена у Србији (Јова-
новић, Небојша: Господар Јеврем и његов штап: биографија, Бео-
град, Службени гласник).

При крају устанка, 1813. регистроваће се податак о постоја-
њу школе у Брусници, у кући Обреновића, а дом Јеврема Обре-
новића ће бити познат по поседовању већег броја књига (још у 
Брусници), а у Шапцу ће његова ћерка Ана бити једна од првих 
у тадашњој Србији која је „спавала на гвозденом кревету” и која 
је свирала клавир.

Видно је да се за појаву нове, писмене и свестрано просвеће-
не генерације није морало чекати ни на смену генерација, већ се 
та разлика могла запазити у поређењу кнеза Милоша и његове 
млађе браће (Јована и Јеврема) и њихове деце. Њихова деца ће 
већ имати комплетно и систематско школско и приватно образо-
вање и услове за свестрано културно уздизање (млади бегови 
Милан и Михаило и деца Јована и Јеврема Обреновића).

Управо о брзом преображају појединаца, домаћинстава и 
читавих вароши после два устанка, пише и Јоаким Вујић (стр. 165) 
у Путешествијима по Сербији, разгледајући „Јефремове дворе” 
у Шапцу, у којима је затекао подједнако „восточнострани”, „тур-
ски” и „европејски” намештај и уређење просторија: „помислио 
сам, да ни сам фиршт Естерхази, нити пак фиршт Грежалкович, 
нити барон Орци, или какав му буди маџарски магнат, не могу 
имати лепша собна украшенија како овај наш серпски магнат, ви-

Томанија, супруга Јеврема 
Обреновића

Приликом реконструисања 
конака господара Јована

Обреновића у Чачку, који 
је изграђен 1835. године, 

рестауриран је и грб Обреновића 
(1951), насликан на конаку

после његове изградње.
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сокородни г. Јефрем; ...те предречене маџарске фамилије које от 
три и от четири стотина година старе, а овај наш сербски магнат 
от његовог достојинства нема више от десет година”. После ових 
девет соба на спрату куће, при прегледу следује соба „у којој ње-
гова дечица, то јест Симона, Анка и мала Јекатерина, која је јоште 
у колевки, обдержаније и пребиваније њиово купно с њиовима 
служавкама имају”. 

Познато је да је Јеврем у Шапцу установио школу, апотеку, 
хошпитаљ (болницу), касарну и још низ установа које Срби до 
тада нису ни имали већ вековима. Обновио је манастир Чокеши-
ну (1823); уредио шабачку варош „под лењир” (од 1824); обновио 
шабачку цркву (1829). 

Јеврем је, на одређени начин, значајан и за развој војне обу-
ке у Србији: 1825. је подигао прву српску војну касарну (спратна 
зграда са четири одељења) у Шапцу, где је организовао војну обу-
ку (егзерцир) с војницима (1826). Обуку су вршили Срби, подо-
фицири који су пре тога били у аустријској војсци. Први је увео 
и чојане војничке униформе. Такође, организовао је и обуку вој-
них трубача, којом приликом је учитеља довео са стране.

Значајан је податак да је приликом крштења Јевремовог си-
на Милоша, са старе шабачке цркве, први пут у ослобођеној Ср-
бији, уместо клепала, одјекнуло црквено звоно (јер то право није 
признато Србији, до 1830. године). Крштењу су присуствовали и 
кнегиња Љубица, са синовима Миланом и Михаилом, а органи-
зоване су и велике коњичке трке.

Почетком 1829. године по препоруци лекара Јована Стејића, 
долазе васпитачи и учитељи „из прека”: Димитрије Тирол и су-
пруга му Христина. За обоје деце организована је обука у књижев-
ности и музици – „деца су почела ударати гитар и клавир”, како 
се тада говорило. Лекар кнеза Милоша Бартоломео Куниберт дао 
је лошу оцену њиховог учитељског пара, што је утицало на кне-
за. Не ради се о негативном односу кнеза Милоша према умет-
ности и учењу клавира, пошто је он сам већ 1823. својој ћерки 
обезбедио то исто, упућујући је у Београд на васпитавање код ле-
кара Вите Ромите. У Збирци Мите Петровића је сачувано писмо 
из Шапца, од 28. јуна 1817. у којем Јеврем Обреновић одговара 
кнезу Милошу на његове примедбе о учитељу.

На захтев кнеза Милоша, још у Шапцу, Јеврем је отпустио Ти-
ролове, а на њихово место је дошао „из Цесарије” Јосиф Шлезин-

Јелена и Јекатарина, кћери
Јеврема Обреновића

Портрети са слике Кнез Милан на одру 
(Јован Исаиловић)

Стана, Јевремова кћи
Портрет са слике Кнез Милан на одру 

(Јован Исаиловић)
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гер, родом из Сомбора, први школовани музичар у Србији. Он ће 
касније основати први оркестар у Србији, али исте године ће га 
кнез Милош превести у Крагујевац (да оснује „Књажеско-србску 
банду”). Тиролови ће се касније, ипак, преласком породице у Бео-
град, вратити за учитеље Јевремове деце.

Без обзира на све околности, ћерка Анка је још у Шапцу ле-
по напредовала у учењу немачког језика и свирању клавира. Го-
ворило се да је израсла „у најсавршенију младу жену у Србији”. 
Такође, звали су је „первоначалном сербском списатељком”, мада 
није имала упорности у писању значајнијих литерарних дела.У 
њиховом конаку постојала је посебна „учителна вежбаоница”, 
само за учење и рад са учитељем.

У Београд се сели 1831. године, а конак му је био на месту 
данашњег Капетан Мишиног здања у центру Београда. На кул-
турном плану чинио је следеће: у свом дому окупља књижевни-
ке и уметнике, обогаћује своју приватну библиотеку, 1832. пома-
же да се оснује Народна библиотека у Београду (данас Народна 
библиотека Србије); повећао је број претплата на нове књиге, 
обогатио колекцију слика и новчано је помагао младе на школо-
вању у иностранству (на пример, Јована Стејића).

Када 1835. године кнез Милош путује у Цариград, а у Србији 
га заступа, управо, Јеврем Обреновић.

Од јесени 1836. заснива се близак однос Јеврема и Антуна 
Михановића, аустријског конзула у Београду, високообразова-
ног и са књижевним амбицијама (писца хрватске химне Лијепа 
наша и Илирца). Уз васпитаче и учитеље Јевремове деце, Димит-
рија и Христину Тирол и лекара Јована Стејића, као и љубитеља 
књига Глигорија Возаревића, створен је неформални културни 
клуб. Уз њих је Јевремова кћи Анка, која је свирала клавир, писа-
ла текстове и преводила са немачког језика. Међутим, то ће иза-
звати и спор међу браћом, Јевремом и Милошем, због Миханови-
ћевог незадовољства владавином кнеза Милоша. Њима се често 
придруживала и кнегиња Љубица, што је додатно компликовало 
односе, а ојачаће и тиху опозицију према Милошу Великом. 

Јевремов вршњак и чест гост Глигорије Возаревић, књижар 
и издавач, одиграо је кључну улогу и у оснивању штампарије у 
Београду. У Јевремовој кући је 1833. први пут покренута идеја да 
се установи прво књижевно учено друштво у Србији (припрем-
љена су и „нарочита правила”); тек после девет година, опет уз 
његов утицај, основано је Друштво српске словесности (1841).

Анка, кћи Јеврема Обреновића
Портрет са слике Кнез Милан на одру 

(Јован Исаиловић)
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Запажено је, својевремено, да су професори Велике школе, 
приликом посете Београду, приредили банкет екс-краљу Мила-
ну у знак захвалности што је поклоњено имање Јеврема Обрено-
вића, тзв. „Јевремовац” уступио за ботаничку башту, где се она 
налази и данас.

Анка, Ана Обреновић (1821–1868)

У личном образовању и ширењу културе у својој околини, 
од све Јевремове деце, највише успеха је имала Анка, Ана. Већ 
са тринаест година, оглашава се у Давидовићевом Забавнику са 
књижевним огледом и четрнаест прича преведених са немачког 
језика. Јавља се са преводима и у загребачкој Даници, па су је на-
зивали „Илиркињом из Србије”.

Са петнаест година почела је да бележи свој Дневник, вре-
дан литерарно и документаристички (вођен до 1838. године). 
Управо је њен Дневник често цитиран у савременим радовима 
историчара о породици Обреновић, посебно за оне догађаје који 
нису регистровани у званичним документима.

Београд, прве половине деветнаестог века, што се тиче ства-
рања новог културног амбијента, има две породице које се у том 
погледу истичу, али из различитих династија: Јеврем и Томанија 
Обреновић и Александар и Персида Карађорђевић (довођење 
страних васпитача и учитеља за децу, организовање уметничких 
посела, балова; замена народних ношњи европским оделима и 
хаљинама и слично).

Средином века, у Београду су запамћена посела која је Анка 
организовала, у прелепој кући са још лепшим вртом. Јевремова 
и Томанијина кућа је постала средиште окупљања ученог и уме-
тничког света. Посела су осмишљавали „кућни учитељи” Дими-
трије и Христина Тирол, а најчешћи гости су били: конзули Хо-
џес и Михановић; Димитрије Давидовић, Исидор Стојановић и 
други; „читало се, причало се и певало”. Сама Анка је, касније, 
увела три врсте посела: женска, женско-уметничка и „шарена”, 
тј. мушко-женска посела, али са „много укуса и луксуза”.

У Дневнику о јавном и приватном животу (у Београду), док-
тор права Никола Крстић забележио је и „држање једног дечијег 
бала код Натошевића” (Љушић, Љубави..., стр. 106).

Анка Обреновић Константиновић,
рад Фердинанда Треша

Катарина Константиновић
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Посебну књигу-превод Наравоучителне повести, Ана 
Обреновић је објавила у Београду 1836. године.

Анкин син Александар Константиновић је био официр и 
једно време командант гарде у Београду. Његова ћерка Наталија 
Лила се удала за црногорског принца Мирка Петровића Његоша 
(1879-1918) коме је родила пет синова (детаљније: Небојша Јова-
новић, Господар Јеврем и његов штап – биографија; Дневник Ане 
Обреновић, Београд, Архив САНУ, број 14147, навођен је у прет-
ходној књизи).

Анкина ћерка Симка је извесно време васпитавана у једном 
строгом и угледном немачком манастиру (до 1868). За њу је, та-
кође, речено да је била „лепо васпитана, образована, храбра и 
својеглава” и да је, после одласка у Румунију „деценијама бри-
љирала у високом румунском друштву, увек у првом реду фоте-
ља, увек личност са којом се морало рачунати, јер је била не само 
дворска дама... да је играла водећу улогу у румунском дворском 
церемонијалу и монденском друштву” (била је удата за бојара 
Александра Лохаварија). Умрла је 1915. године од колере, негу-
јући рањенике.

   
Милан Обреновић (1854–1901)

Милан Обреновић, унук Јеврема Обреновића и син Милоша 
Ј. Обреновића (1829–1861), рођен је у Румунији (1854) и прве го-
дине је провео уз мајку Марију, рођену Катарџи (1831–1876). Крш-
тењу је кумовао кнез Милош Обреновић, давши му име Милан, 
према свом старијем брату војводи Милану Обреновићу и стари-
јем сину Милану Обреновићу, који је умро млад. Био је кнез 1868–
1882. и краљ 1882–1889. године. Супруга му је била Наталија Ке-
шко (1859–1941), румунска племкиња. Он је, дакле, постао кнез у 
14-ој, одрекао се краљевске круне у 35-ој, а умро је у 47-ој години.

О мајци Милана Обреновића је тада писано као о једној од 
најлепших жена влашке аристократије, чувеној „са своје љупко-
сти и са свога живога духа” (Љушић, Љубави..., стр. 154). Отац 
Миланов умро је 1860. године, када је он имао шест година. Ка-
да је напунио десет година, кнез Михаило га је узео од мајке и 
послао у Париз на васпитавање и школовање. Француз Хиета, 
који је раније био професор универзитета у Гану (Белгија) и при-

Занимљивост је, да је 1841.
у Бечу, када се Вуку Караџићу 

родила једна ћерка, кума на 
крштењу била Анка Јеврема 

Обреновића и дала јој је своје 
име – Анка.

Милош Обреновић, Јевремов син
Портрет са слике „Кнез Милан на одру” 

(Јован Исаиловић)
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знати књижевник, постао је Миланов васпитач и учитељ. За ње-
га је записано да је био од оних умова који су покушавали да 
измире веру и науку, што је значајно за другу половину 19. века. 
Дотадашње стање Милановог одрастања и васпитавања није оце-
њивано као повољно.

У новим условима и са новим учитељима Милан је релатив-
но добро напредовао, тако да је 1867. могао да се укључи у шко-
ловање на париском – Louis le Grand. Убрзо је почео да добија 
и похвале за учење: први је био у учењу немачког језика, шести 
у историји, девети у латинским стиховима, дванаести у грчком 
језику; у француском језику је, већ, изграђивао „књижевни стил”. 
Запажена је његова проницљивост у учењу историје. Био је успе-
шан и у гимнастици, имао је склоности и ка сликарству, али му 
је недостајала стрпљивост. 

После убиства кнеза Михаила, са Миланом је у Београд до-
путовао и васпитач Хиет, према којем је он показивао поштова-
ње.

Пошто је Хиет умро већ наредне године, за васпитача дола-
зи дубровачки госпар, кнез Медо Пуцић, песник са класичним 
образовањем и „славијанин” по усмерењу. Мада бриљантног об-
разовања и каријере, М. Пуцић се није довољно марљиво одно-
сио према свом васпитачком послу. То је надокнађивано пред-
метним наставницима, а пред њима је било још четири године 
до пунолетства.

Поводом смрти М. Пуцића, 1882. године краљ Милан је упу-
тио телеграм: „Заслуге за народну књижевност као и драг лични 
спомен на мога некадашњег наставника, а покојног брата ваше-
га, којега дубоко жалим, воде ме да вам изразим своје искрено са-
учешће у жалости која је постигла вас смрћу његовом. Вечна му 
памет, и лака земља роднога града! Милан”.

Преузимањем власти, мада млад, енергично се укључио у оба-
вљање државничких послова, што је представљало облик „уче-
ња у ходу” или кроз стицање личног искуства: већ 1871. године 
посећује руског цара; 1873. аустријског цара; а 1874. је у посети 
султану у Цариграду. 

Мајка га је само једном посетила у Београду и та посета је, за 
оне који су бринули о њему, била непријатна. Дворски официри 
су га обучавали у лову и сличним вештинама. Оцењиван је као 
брзомислећи и оштроуман, али и са дозом „нервозног страха”; 

Милан Обреновић као дете,
Париз 1868.

Краљ Милан као дечак
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имао је оштар начин изражавања, али често прек и напрасит  (Ву-
кадин Сретеновић, Династија Обреновић – краљ Милан). 

О одрастању и васпитавању краљице Наталије, детаље изно-
си њена гувернанта, пореклом Немица: Из младости краљице 
Наталије (део преведен на српски језик, Београд, 1890. године). 
За кнеза Милана Обреновића се говорило и писало да је пропу-
шио у шеснаестој години, по савету једног министра и још много 
шта је још противуречног записивано у успоменама појединих 
савременика. Ипак, за његове владе, Србија је: стекла независ-
ност (1878), постала краљевина (1882), парламентарна и уставна 
земља (1888).

Време Милана Обреновића изнедрило је и будућу Српску хим-
ну, односно Боже правде. Писац химне Јован Ђорђевић, 1872. године 
унео ју је у позоришни комад Маркова сабља. Зна се поуздано да је 
певана Милану Обреновићу 1875. године.

Поред Ордена таковског крста (модификованог 1883), уста-
новљен је и Орден белог орла и Орден светог Саве (1883) за заслуге 
стечене у просвети, цркви, књижевности и лепим уметностима.

 

Краљица Наталија Обреновић

(Фиренца, 1859 – Париз, 1941)

Рођена је као Наталија Петровна Кешко у Фиренци; отац по-
реклом Рус, а мајка из Молдавије, за обоје се тврдило да су пле-
менитог рода и врло имућни. Подаци о одрастању и васпитавању 
краљице Наталије, за нашу историјску причу су битни јер се ради 
о мајци једног од владара из династије Обреновића – Александра 
Обреновића.

Деца Кешкових су образована уз француске и енглеске гу-
вернанте, имали су наставницу клавира, а брат им је имао и не-
мачког учитеља. Њихово детињство су обележиле честе сеобе и 
мењање старалаца, пошто су им родитељи рано умрли. Још као 
девојчица, изражавала је своје словенско порекло и родољубље: 
„непосредна последица је била жестока борба против француског 
васпитача мог брата и страног усмеравања његовог васпитања” 
(опис догађаја у Швајцарској, око 1874. године; Моје успомене). 

Медо Пуцић (1821–1882) 
Школовао се у Дубровнику, 

на лицеју у Млецима, а права 
студирао у Падови и Бечу.

Од 1841. године (од познанства 
са Коларом) изражава снажно 

словенско и српско национално 
осећање. Путовао је и радио по 

многим европским земљама.
Намесништво, у бризи за 

васпитање малолетног кнеза 
Милана, у Београд га је позвало 
1868. за васпитача, где је остао

до 1872. године. Његов рад
на изворима дубровачког
архива Споменици српски, 

издало је Српско учено друштво,
1862. године.

Његов пријатељ Матија Бан, 
такође Дубровчанин, називан је 
„српским Шекспиром” (написао 

је око 40000 стихова), био је 
васпитач Карађорђеве унуке 
(1845), а по доласку младог 

кнеза и будућег краља Милана, 
постављен је за његовог учитеља. 

У Београду је провео знатно 
дуже време у односу на

М. Пуцића.

Гроф од Такова

Краљ Милан се одриче српског 
престола 1889. године и 

настањује у Паризу, под титулом 
– гроф од Такова.
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За Милана Обреновића се удала 1875. године, уз кумство ру-
ског цара. У време удаје имала је шеснаест и по година. Убрзо 
је придобила симпатије српског народа: својом лепотом, јасним 
словенским опредељењем, трудом и помоћи око рањеника, вид-
љивим и несебичним хуманитарним радом и, наравно, рођењем 
престолонаследника годину дана после удаје. Ипак, после три 
ратне кризе, смрти другог детета и очигледног неверства суп-
руга, долази до озбиљне брачне кризе, што ће се одразити и на 
одрастање и васпитавање престолонаследника Александра.

Историчари су је описали као врло одговорну краљицу, 
строгих моралних начела, са доста храбрости и „мушких осо -
бина”. Последице развода су биле вишеструке, а што се ње тиче 
то је било прогонство из Србије и њено пресељавање у Бијариц 
(вила „Сашино”; Француска).

Остаће упамћена и по великој ангажованости у хуманитар-
ним и женским друштвима, при покретању листа Домаћица, 
ос нивању Женског друштва за националну домаћу радиност и 
покровитељству над Вишом девојачком школом у Београду. Под-
стакла је и помогла изградњу породилишта у Улици Народног 
фронта, данас краљице Наталије, а Универзитету у Београду је 
поклонила „Мајданпечке домене” (Благојев камен).

Регистровано је да је „написала књигу Београдско друштво, 
али је нашла да је злобна, па је није сачувала” (предговор књиге 
Моје успомене, стр. 43). У успоменама је, такође, записала: „Народ 
ме је видео увек насмешену и веселу, не слутећи колико се суза 
крије иза тог осмејка. Нико осим Бога, није знао шта патим и 
шта подносим”.

Писма Краљице Наталије о Сашином васпитавању (изводи)
 
Милану: „Хоћеш ли да се обоје променимо и храбро кренемо 

према циљу који је Сашина будућност и срећа? Хајде да то ис кре но 
учинимо. Можда Бог, који буде видео нашу добру вољу, за нас чува 
још срећних дана”;

Милану: „Преклињем те у Сашино име”;
Милану: „Дужан си према земљи, према Саши и према свом 

имену”; „Жао ми је што више немаш илузија, без њих је теже. Уз-
ми мало мојих и веруј да будућност припада Саши и нама. Би ће мо 
награђени једног дана”;

Тањир Милана Обреновића, Беч

Тањир са ликом
Милана Обреновића
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Милану: „Можда испаштам неки породични грех и прихватам 
да од њега сав бол падне на моја плећа с надом да ће се он за Сашу 
претворити у радост... али знај да си узрок најбеднијег живота 
што га једна жена може имати”;

Сави Грујићу: „Саша је добро, свакодневно јаше и плива, имао 
је и неколико приватних часова”;

Сави Грујићу: „За Сашу смо данас лепо окитили божићну јелку 
и деца су била врло срећна”;

Милану: „Верујем да је моја љубав према Саши велика као и 
твоја, и да другачије не може бити, а верујем и у Божју милост... 
Надам се да Саша неће ништа приметити будући да је још дете 
и да је васпитаван да према теби гаји љубав, до чега теби није 
нарочито стало... Можда ти мислиш да план Сашиног школовања 
у Немачкој намеравам да одбацим... Сети се само свог детињства 
и не пожели га њему. Зато је потребно да ми у току тих месец дана 
укажеш бар мало пажње”;

Лазару Докићу: „Висбаден је леп и чист... и школе су овде врло 
добре... Послала сам вам програме, које ћете разумети боље него 
ја... узела сам учитеља клавира и цртања да бих запослила Сашу 
преко распуста. Часове јахања...”;

Принцу Кантакузену: „Знате шта ми Саша значи и шта би 
мој живот био без њега”;

Сину Александру: „Нисам ти писала два дана... Имаш ли ча-
сове јахања ? Мислим да један принц мора да буде елегантан на 
коњу. То говори о његовом добром васпитању... једном недељно да 
узимаш часове играња”;

Тетки, из Београда: „Све капије испред двора биле су затворе-
не; прилазила сам с осећањем да гледам у затвор мог јадног Саше. 
Гомила је показивала песницу према затвореним капијама вичући 
„стидно”... Сашу још увек нисам видела... Дочек, који су ми приреди-
ли упркос властима, превазишао је сва моја очекивања”;

Тетки: „Саша је васпитан мимо здравог разума – све се чини 
на јачању његове сујете а ништа на оплемењивању његовог срца... 
Садашње стање је жалосно... У скупштини има антидинастичких 
елемената... та група би била расположена да предложи закон о 
прогонству оба краљева родитеља... Нека ми само дозволе да једне 
недеље одем у цркву с дететом...”;

Сину Александру, у Београду: „Злато моје, Родио си се на су-
трашњи дан пре четрнаест година” (писано 1. августа 1890)... Од-
војити дете од мајке, најгори је од свих злочина, јер је против при-
роде”;

Јовану Жујовићу (новембар, 1899): „уместо да Обреновићи сх-
вате да су оно што јесу захваљујући Србији, замишљају да су Срби-
ју они створили”. 

Кнегиња Наталија са сином 
Александром, Беч 1878.

Кнегиња Наталија и
Београдско женско друштво

Основано је 1875; оснивач 
Катарина Миловук, под високом 

заштитом кнегиње Наталије; 
Огранак у Г. Милановцу је 

основан 1878. године;
1879. покренут лист Домаћица;

Исте године основана 
„Раденичка школа”, за одраслије 

девојчице; 1882. основан „Пазар”, 
за излагање и продавање 

производа женске радиности;
Основана је и „Ђачка трпеза”, 

коју помаже „Одбор госпођица”;
1900. је основан „Дом убогих

старица”, од 1910. „Дом старица”, 
а од 1927. „Дом госпођа”;

Оснивају се и слична нова
друштва: „Кнегиња Љубица”, 

„Коло српских сестара”, 
Материнско удружење итд.
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Краљица Наталија је 1911. године у Горњем Милановцу ор-
ганизовала лицитацију предмета са двора Обреновића, са циљем 
да од прикупљених средстава опреми милановачку Гимназију. 
Своје велико имање у Мајданпеку оставила је Београдском уни-
верзитету.

Као и за већину европских краљица и за краљицу Наталију 
Обреновић је компонован Кадрил за клавир Наталији Обрено-
вић.

Александар Обреновић (1876–1903)

Син краља Милана Обреновића (1854–1901) и Наталије (ро-
ђене Кешко; 1859–1941), из наследне линије Јеврема Обренови-
ћа, престолонаследник и краљ Србије од 1889. до 1903. године. 
Ожењен Драгом (Панте) Луњевица (1866–1903), унуком Николе 
Милићевића Луњевице. Обоје убијени у завереничком „Мајском 
преврату” 1903. године. Александар је први краљевски владар 
нововековне Србије рођен на престолу и који је рођењем постао 
престолонаследник. Политичка историја његовог времена је за 
Србију веома бурна и променљива, али ћемо се ми у овом нашем 
раду бавити првенствено проблемима васпитања и образовања, 
пре свега чланова династије Обреновић.

Родитељска брига о васпитању Александра била је најозбиљ-
нији недостатак у његовом одрастању, а то ће бити озваничено и 
Протоколом..., који су после развода (1888) потписали отац краљ 
Милан и мајка краљица Наталија, 23. фебруара 1889. године; као 
и одласком са власти краља Милана и преузимања власти, па и 
бриге о престолонаследнику, од стране Намесништва. Одређено 
је да краљица мајка може виђати сина само у иностранству (што је 
касније измењено и ублажено), а то се односило, сразмерно, и на 
екс-краља оца Милана. Мајка је истицала да је краљ Милан већ до 
тада занемаривао „психички” (душевни) развој, а примат давао 
физичком и политичком формирању престолонаследника.

„Педагошки скандал” и апсурд се догодио када је краљица-
мајка Наталија самовољно (лађом) допутовала у Београд, „готово 
цела варош београдска” ју је дочекала, а посебно млади. Једино је 
нису дочекали власт и – син, коме то није дозволила, управо, та 
намесничка власт. Одсела је у приватној кући, на шта је реаговао 
и популарни песник Јован Јовановић Змај:

Натали – кадрил за клавир
М. Миловука

Кнез Милан и кнегиња Наталија
са сином Александром, Беч 1880.
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  „И лађа стаде, и ти руке склопи, 
  У загрљај –празан !
  Остани мајко, а тако ти Бога,
  Остани где си, близу сина свога;
  Близину твоју,
  Син осетит’ мора
  И кроз девет врата
  Затвореног двора.”

Под притиском јавности, после две недеље, Александар је 
посетио мајку (за четрнаест месеци су се срели седам пута, мада 
је он још увек био малолетан).

Краљ Милан је провео два месеца са сином, када је био на 
летњем одмору у Нишу (1890). Мада није имао стварног утицаја 
на вршење власти у Србији, краљ Милан је, ипак, утицао да се 
разреши дужности дотадашњи васпитач, радикал Лазар Докић и 
постави нови – тада потпуковник Јован Мишковић (јесен, 1890). 
Ипак, новим споразумом од 30. марта 1891, после добијања не-
опходног новца, краљ Милан је отишао из Србије, у намери да 
заснује нови брак са Артемизом Христић. И од краљице се тра-
жило да више не долази у Србију, после чега је насилно и про-
терана из Београда.

Због неслоге између либерала и радикала у вршењу власти 
у Србији, годину дана пре пунолетства 1. априла 1893. године 
Александар преузима краљевску власт у своје руке. На власт до-
лази и први његов васпитач Лазар Докић, радикал.

За његово одрастање и васпитавање пре развода родитеља, 
може се рећи да је било сасвим у реду и да је било квалитетно. 
Он је под утицајем гувернанте француски језик учио упоредо са 
матерњим, а читање и писање са пет година (диктате је радио до 
17. године). Немачки језик је почео да говори са четири године, 
а читање у седмој. Матерњем језику га је учио дворски лекар и 
васпитач Лазар Докић, као и рачун и остале предмете. Играње и 
гимнастику је водио Федор Михоковић. Од седме године се ук-
ључује и Стеван Д. Поповић, педагог у ужем смислу. Енглески је 
почео да учи од мајке, а од 1885. године се укључује лично про-
фесор Љубомир Недић; Јован Ђорђевић брине о латинском језику 
и географији. Нешто касније, од 1891. године врло интензивно 
је учио руски језик, посебно мотивисан планираном посетом 

Кнежевић Александар Обреновић 
у стилизованој народној ношњи, 

Париз 1881.

Дете (Александар Обреновић),
рад Ђорђа Крстића, око 1880.
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руском цару, која се и догодила 22. јула 1891. године. Образовну 
функцију су имала и честа путовања, по Србији и иностранству, 
која су најчешће била осмишљена и подржана стручним лицима 
(од 1887. године). На пример, 1892. краља на четрдесетодневним 
путовањима по иностранству, прате гувернер Јован Мишковић, 
ађутант мајор Павловић, доктор Ђорђе Јовановић и Пера Вели-
мировић. 

Када је извршио државни удар, Александар је, практично, и 
даље био ђак, и то ђак у приличној изолацији дворског начина 
живота: поред средњошколских наставних предмета, које је 
систематично и вредно учио, учио је и даље и четири страна језика 
(српски језик, историју српске цркве, француски, немачки, руски, 
грађанско-правни поступак, народну економију, дипломатску 
историју, статистику, вишу математику, фортификацију, војни 
земљопис и друге вештине). Зна се да је учио пуно и напорно, 
уз стални надзор Ј. Мишковића (будућег генерала и академика). 
Успешно је „баратао” рачунским операцијама „из главе”; руко-
пис му је био лош; а више је знао од вршњака. Посебна комисија 
је одлучила 1891. године да Александар започне учење према 
универзитетском програму (три године; према посебном про-
граму, са испитима у јуну, са 16 предмета и испита и 27,5 часова 
недељно; плус рекреативне области). Имао је и најстручнији ка-
дар који су Београд и Србија тада имали. Јован Мишковић је са 
њим становао, проводио све дане, са две кратке паузе недељно, 
да би се видео са својом породицом. У посебном поглављу „Краљ 
и ученик”, Сузана Рајић у књизи Александар Обреновић врло 
прегледно и детаљно описује његово одрастање и школовање.

Јован Мишковић је бринуо о његовом васпитању три године 
и истицао је следеће његове особине: ћутљив, понекад немаран 
и неуредан, волео је да добије на картама, макар и неправилним 
играњем. Врло је љубопитљив, у тренуцима раздражености вео-
ма својеглав, у основи правичан, врло добар и хуман.

Ретко се дешава да неко постане краљ пре него што заврши 
своје школовање. Малолетни краљ Александар Обреновић ро-
ђен је 1876, а завршне испите школовања полагао је од 1. до 23. 
јуна 1892. (стереометрија и тригонометрија, енглески језик, ло-
гика, немачки језик, теорија књижевности, римско право, пољ-
ска фортификација, историја српске књижевности, тактика, оп-
шта историја и латински језик). Успех на испитима био је одли-

Престолонаследник Александар 
Обреновић, 1887.
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чан, осим из пољске фортификације (врло добар). Интересантно 
је да је пре тога, 21. маја „Краљ примио Николу Теслу електро-
техничара, Србина из Лике који сада живи у Америци”, али и 
да је после испита, 24. јуна „давао ручак својим наставницима, 
захвалио им се и пио у њихово здравље”. Позната је Платонова 
изрека: „За краљеве нема посебна уласка у геометрију.” Види: Пу-
товање Јована Мишковића са малолетним Краљем Александром 
Обреновићем по Србији (21. мај – 25. септембар 1892) у зборнику 
радова са научног скупа Мисао и дело ђенерала-академика Јована 
Мишковића, Београд, 2004.

Од 1894. године краљ Милан поново долази у Београд и ме-
ша се у вршење власти младог краља, чиме се ситуација компли-
кује, а и Александрова позиција отежава. Политичка неслога 
и страначка нетрпељивост у Србији буја. У сменама владе, на 
пример, за министра просвете долази професор Велике школе, 
Андра Ђорђевић, који се залагао да се просветним радницима 
законом забрани бављење политиком. Позиција краља Милана 
и његове везе са краљицом Наталијом, биле су условљене њего-
вим слабим новчаним стањем, а не жељом да заједнички помог-
ну сину. То је појачано и њиховим политичким „играма” и над-
метањима, што су желели да реализују посредством сина (сусрет 
у Бијарицу, Француска).

Новембра 1894. откривена је „Чебинчева завера”, која је, ус-
твари, најава да постоје озбиљне и све израженије снаге које 
припремају уклањање једне и повратак друге династије (краља 
Петра Првог Карађорђевића), што се и догодило 1903. године. 
Од 1895. до јесени 1897. Александар интензивира везе са мајком 
(у Бијарицу) и умногоме потпада под њен утицај. Делимично 
разочарење је дошло са његовим сазнањем, да су сва његова до-
тадашња приближавања са родитељима била помешана са њи-
ховим политичким рачуницама (Вук Сретеновић, Династија 
Обреновић). Ту се, у Бијарицу, млади краљ заљубио у краљичину 
дружбеницу, а своју будућу супругу, Драгу Луњевицу (удовицу, 
претходно удату три године за инжењера Светозара Машина).

И владу из јесени 1896. године Александар поверава свом дру-
гом бившем васпитачу, овога пута, ђенералу Јовану Мишковићу, 
који, нажалост није успео да формира владу у врло сложеним 
међустраначким односима. Ипак, очигледно је, да је дечја одвоје-
ност од родитеља и сведеност детињства на дворски простор, 
утицала на везаност будућег краља Србије за своје васпитаче.

Краљ Александар Обреновић
и министри, Београд, 1893.
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О одрастању и животним трансформацијама престолона-
следника и краља Александра, занимљиво је и гледање једног 
писца. Наиме, приликом припремања драме Конак у Београдс-
ком драмском позоришту (1959), писац Милош Црњански је по-
слао глумцу Радету Марковићу писмо из Лондона са сугестијама, 
како он замишља остварење улоге краља Александра. У облику 
фрагмената издвојићемо оно што се односи на одрастање и транс-
формације личности:

„...Био је мало виши од Вас, али га могу памтити само они од 
70 година старости, а тих ће бити мало... имате његове очи...Не 
заборавите никада да је кратковид. Да ли сте видели како је тужан 
човек, који је кратковид, када изгуби наочари?

У исти мах, он је био толико снажан, јогунаст, да се држао на 
прстима за прозор, и полумртав, када су га бацали кроз прозор...

...Да сам ја на Вашем месту, био бих рано израстао дечко, лак, 
у првој слици, без кукова (које је после имао) снебивљив пред ста-
ријима... Он ће да расте у идућим сликама а развитак је главно. 
У првој слици он је обешењак, кога официри диригују, као лутку... 
Прва промена долази... кад викне: „Онај коме то није право остаје 
као у апсу”. Ту први пут постаје тиранин. Дакле, у првој слици, 
лака униформа, вечерња. Детињасто... Цвикер треба да виси на цр-
ној врпци. Говори као неки матурант... Бркови у првој слици тек 
нагаравили. Лице младо... У другој слици, то је снажан човек, завод-
ник. Паризлија. Мужјак који држи женку. Дајте косу бујнију, брке 
црње, а у костиму за купање мускулатуру. Униформа сада парад-
на, није више малолетан. Кикотање сад природно, весело... ја бих 
Драги говорио полугласно, каћиперски, а почео бих моменат поезије 
тек код „Дајте ми вашу руку госпођо Драга!”... Гледа Драгу као дав-
љеник... У трећој слици трећа промена и стаса, и униформе, за 
хистерика... У тој слици, као сваки човек који има тешкоћа при 
женидби, постаје лудак. Изломите сто цигарета. Спотичите се 
о ћилим...

При крају треће слике, помпезна униформа, напудровани же-
ник. Комедија блесавог удварача који се жени. У четвртој сцени 
почиње подмукли тиранин. Говорите о људима као што се говори 
иза леђа људи... Четврта промена, пред колевком. Александар је, 
искрено волео децу и био жељан сина. Тачно је знао да му од тога 
зависи живот и трон... Будите тих. Кажем, погледајте какав је 
кратковид човек кад изгуби наочари...

Затим апотеоза Александра, кад виче: „Истераћу цео београд-
ски гарнизон...! Размахните у рампи, пред суфлером, широким гес-
товима, атлетски! То је човек пред смрт. Очи без цвикера. Песнице 
увис! Гром...

У време Александра
Обреновића откупљени су 
Хиландар и Мирослављево 

Јеванђеље. Био је једини страни 
краљ на првој олимпијади

у Грчкој, о чему сведочи
спомен-плоча и чесма из

1896. године.

У новинским написима о 
веридби краља Александра и 

Драге, интересантно је мишљење 
да је краљ: „имао прилику 
да је уочи као жену ретких 

врлина по интелигенцији, срцу 
и узвишеним осећајима, и по 
њеној природној скромности.

Од тог доба, Он је заволео 
госпођу Драгу чистом и 
безграничном љубављу” 
(Београд, Српске новине,

18. јула 1900. године).
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Чујем да Динуловић жели да од „Конака” направи Ромеа и Ју-
лију, ја сам му писао да је то погрешно. То је политички комад. 
Поквариће га и поквариће своју режију, ако буде правио фројдовску 
студију од Александра и Драге...”. Писмо је у целини објављено у 
Политици, Београд, од 28. 12. 2013. године.

Краљ Милан је, попут многих Обреновића, имао и ванбрач-
ног сина Ђорђа (рођен у Цариграду 1889 – умро као младић у Ло-
зани), који је рођен из везе са Артемизом Христић. Приликом по-
сете Цариграду 1894. године, краљ Александар је имао неколико 
важних договора са султаном, који, већином, нису испоштовани: 
обећане су српске школе у битољским и скопским вилајетима, 
као и српске владике у Призрену и Скопљу; али је притом дошло 
и до отворене уцене напуштене мајке Артемизе, која је покренула 
и питање Ђорђевог школовања. 

За историјску науку је битна појава немара или уништавања 
„Хартија Обреновића” и свега што је афирмативно говорило о 
њиховој династији. За нас је илустративан пример да ни „госпо-
дин Мајзнер” нити одговарајућа Комисија за преглед и поп уну 
инвен тара добра покојног краља „није суду послала списак, по-
што би блиотека није била у потпуном реду” (1904).

Интересантан запис је оставио Пера Тодоровић: „Управо не 
зна се кад је горе и несретније”. Видели смо да кнез Милош није 
био у добрим односима с кнегињом Љубицом, која се усуђивала 
да гађа из пиштоља његове милоснице. Кнез Михаило развео се 
од кнегиње Јулије, као и краљ Милан од краљице Наталије. Једино 
је краљ Александар држао до свог брака с краљицом Драгом, али 
тај брак није наишао на одобравање и разумевање, ни код нас, 
ни у свету, чиме је био отворен пут династичкој трагедији” (у: 
Љушић, Љубави..., стр. 188)

О начину укидања једне династије, јасне описе и ставове, на 
релативно нов историографски начин, изложила је Сузана Ра јић, 
аутор обимне студије Александар Обреновић: владар на прела зу 
векова: сукобљени светови: „Начин на који је нестала династија 
Обреновић 1903. године – убиством... – утицао је на покретање 
процеса који је имао за циљ да затре сећања о члановима ове 
вла дарске куће. Кривотворење слике о династији која је више од 
седам деценија владала... узимало се да демократија у Србији по-

Наочаре Александра Обреновића
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чиње тамо где леже мртва и унакажена тела Александра и Драге 
Обреновић. Парадоксално, али тако”. (стр. 5)

Усмрћени краљевски пар је сахрањен без церемонијала на 
гробљу поред Цркве Светог Марка уз присуство собара, без све-
ће и кандила. Симболична је и чињеница да су краљевском пару 
споменик подигли тек Аустријанци у време окупације 1917. го-
дине.

Александар Обреновић је обилазио Таково и руднички крај 
више пута: 1889, 1893. и 1902. године.

Личности из окружења кнеза Милоша
и њихово школовање

 

Василије Васа Поповић (1777–1832)

Рођен је у Бершићима, у Рудничкој нахији, и био један од нај-
ближих и најповерљивијих сарадника кнеза Милоша. Од 1819. 
године је био главни кнез у Пожешкој нахији. Васа Поповић је 
био и велики пријатељ и сарадник Вука Караџића. Довео је, на 
пример, у Крагујевац старца Милију Колашинца, те је Вук од ње-
га записао неколико песама, међу којима и песму о Страхињићу 
Бану.

Васа Поповић је често помињана личност из националне ис-
торије педагогије, пошто га Вук Караџић истиче као пример ау-
тодидакта, тј самоука, који је „научио писати вежбајући писање 
по оним великим белим печуркама што расту на буквама”. Вук 
истиче његову ученост и као човека из власти који га је највише 
подржавао у сакупљању народних песама и умотворина. У По-
менику М. Ђ. Милићевић наводи: „Кнез Васа је био човек врло 
леп на очи; вредан, паметан и необично чуваран!”

О њему највише сређених података излаже Радош Љушић, у 
више својих књига: „Васа Поповић је био брат од ујака кнегиње 
Љубице и самоуки писар. У оно време била је то лепа препорука 
за напредовање у служби. Био је писар код војних старешина 
током Првог устанка, а после Другог устанка – локални старе-
шина и дугогодишњи управник Пожешке нахије. Поповић је био 
један од најпризнатијих старешина, марљив, вредан и поуздан. 

У Историјском архиву
Београда се налази извод из 

књиге рођених за Ђорђа, сина 
Милана Ф. Христића и Артемизе 

рођене Јоанидис, рођеног 4. 
јула 1889. године. Ђорђе је био 
ванбрачни син краља Милана 
и Артемизе, усвојеник грофа 
Зичија и после убиства краља 

Александра Обреновића 
претендент на српски престо,

из лозе Обреновића.

Краљ Александар Обреновић
у разговору са женама и децом

на југу Србије, 1898.
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За све време своје службе уживао је благонаклоност кнеза Ми-
лоша и био је његов тајни саветник, те је боравио, осим у Чачку, 
седишту своје нахије, и у Крагујевцу, престоници Србије. До кра-
ја живота остао је у срдачним и пријатељским односима са кне-
гињом Љубицом... Кад је умро у Београду (1832), кнез Милош 
га је оплакао као једног од својих најбољих пријатеља и друго-
ва.”(Р. Љушић, Атанаско Михаиловић, стр. 23). Од дела његове 
новчане заоставштине (4000 дуката) књегиња Љубица је дала да 
се подигне црква у Брезни, поред које је Васа Поповић сахрањен, 
а вероватно поред њега и шест година старији кнез Атанаско 
Михаиловић.

Нови капетан Црногорског среза Петроније Андрејевић 1837. 
године је известио кнеза Милоша да су он и Атанаско Михаило-
вић пренели кости кнеза Васе Поповића у порту цркве у Брезни. 
У овом чину је учествовало седам свештеника, много кметова, 
Васина породица и много народа.

Поједини хроничари прилика и односа у Милошевој Србији, 
за Васу Поповића истичу да је „припадао странци туркофила”, 
„која је саветовала кнезу Милошу да се мудро нагађа с Турцима 
а мање да слуша упутства из Русије”.

Уредио је чачанску варош: улице, ћуприје, јавне установе. По-
могао је да се сагради црква, 1823. године. Отворио је школу у 
Чачку (први учитељ извесни Драгоје), коју је 1826. посетио Јоаким 
Вујић. Установио је заједнички суд за Пожешку и Рудничку на-
хију, 1824. године. Подигао је за себе конак, сличан оном кнеза 
Милоша у Пожаревцу, али мањи. После смрти, заменио га је Ми-
лошев брат, Јован Обреновић. Треба, такође, узети у обзир да су 
Чачански округ чинили: Драгачевски, Жички, Качерски, Љуби-
ћски, Студенички, Таковски и Трнавски срез (Сретењски устав).

Значајно је да се у архиви САНУ чува око 280 писама кнеза 
Васе Поповића, а у Вуковој преписци је регистровано 60 његових 
писама.

Атанаско Михаиловић (1771–1849), кнез, судија и депутат

Бершићски кнез Атанаско Михаиловић имао је двоструке 
линије везивања за кућу кнеза Милоша. Отац Атанаска Михаи-
ловића се оженио Јеленом Вукомановић, из куће књегиње Љуби-

Кнез Васа је посебно бринуо
о црквама и школама.

Герасим, митрополит ужички,
му шаље једном приликом 

извештај да је извршио замену
и попуну свештеника и да
„су се неки ђаци показали 

немарни” (1827).
Суд нахије пожешке га, такође, 

извештава да „шаље 17 деце 
на учење музике а двоје за 

практиканте” (1831).
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це. Ћерка Атанаска Михаиловића, Круна, удала се за Јована Обре-
новића. Уз кнеза Милоша он је још један пример неписменог се-
љака из овог краја, који се својим радом и способностима уздигао 
до високих положаја у Кнежевини Србији. Био је кнез Кнежине 
црногорске у Нахији рудничкој, судија, депутат; а данас једна 
улица у Г. Милановцу носи његово име (Р. Љушић, Атанаско Ми-
хаиловић, црногорски кнез, судија, депутат).

Бершићи су, као насеље, највише напредовали у време Ата-
наска Михаиловића – од 48 кућа (46 ожењених глава) 1839. годи-
не, повећали су се на 70 кућа и 421 становника, 1863. године. Се-
диште ове кнежине (на турском језику Карадаг), једне од четири 
у Рудничкој нахији, било је, најчешће у Бершићима.

Потпис Атанаска Михаиловића се налази на писму упућеном 
кнезу Милошу из Бруснице јула 1817. године у којем га, поред 
осталог, моле да дозволи да у Брусници отворе школу за чије по-
требе би користили велику собу у конаку Обреновића.

За своје владавине кнез Милош је упутио девет (државних) 
депутација у престоницу Царства. Колико су биле цењене спо-
собности Атанаскове, говори чињеница да је био члан двеју депу-
тација. У петој депутацији 1820-1821. били су, чак, и заробљени, 
због устанка који се дешавао у Грчкој; и шестој, када се из Стам-
бола јавио писмом Васи Поповићу са молбом „да бисте мојим 
млађанима, који су код куће заостали, у свачему мукајет били и 
њи подучавали”.

Правосудна делатност кнеза Атанаска, такође потврђује ње-
гову животну ученост и признатост мудрог и правичног човека. 
Био је члан Суда народа србског, који је произишао из Народне 
скупштине у Крагујевцу и који је био највиша судска инстанца 
у држави, 1827. године (у том суду срећемо и имена Матеје Нена-
довића и Милете Радојковића). Такође је био и члан суда „наије 
рудничке”, а обављао је судијске послове и из статуса кнеза у сво-
јој кнежини.

Атанасков син Јован је похађао школу, о чему је бринуо и 
сам кнез Милош: „Кад је његов син Јован дорастао за школу, он 
га је послао да учи код кнеза лепеничког Ђорђа Парезана. Крајем 
1824. године кнез Милош је писао Атанаску Михаиловићу и на-
редио му да свог сина пошаље у „овдашњу (Крагујевачку) школу, 
да би штогод научио се”. Кнез Милош је десетогодишњег Јована 
сместио на „квартир и кост” код своје бивше љубавнице Станке, 

Радисав Тешић
(1770– око 1855)

Посланик скупштине Ужичке 
нахије. Син Теодора Михаило-

вића, односно, брат по оцу кнеза 
Милоша. Био је кмет села Сред-
ња Добриња, учествовао је као 
„депутарац” на народној скуп-

штини Ужичке нахије,
1821. године.

Јокса Милосављевић
(1781–1837)

Рођен је у Такову. Био је кнез 
Пожаревачке нахије, од 1821. 
године, сердар подунавски и 

државни саветник. Један је од 
најпоузданијих људи кнеза 

Милоша. Путописац Пирх га 
описује: „висок и сув, са два 

пиштоља, огрнут огртачем од 
скерлета”. Бринуо је о кнежевој 

породици у време боравка у 
Пожаревцу.
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а дозволио је оцу и мајци да га посете кад год зажеле. Других 
по датака о његовом школовању немамо, али је очигледно да је 
Јован завршио основно школовање. Само је болест „могла да 
при  сили оца да одустане од даљег синовљевог школовања” (наве-
дена књига, стр. 69).

Међу потомцима из ове породице, помиње се и братов унук 
Сима (рођен 1828), који је, такође, школован и који је евидентиран 
као коресподент Вука Ст. Караџића.

Атанаско Михаиловић је добио пензију од 250 талира, међу 
27 заслужних личности, после Сретењског устава, а међу њима 
су били и Вук Караџић, Јаков Ненадовић, Лука Лазаревић, Прота 
Матеја Ненадовић и други. Само су две пензије биле веће од 
Атанаскове, што говори о Милошевој тадашњој захвалности за 
подршку (Вукова пензија је била знатно мања – 100 талира).

 

„Труковано читање” Томе Вучића Перишића (1788–1859)

Уз Карађорђа и кнеза Милоша Обреновића, Тома Вучић Пе-
ришић је трећа личност по снази утицаја на политичке прили-
ке у Србији током прве половине 19. века. Брат од стрица архи-
мандрита Мелентија Павловића, један од момака код кнеза Ми-
лоша 1815. године у Црнући, верни слуга (угушио је три буне: 
1825, 1839. и 1844), а касније љути противник, вођа уста вобра-
нитеља и на крају жртва њиховог међусобног обрачуна.

Његово деловање је значајно и за рудничко-таковски крај, 
али нас интересује, првенствено, пример његовог одрастања и 
описмењавања. О томе најсистематичније податке сабира и изла-
же Радомир Ј. Поповић у књизи Тома Вучић Перишић. Започео 
је похађати школу у Чумићу 1804. године, коју су основа ли жи-
тељи тог села 1791. по повратку из емиграције. Турске власти 
су дозволиле рад школе, а учитељ је био извесни Јаћим, рођени 
Чу мићанин. Ту је изучио псалтир и часловац, до фебруара 1804. 
године. Научио је да чита штампана слова, па је читао новине и 
књиге, али вештина писања га није интересовала, јер су тај посао 
тада обављали писари. Р. Љушић наводи архивску белешку: „Ву-
чић је у села Чумића, подигшу се за Хаџи Мустај Паше школу 
ишао учити књигу, и Псалтир је већ читао, и добро се учио и 
владао, у торбици хлеба од куће доносио, те хранио, и у школи 

Печат кнеза Атанаска
Михаиловића
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конаковао”. М. Ђ. Милићевић, пак, наводи да је школу похађао 
у манастиру, вероватно, у Драчи. Ипак за село Чумић је везан и 
податак да је, док је похађао школу, живео код Михаила Бекића, 
ожењеног његовом рођаком. Дакле, имамо три варијанте: да је 
конаковао у школи, да је учио у манастиру и да је становао код 
рођака. Четврта варијанта је: да се писмености учио у Враћев-
шници, где је игуман био његов брат од стрица и где је била 
активна манастирска школа, са коначиштем: „када је букнуо Ка-
рађорђев устанак, Вучић је као младић био у манастирској шко-
ли, па чувши пушке, заклопи часловац, дочепа шешану и оде у 
војнике”. 

М. Ђ. Милићевић, такође, наводи: „Вучић је знао читати, и 
новине је редовно читао, ма да то и није свуд признавао. Писати 
одиста није знао”. Извесни судија Тодоровић је тврдио да је 
Вучић читао, јер је овај једном, посетивши га, затекао га како 
чита новине. Ж. С. Ђорђевић је мишљења да је Вучић знао само 
„труковано читати” (штампана слова). Енглески путописац Џон 
П. Симпсон (1844) записује интересантну тврдњу Вучића „да не 
зна да чита и да пише. После су га обавестили да добро зна и 
једно и друго, али се претварао да не зна, да би се изједначио с 
народом, у чијег се идола претворио”. 

Такође се зна да је 1808. године одлазио у Тополу ради војне 
обуке, пошто је због сиромашног стања служио у пешадији и 
није био у могућности да купи коња и опрему, што ће касније 
учинити. Следеће, 1809. учествује у походу на Стари Влах, а кра-
јем те године се прикључује Хајдук-Вељковим бећарима. После 
слома устанка 1813. године, склонио се у збег на Руднику, а потом 
га је кнез Милош заштитио од турске освете, узевши га међу 
своје момке (заједно са Симом Милосављевићем Паштрмцем) у 
Црнући. Временом је, бринувши се добро о кући и домаћинству 
кнеза Милоша, добио од Милоша надимак „Газда” и наклоност 
кнегиње Љубице, која га је називала „Браца”. Да је Вучић био 
близак породици и кнегињи Љубици говори и податак да је, 
управо, он био у „делегацији” која је 1819. године ишла у Срезо-
јевце да би вратила кнегињу Љубицу у кнежев конак (после 
убиства Милошеве љубавнице Петрије).

Један од популарних надимака које је придевао кнез Ми-
лош, био је и надимак „Амиџа”, уз име Симе Милосављевића, 
запамћен по чувеној песми Ђуре Јакшића Отац и син, а која го-

На пијаци у Београду 1839. 
године разговарају намесници 

Вучић, Јеврем, Аврам и 
управник вароши Милош 

Богићевић, митрополит Петар 
и Ресавац о младићима које 

би требало послати у Европу 
на науке (благодејанцима). 

Митрополит моли да иде и Фи-
лип Христић, Ресавац се заузима 

за Ђоку Бранковића, а у то ће 
рећи Милош Богићевић:

„Е, хоће наша деца дочекати
да им суде синови механџијски

и бакалски”.
„Немој говорити тако лудо”,

рече господар Јеврем, „ко је вре-
дан судиће па чији био син”.
„И нека суде”, рече Вучић,

„и треба да суде, јер се уче како 
ваља, а није као мој син: ја га 
пошаљем у школу, а он узме 

керове и пушку па оде у лов, па 
то ће му и бити до гроба”.

„Онда барем узмите и мога 
(рођака) Косту (Магазиновића)”.
Тако и Коста би узет међу прве 

питомце који су послати на нау-
ке из Србије (Забележио М. Ђ. 

Милићевић, 1871).
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вори о међугенерацијском јазу између очева, славних устаника, 
и њихових потомака.

Амиџин син је Вуле Милосављевић, крагујевачки професор 
и колега познатог песника у крагујевачкој гимназији. Ф. Каниц 
га назива „директор Паштрмац”, школовао се у Берлину и „истин-
ски патриота, који је за добро свог народа радио на скромном 
положају... с којим сам 1860. и 1861. провео многе пријатне часо-
ве” (тј. приликом раније Каницове посете Србији).

И поред стереотипа о вођама Првог и Другог српског устан-
ка који не подржавају писмене и домаћу интелигенцију, упор-
нија и педантнија истраживања показују и неку другу страну. 
Наиме, Т. Вучић Перишић је, када се обогатио и био од утицаја, 
издашно помагао ђачка и омладинска удружења, штампање го-
дишњака (Невен-Слоге), присуствовао разговорима на којима је 
критикована власт и слично. Зна се да је Јеврему Грујићу нудио 
новчану помоћ за школовање у иностранству, предлаган је за 
почасног члана Друштва српске словесности (1845), али је то, 
обазриво одбио. Данас се, међу активностима ове врсте, најви-
ше запажа податак да је био пренумерант на 19 врло значајних 
књига 1845. (Д. Обрадовића, С. М. Сарајлије, В. Ст. Караџића, 
Ј. Стерије Поповића, Ј. Стејића, Г. Зорића, П. П. Његоша, итд.). 
Или, на пример, 1847. је Друштву српске словесности поклонио 
један сребрни и један бакарни новчић, нумизматички значајне. 
Као вешт политичар, Вучић је увек водио рачуна о својој попу-
ларности, не само у народу, већ и у круговима београдских инте-
лектуалаца, посебно опозиционо наклоњених.

Васпитавању и школовању своје деце, Вучић није поклањао 
неку нарочиту пажњу. У познатом Писму Вука Караџића кнезу 
Милошу (1832), наводи се да старешине радије дају своју децу 
на занат него што их спремају за чиновнике. Тако је Вучић сина 
(Стевана) дао на ћурчилук у Крагујевац, а две кћери удао за 
неугледне београдске трговце. Стеван није касније био успешан 
у обављању повераваних му дужности. Други син Илија, једно 
време је учио школу у Земуну (1838) и касније је био писар, кан-
целариста, архивар и регистратор. Стевановом сину Алекси, ка-
сније ће 1866. године, бивши кнез Александар Карађорђевић до-
делити стипендију за школовање. Стеван Вучић је, на крају, био 
међу осуђенима „за скривање намера превратника” (1868), који 
су извршили атентат на кнеза Михаила. 

Отац и син

„Једанпут иде стари Амиџа 
Ко неки седи мандарин – 

А за њим тапка, трчи, скакуће 
Јуначке крви најмлађи син.

 
Вашар је био – а на вашару 

Сабље, пиштољи, арапски хат; 
Туниске капе, сребро и злато, 

Млетачка свила, женевски сат.
 

Е, шта ћеш, сине, да купи бабо? 
Детета склоност кушаше свог; 

Оћеш ли сабљу ту бритку, сјајну, 
 

Ил’ волиш хата мисирског? 

* * * 

Дете се чешка руком по глави 
Као да не зна шта би од свег – 

– Ах, бабо, бабо, купи ми бабо; 
Печења купи јарећег...

 
Сад се и бабо чеше по глави 
Гледајућ дуго синчића свог – 

– Е, ја сам воло сабљу и копља,
А син ми јарца печеног! (1872)

Придевање имена и надимака 
се у прошлости вршило и из 
добрих намера или да се дете 

заштити. Вук Караџић наводи, 
управо, пример војводе Томе 
Перишића, кога је мати још

кад је био мали прозвала 
„Вучић” и по томе је касније

био познатији.
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Вучић се по други пут оженио младом Гркињом, Агнијом-
Нулом, млађом од њега 24 године, 1827. године (син Стеван је 
тада имао 12, а син Илија 6 година), а прва жена Перуника је 
прешла у Београд, код ћерке удате за трговца Стерију Печуа. То 
је, свакако, утицало и на понашање деце, што се већ тада могло 
приметити из чињенице да је син Стеван те године покрао новац 
из њихове куће.

Треба истаћи да су синови неких других уставобранитељ-
ских првака, имали сасвим успешне каријере (Милутин Гараша-
нин, Милан Петронијевић, Ђорђе Симић).

Мемоари Стефана Стевче Михаиловића

Постао је зет Јакова Обреновића, посредством кнеза Мило-
ша. Касније ће постати један од најоданијих „обреновићеваца”, 
па ће у време Милошевог изгнанства из Србије, годину дана про-
вести у оковима београдског затвора.

Занимљива је прича о његовом школовању и занатском обу-
чавању: буквар, часловац и псалтир је изучио у избеглиштву, у 
Белој Цркви код попа Саве и у Вршцу „код неког ђакона”. „Ту су ме 
ђаци”, каже он, „због обријане главе и одеће прозвали „Турчин”. 
Потом је провео „краће време” у школи у Панчеву. Кад је отац 
1816. заповедио да се врате у Србију, дао га је код некаквог „дас-
кала” „у једној кући покривеној сламом”, где је било још ђака. Ов-
де су га, опет, због одеће и необријане главе прозвали „Шваба”. 
А, онда га је отац дао на учење заната: у Јагодини код мајстора 
Јанаћка, терзије, са договором да две године буде „чирак” (шегрт 
послушник), па калфа, а после самосталан мајстор. Пошто су га 
на шегртају много каштиговали, тј. тукли, он то напусти. Отац 
га да код Мите Тирића, али и овде он остане само годину дана. 
Видећи да неће бити терзија, отац му среди један дућан, да ради 
са ортаком трговину и занат, али се онда он осамостали и крене 
по трговини: у Ниш, па у Пирот, затим, Алексинац; па потом „на 
немачку страну”, да полако учи немачки језик, са марвеним тр-
говцима. Тако дође и до познанства са кнезом Милошем”... (Ме-
моарска проза 18. и 19. века, 1, Београд, 1989, стр. 171)

Никола Карамарковић

Рођен је у Луњевици. Био је 
Карађорђев зет и значајна 

личност током Првог српског 
устанка (командант ужичког 
града и кнежине, 1811–1813; 

умро је у Хотину, у избеглиштву, 
1816. године).

Антоније Пљакић
(1781–1832)

Рођен је у Каменици, Нахија 
рудничка. Истакао се већ у бор-
бама на Руднику 1804. године. 
Оженио је Карађорђеву кћер 
и постао руднички војвода 

(„Главни командант
од Моравице до Топољака”).



107Обреновићи: детињство и образовање

Белешке Младена Жујовића (1811–1884)

Седиште начелника Рудничког окружија Младена Жујовића 
(од 1850) било је у Брусници, а потом у Деспотовици и Горњем 
Милановцу, дакле у време сеобе варошице Бруснице у Дивље 
поље, тј. у време оснивања нове вароши. Зато су његова дела-
тност и његове успомене значајне за изучавање историје руд-
ничко-таковског краја. Рођен је 1811. године у Јешевцу (Борач) у 
породици из које су његов стриц и отац били блиски са војводом 
Миланом и кнезом Милошем Обреновићем. Са осам година је 
пошао у школу која је, управо, била изграђена поред цркве у Бо-
рачу (чатмом оплетена, блатом облепљена и кровином покриве-
на). Учитељ је био извесни Тодор, сестрић архимандрита Мелен-
тија из Враћевшнице. Ту је изучио Буквар, Часловац и Псалтир. 
Волео је да иде у школу, мада је била доста удаљена. После ове 
школе, Младен је наставио школовање у Крагујевцу, до 1826. ка-
да су се Жујовићи преселили у Неменикуће.

После Ђакове буне, 1825. године, кнез Милош је почео оства-
ривати идеју да око хиљаду способнијих момака егзерциру обу-
чава; из Аустрије је доведено стручно лице, а момци су сакупља-
ни „из најбољих задружних кућа из целе Србије” (из 12 нахија). 
Обука је вршена у Шапцу (два до три месеца, лети; две до три 
године), под надзором Јеврема Обреновића, што је био први вид 
систематске војне обуке. Обучени капетани су упућени у своје 
округе, а у Неменикућама је даљу обуку вршио Јован Вићенти-
јевић, капетан космајски. Међу архивским документима, срећемо 
неколико писама, којима хазнадар обавештава кнеза Милоша о 
приспећу чојаних тканина и „да је послато шест кројача за ши-
вење војних одела”; 11. маја 1827. 

На основу ове војне обуке, кнез заповеди да се формира 
гарда (чета војника) при двору (по могућству писмених), да би 
од њих производио официре (од 1830. године). У ту чету уђе 
и Младен, а у Пожаревцу, где је заснована прва српска војна 
школа, кнез Милош је лично са сваким разговарао и извршио 
избор. Укупно је изабрано 150 момака, а њих 20 су били писмени 
(обучени су у мундире, а у цркви су положили заклетву; обуку су 
наставили аустријски каплари српског порекла). Младен убрзано 
напредује и постаје писар ескадрона. Из ове гарде је изабрано 30 
„каваљериста” и послати су у Русију на војне науке, а међу њима 

Павле Штуле и
Илија Штуловић

Павле Штуле (умро 1839) је био 
старешина црногорске кнежине, 

заменивши Јована Демира,
а током Првог устанка био је 

момак код Милоша Обреновића. 
Истакао се у освајању ужичке 

тврђаве, 1807. године и у 
шанчевима на Равњу и Засавици. 

Од 1830. је добио звање 
капетана, а потом и полковника.

Ф. Каниц наводи да је, у време 
Боја на Љубићу, кнез Милош 

послао „војводе Мићића, Лукића 
и Штулу са 300 људи да у заседи 
сачекају Кара-Мустафу, који је 
са 1000 коњаника био упућен у 

Драгачево”. Међутим, редактори 
српског издања ове Каницове 

књиге дају напомену да они нису 
имали звање војвода.

Његов син Илија Штуловић 
(1813–1871) је рођен у Озрему. 

Запамћен је као успешан срески 
начелник одмах по формирању 

Пожешког среза (1860). Истакао 
се у сукобима у Ужицу 1862.

године, када је у Пожеги окупио 
народну војску. Такође, покре-
нуо је изградњу зграде у којој 
су смештени основна школа и 
начелство. У његово време је 
постављен први срески лекар 
и почело вакцинисање деце 

против великих богиња.
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је био и Младен (10 пешака, 10 коњаника и 10 топчија; три годи-
не). Смотру обуке у Русији једном приликом је извршио лично и 
Цар Никола (1835. године). По повратку у Србију, произведени 
су у официре (1837). Тако је војно школовање постало основа за 
формирање савремене српске војске.

Треба поменути и чињеницу да Милошева брига о стручном 
оспособљавању старешинског кадра за устаничку војску, потиче 
још из 1813. године, када Карађорђе упућује писмо Милошу 
Обреновићу, Мутапу, Дринчићу и Ломи, са налогом да у року 
од пет дана пошаљу „момке за капларе у Чачак”, ради обуке од 
стране капетана Ђурковића. Милош и Мутап је требало да поша-
љу 50 момака... Од краја маја, Дринчић је, на пример, имао обаве-
зу да борце своје кнежевине обучава, а топџије да шаље у Топо-
лу” (Зборник Рудничко-таковски крај – одабране студије 1, стр. 
163)

Младен Жујовић је био близак и од поверења и са кнезом 
Михаилом, што се види из чињенице да је 1840. постао његов 
ађутант, а потом и „управитељ вароши” београдске, у време Ми-
хаилове прве владавине, а касније и начелник Главне војне управе 
у рангу министра. О начину живота и васпитавања деце у кући 
Младена Жујовића, више података се налази у опису детињства 
његовог сина Јована Жујовића, професора универзитета и ака-
демика, рођеног у Брусници. 

Младен Жујовић је, такође, прва личност која, својим Белеш-
кама, може да сведочи о пресељавању варошице Бруснице и ос-
нивању новог града Горњег Милановца (стр. 115-119).

О смртности деце у породици
Обреновић и у Србији

Све до завршетка Првог светског рата, смртност деце на 
просторима Србије је била велика, нарочито у раном детињству 
и у периодима непосредно после Првог и Другог српског устан-
ка, што је важило и за рудничко-таковски крај и породицу Ми-
лоша Обреновића. Из Родослова Обреновића Радоша Љушића, 
издвојили смо податке о годинама рођења и смрти за потомке за 
које је то утврђено.

Миљцо Трифуновић
(рођен око 1800)

Рођен је у Луњевици.
Био је окружни начелник и 

члан Совјета. Учио је терзијски 
занат, али је почео као писар и 

секретар код Јована Обреновића. 
Од 1835. је у Окружном 

начелству и суду у Ужицу,
а од 1842. је окружни начелник. 

Од тада је човек од поверења 
Александра Карађорђевића,
па је унапређен у чин мајора

и „подполковника”
и премештен у Београд.

Из сачуваних писама се види,
да је Миљцо Трифуновић,

8. јула 1820. из Бруснице јављао 
кнезу Милошу: „Гардисте Нахије 

здешње овди су од неколико 
дана, и колико је могуће учимо

иј писати и читати, а тако
и каплара егзенцирати се”.

Живко Малопарац
(1845–1927)

Напредни пољопривредник
и народни посланик. Рођен је у 
Горњој Добрињи у породичној 

задрузи (47 чланова) досељених 
Чарапића. Имао је своју 

библиотеку и био воћар од 
угледа, који се после основне 
школе самостално образовао. 

Учествовао је у ратовима и био 
посланик у пет мандата,

као и председник добрињске 
општине.
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У породици Милоша и Љубице, евидентирано је 35 потома-
ка (укључујући и ванбрачну а признату децу), а ипак (после Ми-
хаила) није било (мушког) наследника, па је на престо дошао 
Јевремов унук Милан. Иза Јеврема је евидентирано 37 потомака, 
али само је Милош (1829–1861) од мушких потомака имао муш-
ког потомка Милана. Јован је имао десет потомака, од којих ни-
је било даљих потомака преко мушке линије (син Обрен, 1821–
1829).

Од око 82 потомка, по мушким линијама је на крају 19. ве-
ка остао само краљ Александар, али је и он убијен у „мајском 
преврату” 1903. године. Међу потомцима кнеза Милоша и кне-
гиње Љубице, било је 13 женских и 20 мушких, али је ланац на-
слеђивања са мушке стране прекинут, пре свега, због ране смрти 
деце (без обзира да ли су брачна или  ванбрачна). Једини мушки 
унук, по мушкој линији, био је Михаилов ванбрачни син Вели-
мир Теодоровић, који је живео 49 година, али се није женио (ум-
ро у Минхену, 1898. године).

На пример, Петар, Милошев и Љубичин први син, потенцијал-
ни наследник, рођен је у Брусници, око 1805. године, а умро је у 
збегу, у Кабларској пећини, 1814. године. Пропашћу устанка 1813. 
године Милош у страху од турске освете склања породицу у пећине 
Каблара и гудуре Овчара, међу манастире. Пресељава је у Шаране 
(јесен, зима), па опет у кућу Ђорђа Љубичића под Кабларом; с 
пролећа 1814. опет у Шаране у кућу Сретена или Марка Матковића; 
ту су и у време Хаџи Проданове буне; Милош је, пак, зиму 1814-15. 
провео у Београду под везировом присмотром; а априла 1815. иду 
„дубље у планину” у Црнућу под Рудником (Р. Љушић, Кнегиња Љу-
бица, стр. 48). Ипак, марта претходне, 1814. године у Шаранима је 
рођена ћерка Јелисавета-Савка, али већ 1818. умире Ана, која је сах-
рањена у Враћевшници. Од њихова четири сина и четири кћери, 
родитеље су надживели само двоје: Петрија и син Михаило, а Јели-
савета мајку. 

Јула 1814. поред турске казнене експедиције, Србе је задесила 
и епидемија куге, због које је и Латиф-ага морао да напусти Чачак и 
са свитом се склони у манастир Благовештење под Јелицом. Такође, 
од свих болести тог времена, по Обреновиће је најпогубнија била, 
тада неизлечива, туберкулоза (јектика).

Још 1898. године објављена 
је Споменица на прославу 

шездесетогодишњице Краљеве 
гарде, 1838-1898, Београд. 

Међу официрима срећемо и 
име Александра Симоновића 
(рођен 1845), сина Платона 

Симоновића, главног инспектора 
школа у Србији (пуковник

и ађутант код кнеза Михаила
и кнеза Милана Обреновића).

Збег под Овчаром

Када је неко проказао збегове
у Овчару, тада су жене с децом

и девојке, „по читаве лесе, 
ухватив се за руке, скакале у 

мутну Мораву, само да их бесни 
Турчин не скрнави, и нејач им

на јатагане недочекује”.
Ј. Мишковић, такође,

наводи запис историчара П. 
Срећковића: „Нагнаше Турци 

збег, те се давио у Морави против 
Преображења 4 маја 1815 год.” 

О страхотама турске освете
и страху који је владао у

збеговима, после Првог устанка, 
сведочи и чињеница да је кнез 
Милош, 1815. године затражио 

од своја два најпоузданија 
пријатеља да му се закуну да ће 
заклати и његову жену и децу, 
ако би видели да ће допасти 

Турцима у руке.
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Деца и жене као турско робље

Турска казнена ордија 1813. године, популационо и економски 
је пустошила српско становништво у Београдском пашалуку: „Са-
мо петог октобра је доведено у Београд на продају 1.800 које жена 
које деце” (Мих. Гавриловић), који су као робље препродавани да-
ље у Турску; на хиљаде грла стоке је претерано у Босну или послато 
у Турску.

Кнез Милош ће убрзо по доласку на власт покушавати да уве-
де ред и у ову област: у једном писму Суда у Крагујевцу, магистра-
ту у Шапцу, напомиње се да су „површно саслушали љубавнике а 
нису сазнали шта је било са новорођенчетом, а убудуће тако да не 
чине него да дођу до истине”.

Ако се може веровати причи стогодишњака Вукајла Ћурчи-
ћа, коју је записао Ф. Каниц, и кнез Милош је рођен у некаквим 
условима збега: убрзо по Милошевом рођењу, његов отац Теодор 
„је у некој свађи убио Турчина, па је, плашећи се гнева тамошњег 
спахије, пребегао на посед другог спахије у Средњој Добрињи”; 
поменути Вукајло „причао је како је његов отац наишао на бе-
гунца Теодора, са одојчетом Милошем у колевци, на извору Бо-
жињковац, где се овај одмарао, и како се потом скућио у Средњој 
Добрињи; тамо су се родила Милошева браћа Јован и Јеврем”.

Пишући о томе како се угасила знаменита четворочлана по-
родица Аврама Петровића, судског писара у Г. Милановцу, Ла-
тинка Перовић, закључује: „Али, тамо где нешто оставе ратови и 
унутрашње политичке борбе, узима природа”. 

Треба узети у обзир, да је велику смртност деце, пратило и 
рађање великог броја деце у већини породица, односно породич-
них задруга. На пример, у породици Радивоја Милетића из Гу-
ришеваца 1883. године рођено је дванаесто дете, а већ је у око-
лини било две породице са по једанаесторо деце (М. Јовановић, 
Сто тридесет лета основне школе у Јарменовцима).

Вероватно је највише деце имао Радојица Јевтовић (1858–
1918) из Леушића. Он је, у првом и другом браку, имао 19 деце (12 
кћери и 7 синова). Забележено је да је и његов брат Радован имао 
исто толико деце, али нема потомака да би то било проверено. Од 
Радојичине деце: 11 деце је умрло до прве године живота, а дуже 
је живело осморо деце, од којих је једна умрла као девојчица (Ж. 
Перишић, Сачувана огњишта – Леушићи).

Хаџи Атанасије
(Радовановић)

Архимандрит манастира 
Никоље, под Кабларом. Рођен 

је у Нахији рудничкој 1771. 
године. У манастиру Никоље 

се описменио и провео цео свој 
живот. Ишао је на ходочашће 
у Јерусалим. Био је кум деци 

кнеза Милоша, а под његовом 
заштитом у манастиру је била 

кнежева породица крајем
Првог устанка.

Еутаназија деце – код многих 
народа, па и Јужних Словена у 
старини су се сретали обичаји 
прекраћивања живота деци, 

најчешће из следећих разлога:
а) ванбрачно дете, б) мало дете 

чија је мајка умрла, в) дете 
рођено наказно или болешљиво, 

г) дете на коме је нешто 
необично, д) дете које се ма из 

којих разлога сматрало да је 
несретно дете, ђ) у случају да у 
породици има превише деце

(па се не могу сва прехранити) 
итд. На пример, на Руднику 

је 1903. забележено да су дете, 
пошто му је мајка умрла после 

порођаја, по налогу очевог 
оца морали да „провуку испод 

ковчега с његовом мртвом 
мајком, не би ли и оно умрло”. 

Међутим, пошто је обичај 
већ нестајао, деда и баба по 
мајци то нису допустили, а 
старање о детету је преузео 
ујак. Детаљније: Миленко 

Филиповић, Човек међу људима, 
Београд, 1991;
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Обреновићи и Вукомановићи

Вукомановићи су из Срезојеваца, на некада значајном путу 
Ваљево- Чачак, на Сувоборској греди. Срезојевци су школу до-
били тек 1937. године, за разлику од Брезне, где је школа осно-
вана 1842. године. Око 1718. године у Рудничкој нахији је било 
38 насељених и 56 ненасељених места. Године 1820. у селу има 
17 кућа и 48 харачких глава и брдског је типа. Године 1863. има 
43 куће и 204 становника. Породица Вукомановића је била нај-
бројнија и најутицајнија. Доселили су се средином 16. века. Ми-
лева Вукомановић, удата за генерала Ранка Алимпића, управо 
је у својим белешкама сачувала од заборава податке о пореклу 
породице Вукомановић (Метохија, Никшић, Страгари, Срезојев-
ци).

Јоаким Вујић у путопису наводи да су родитељи кнегиње 
Љубице „били часни и богате газде људи, који су почитаније 
и код народа имали”. Панта Срећковић, пак, наводи да је „ова 
кућа била чувена са своје велике задруге и велике могућности; 
дочекивала је и испраћала и цареве Турке, своје господаре, и нај-
важније Србе, своје пријатеље”. 

Феликс Каниц за кнегињу Љубицу (Обреновић) каже: „у сеп-
тембру 1863. стајао сам на гробу ове знамените сељанке-књегиње 
из Црне Горе”. Наравно, тада су Срезојевци (код Горњег Мила-
новца) припадали „црногорском срезу” једном од срезова у Ужич-
ком округу, а не Црној Гори (ово село је Каниц посетио 1888). 

У прегледу „женидбе-удаје” као вид учвршћивања утицаја мо-
ћних породица, види се које су и какве потомке Србији изродиле 
ове одиве из куће Вукомановића (кнежеви, војводе, команданти, 
сердари, трговци итд.). На пример, четири ћерке Гаврила Вукома-
новића су се удале за попа у Бершиће, за кнеза Атанаска Михаи-
ловића у Бершиће, за Милића Дринчића у Теочин и за Демира у 
Ужице, све водеће личности тог времена. 

У бици на Засавици учествује шест Вукомановића. У бици на 
Равњу, тројица браће Вукомановић гине, двојица су рањена, а као 
здрави кући се враћају Јован и Сава. Јована потом видимо у боју 
код Пожаревца где носи барјак, и у том боју је и он погинуо.

Поменути Јован је рођени брат будуће кнегиње Љубице. Он 
је из ове куће један од ретких писмених и школованих. До 1802. 
године је био у Сарајеву, код тетке, на школовању. Са домаћинима 

За породицу трговаца 
Будимлића (Јован, Ристо, 

Стефан) забележено је да су 
„остављали трага у културном 

животу” Босне и Херцеговине и 
да су „преко Ужица набављали 

из Србије уџбенике за тамошње 
српске школе” (Васиљ Поповић, 

Трговина Будимлића у првој 
половини 19. столећа,

Загреб, 1927).

Сима Милутиновић Сарајлија 
у Сербијанки опевава и јуначки 
чин код Пожаревца са „седам 

шарампова” (шанчева): „Писар 
Јово поздравио први”.

Кнегиња Љубица, после смрти 
Јованове, кога је необично

волела, „није никада уденула 
у уши минђуше, нити се икада 
закитила, онако како се китила 
пре његове смрти” (Поменик).

На месту где је погинуо, 
кнегиња је засадила два јаблана, 

а споменик је подигла где је 
сахрањен.

Јованов побратим је био Вуле 
Глигоријевић, касније кнез
Пожаревачке нахије. Кнез 

Милош га је посинио и даровао 
му, после Јовине погибије, 

његовог хата и оружје.
Стеван Чутурило наводи да је 
и Јованов најстарији брат Лука 

„познавао књигу”, тј. био писмен. 
Такође наводи: „И у Кочиној 
крајини, и пре и после ове, 
гинули су Вукомановићи за
ослобођење народа свога”.
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трговцима Будимлићима, походио је Дубровник, Трст, Венецију; 
научио италијански и турски језик. О Јовану Вукомановићу, све-
дочи и Сима Милутиновић Сарајлија, истичући да је Милош 
(1815) „сада за писара зовнуо и Јову Вукомановића, свога шурака, 
те му заказао да пише књиге и на околне нахије да устају одмах на 
Турке”. Наиме, деда Гаврило га је послао код своје сестре удате у 
Сарајево „да изучи књигу”, одакле се он као веома учен и писмен 
вратио 1802. Чувши за његову писменост, одмах га је код себе 
узео руднички бег Токатлић: „Учио је, вели, доста, неће бити вла-
дика. Јован ваља мени, он ће остати код мене, да ми пише књиге.” 
Руднички бег Токатлић је касније био у гостима код Вукомано-
вића и даривао их.

Целоживотно пажљиво неговано пријатељство између Вука 
Караџића и кнегиње Љубице Обреновић, рођене Вукомановић, 
изродило је и родбинску везу Караџића и Вукомановића. Вукова 
мезимица Минка удала се за Алексу Вукомановића, братанца 
књегиње Љубице и професора Лицеја у Београду.

Алекса Вукомановић (1826–1859)

Рођен је у Срезојевцима (Г. Милановац); син Петра Вуко-
мановића, рођеног брата кнегиње Љубице. Гимназију је завршио 
у Одеси, универзитет у Кијеву, а докторирао је 1851. године. Већ 
1852. године долази на Лицеј у Београду где је постављен за првог 
професора на катедри за историју српског народа и књижевно-
сти, а предавао је и трећи предмет, Историју светске књижевно-
сти и теорију словесности. Заступао је Вукове филолошке прин-
ципе. Говорио је руски и француски језик. Редовни члан Друш-
тва српске словесности је постао 1853. године. Одликован је од 
руског цара орденом Св. Станислава.

Био је веома педантан обрађивач историјских извора: Грађа 
за историју народа и књижевности српске, Житије кнеза Лазара, 
Живот архиепископа Максима и једног летописа. У његовим ра-
довима има материјала и за истраживаче националне историје 
педагогије. Први библиотекари „лицејске библиотеке” су били 
професори: први Јанко Шафарик, па Алекса Вукомановић.

Имајући проблема у лечењу левог ока, Алекса је 1855. годи-
не дошао у Беч. Био је веома образован, већ цењени професор 

У време напуштања Србије
и враћања у њу, породица 

Милоша и Љубице је живела 
несређено, а многе ствари су 
погубљене. Познато је да је 
братанац кнегиње Љубице, 
Алекса Вукомановић 1852. 

становао у једној мањој кући 
кнегиње Љубице у Београду.

Он 1857. описује у писму
Мини Караџић унутрашњост 
те куће и помиње библиотеку, 
писаћи сто, 12 столица, а ради

се о намештају који је
пренет из двора.

Посмртни остаци су 1905. 
године премештени у 

гробницу породичне цркве 
Вукомановића у селу Савинац, 
а на надгробној плочи пише: 
„Овде у вечитом миру почива 

Алекса П. Вукомановић, професор 
историје српске књижевности 

и филологије на београдском 
Лицеју 1826–1859 – Мина 
А. Вукомановић, рођ. Вука 

Караџића 1831 –1894 – Јанко
А. Вукомановић, штудент 

царске Академије у Петрограду 
1859-1878.”

Поред Алексе и Мине, на 
Савинцу су похрањени и 
Алексин брат Михаило 

Вукомановић, капетан и 
бригадир Рудничког округа,

Михаилов син Милош, резервни 
официр и кћи Љубица.
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Лицеја и члан Друштва српске словесности. Међусобна симпа-
тија је настала већ 1856. године, а марта месеца је Мина примила 
од Алексе веренички прстен, током јесени заручник је запросио 
Мину од родитеља и добио пристанак. Венчање је обављено 30. 
маја 1858. године у београдској Саборној цркви, а Мина је том 
приликом добила српско име Милица. Венчање је, из Букурешта, 
честитао и кнез Милош. Током следећег месеца, младенци су оби-
лазили Србију, па су свраћали и у Срезојевце и Деспотовицу (Г. 
Милановац).

Следеће године је рођен син Јанко, октобра су дошли у Бео-
град, али је, нажалост исте године Алекса умро. Од његове смрти, 
настаје период живота оптерећеног бригама и жалостима. Поз-
нато је да јој је у Београду нуђено место управнице Више дево-
јачке школе, што она није прихватила.

Вилхелмина Мина Караџић
Милица Вукомановић (1831–1894)

Рођена је у Бечу, као седмо од тринаесторо Вукове деце, 1828. 
године, према крштеници која је сачувана, мада је на надгробној 
плочи на Савинцу уписана 1831. година. Вук ју је звао Минка, а 
била је у центру пажње, нарочито у друштву Срба бечких шко-
лараца. Њен лични допринос српској културној историји је зна-
чајан, првенствено у књижевности и сликарству. У најновијој 
Српској енциклопедији (2013) регистрована је као „сликар и пре-
водилац”.

Без обзира на Вуково материјално стање, он је њој успевао 
увек да обезбеди добре услове за развој и образовање, тако да спа-
да међу најобразованије српскиње тог доба. Љубомир Стојано-
вић у књизи Живот и рад Вука Стефановића Караџића наводи: 
„...цело Минино образовање било је за велику госпођу а не за 
обичну грађанску домаћицу”. Њено образовање је разноврсно 
и систематично, мада претежно приватног карактера. Имала је 
приватне учитеље из страних језика, из музике и сликарства. По-
ред матерњег језика (у чему је пресудан утицај њеног оца) и не-
мачког језика (којим је говорила мајка), научила је француски, 
италијански и енглески језик, а служила се и руским језиком.

Мина са сином Јанком
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Талентована је била за учење музике и похађала је часове код 
учитеља Гросмана, а Вук јој је купио клавир, који је она касније 
после удаје пренела у Београд.

Највише се бавила и имала успеха у сликарству, које је учила 
код белведерског капелана Јозефа Пфајфера средином педесетих 
година, а усавршавала код бечког сликара Фридриха Шилхера. 
Дружила се са познатим српским сликарима: Урошем Кнежеви-
ћем, Аксентијем Мародићем, Стевом Тодоровићем и Димитри-
јем Г. Тиролом (секретар). После Катарине Ивановић, Мина Ка-
раџић се наводи као друга жена у српској историји сликарства. 
Сачувано је двадесетак њених уљаних радова, а имала је и цртежа 
и акварела. Један акварел је сачуван у Новом Саду као поклон 
Милици Стојадиновић Српкињи, која јој је била гост у Бечу.

Дела старих мајстора сликарства упознала је у најзначајни-
јим европским галеријама и на путовањима са оцем: Венеција, 
Берлин, Дрезден, Милано итд. Највише је сликала у периоду од 
1845. до 1864. године.

Преводила је српске народне умотворине на немачки језик, 
о којима се похвално изразио Јакоб Грим. Забележено је да се на 
Словенском балу у Бечу појавила у српској народној ношњи. У 
Берлину је штампан њен превод наших народних приповедака и 
хиљаду пословица.

Пријатељ дома Караџићевих, др Зигфрид Капер бележи: 
„млађана госпођица... често да јој завидиш, спојили таленти изо-
биља: ретко свестрано изображена и фино васпитање, колико 
је пуна духа ал’ колико нежна, а уз све то по нарави смерна и љу-
бави достојна”.

Аутор је и песама, међу којима и песме Срце, коју је посветила 
Алекси Вукомановићу, потоњем супругу. Њену младост је 
обележило и сентиментално дружење и пријатељство са песни-
ком Бранком Радичевићем. Директно у Минин Споменар, Бран-
ко је уписао и данас познату песму Певам дању, певам ноћу. 

После мужевљеве смрти (1859) и очеве смрти (1864), Мини 
су нуђене повољности да би остала у Београду: „била је нуђена да 
буде управитељка Више Женске Школе, али је то одбила, колико 
ју је на то књегиња Јулија склањала и наговарала” (Гавриловић).

Поводом одласка из Београда, песникиња Милица Стојади-
новић Српкиња пише: „Мила моја Минка! Неки дан писала ми је 
Милева (Минкина заова) из Београда како је Јанко плакао када 

Мина, рад Вељка Ђурђевића
(Ликовна колонија, Савинац, 2012)

Мина на Савинцу,
рад Бранка Димитријевића,

(Ликовна колонија, Савинац, 1999)
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је из Србије полазио. Душо моја, Јанко. Ти још и не знаш шта је 
Србија теби...”.

Као познавалац страних језика, пуно је помагала своме оцу у 
превођењу, вођењу преписке са познатим личностима и са њим 
је обишла многа места, галерије и европске центре културе. Сре-
ђивала је Вукову заоставштину и 1884. године, са сестром Анком, 
сва права за објављивање Вукових дела пренела на Краљевско 
Српско Министарство просвете. Умрла је тридесет година по-
сле очеве смрти. Прецизније, 1874. Министарство просвете је 
нудило ћерки Ани 1000 дуката за право прештампавања Вукових 
списа, али је она тај откуп одлагала све до 1884. године, када је 
као противувредност добила доживотну годишњу ренту.

 

Милева Вукомановић,
удата Алимпић (1833–1914)

Рођена је у Срезојевцима. Ћерка Петра Вукомановића, брата 
кнегиње Љубице, која је после Петрове смрти преузела бригу о 
њој, тако да је васпитана у дворским условима. За генерала Ранка 
Алимпића се удала 1852. године и о њему је објавила посмртну 
грађу под насловом Живот и рад генерала Ранка Алимпића – у 
вези с догађајима из новије српске историје (1892). Њихов стан 
у Београду је био средиште окупљања обреновићеваца у време 
власти Александра Карађорђевића.

Написала је и биографски текст о кнегињи Љубици (Српска 
црква, календар за редовну 1910. годину), као и рад о Петријином 
убиству који се чува у Архиву САНУ. Сарађивала је у Малим 
новинама, Вечерњим новостима и Штампи. 

Нову, зидану припрату цркве Светог Саве на Савинцу, у ко-
јој су смештени земни остаци чланова породице Вукомановић, 
Милева Алимпић је подигла 1904. године. 

Милева Алимпић је под ознаком „књижевник”, добила по-
себну одредницу и у најновијој Српској енциклопедији (2010). У 
историји уметности остаје запамћена и по изузетној лепоти, ко-
ју је сликар Урош Кнежевић пренео на сликарско платно. Види: 
Ана Боловић и Борисав Челиковић, Рудничко-таковски крај у 
уметности 19. века, Г. Милановац, Музеј рудничко-таковског 
краја, 2011, стр. 1-246.

Посмртна листа
Јанка Вукомановића

Милева Вукомановић,
рад Уроша Кнежевића, 1843.
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Обреновићи и Луњевице

Од Николиних гусала до дворског Кола краљице Драге

Два су основна извора из којих смо преузели податке о шко-
ловању деце Обреновића и Луњевице и о раду породично-зад-
ружне школе у селу Луњевица: књиге Ивана Павловића, дивизиј-
ског ђенерала и једног од потомака, Никола Милићевић Луњеви-
ца (Крагујевац, Историјски архив Шумадије, 2003); и књиге Ђуре 
Врбавца, једно време професора Гимназије у Горњем Милановцу, 
Никола Милићевић Луњевица (Г. Милановац, Библиотека „Браћа 
Настасијевић”, 2009).

Никола Милићевић Луњевица (1767–1842) 

Рођен је у Луњевици, испод Вујна; бавио се трговином, сте-
као велико богатство и био једна од најзначајнијих личности 
Првог и Другог српског устанка – као непосредни учесник и као 
финансијер. Његов иметак је процењиван на око 60000 дуката. 
Женио се четири пута, имао укупно 17 деце, за коју је у склопу 
домаћинства постојала „породично-задружна школа” са учите-
љима „из прека”. У школској каријери најуспешнији су били по-
томци четврте жене Ђурђије (Чарапић): професори, академици, 
генерали, а међу њима је и краљица Драга Обреновић.

Пријатељство три велике, богатством снажне и политичким 
животом утицајне породице – Обреновића, Луњевица и Вукома-
новића – трајало је преко сто година и било је засновано на лич-
ној и материјалној помоћи, крвним везама (женидбе и удаје) и 
вишестраном подршком у вршењу власти. Све је то потомцима 
ових породица омогућило квалитетно школовање, отворене со-
цијалне контакте и, наравно, добра радна места и путовања.

Све је започело пријатељством војводе Милана Обреновића 
и Николе Милићевића Луњевице, наставило се ургенцијом Лу-
њевице код вожда Карађорђа 1805. године да млади Милош Об-
реновић добије војводски чин, мада је старији брат Милан већ 
био војвода. Помогао је Милошу и око уговарања женидбе са Љу-
бицом Вукомановић, пошто су Вукомановићи већ били у сродст-

Вукомановић Гаја
(умро после 1866)

Брат по оцу књегиње Љубице 
и један од утицајнијих у своме 

времену из рода Вукомановића. 
Био је саветник, завереник, 

управник царинарнице у 
Топчидеру (1844), а при крају 
живота је водио ђумрукане у 

Шапцу и Митровици.
Помагао је кнезу Милошу када 
је требало да се врати на власт 
у Србији; хапшен, осуђиван, 

заточен, па ослобађан.

Код Андре Гавриловића је 
забележено казивање Симе

Милутиновића Сарајлије о томе 
како је и колико помагао устанак 
и кнеза Милоша: „један коњски 
товар пунан талира, што му је 

газда Никола Милићевић, из села 
Луњевице, спремио и послао још 

неки дан, како се од њега кући 
вратио, а и то без икаква обећања 

или поискања...”
(у време договора у Такову).
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ву са Милићевићима из Луњевице, и тако даље. Ђура Врбавац у 
својој књизи закључује „да је Луњевица Милошу Великом био 
најважнији саветодавац и помагач у целом његовом политичком 
раду око стварања данашње Србије и назива их побратимима”.

Показатељ блиске и добре везе кнегиње Љубице и Николе 
Милићевића Луњевице јесте и следећи драматичан догађај: по-
сле убиства Милошеве љубавнице Петрије, кнегиња је умакла у 
оближњи шумарак, а тек увече ју је Јован Маринковић посадио 
на коња и отпратио у Луњевицу код ручног девера. Потом је оти-
шла, преко Бруснице и Брезне, у Срезојевце у свој род. Потера је, 
наравно, није стигла. Опет је превагнула Милошева брига за децу 
и потомке, пошто је Љубица била бременита: „Нека моли бога за 
оно што јој је под појасом, а она се јамачно не би наносила главе”. 
Иза убијене Петрије, пак, остала је Велика, беба од два месеца, 
а после измирења са Милошем, о њој је бринула Љубица, као о 
свом детету.

Када је кнегиња Љубица остала сама у Београду са младим 
кнезом Миланом, који је већ био на самрти, позове она Николу 
Милићевића Луњевицу да дође у Београд „да јој се нађе при ру-
ци”. У Београду је Луњевица тада провео три месеца. Управо је 
он кнезу Милану запалио свећу, по обичају га, заједно са кне-
гињом окупао, па су тек потом објавили тужну вест (Јеврему и 
осталима).

Када је Луњевица умро, кнегиња је наредила да га у Београ-
ду седам дана оглашавају црквена звона, а вест је објављена и у 
Српским новинама (1842).

Породично-задружна школа у Луњевици

Два најзначајнија школска средишта у време Првог српског 
устанка била су на самој периферији рудничког краја: у Луњеви-
ци и Брусници, поред школе у Враћевшници. Најпре ће Никола 
Милићевић, у дворишној згради свог домаћинства у Луњевици 
1807. отворити приватну школу, у којој су први учитељи били 
Михаило Ресничанин и „један учитељ из Немачке”. Први ђаци 
су Николини синови и Јеврем Обреновић, млађи брат Милоша 
Обреновића. Касније ће његов дом у Брусници бити познат по 
књигама и ученим људима, а његова кћи Ана једна од првих која 

Свој однос према деци,
Никола Луњевица је нарочито 

показао на примеру односа 
према старијој ћерки Јеки 

(Еки), коју је 1822. удао за Јефту 
Поповића, трговца из Шапца, 
касније из Београда. Недељу 

дана је „водио свадбу”, све о свом 
трошку; кћер је много пазио 

„није јој дао ништа да ради, само 
је низала бисер”; као девојка, 
морала је носити памук око 

врата „да јој дукати, због силне 
тежине, не пресеку врат”.

И друге ћерке су удате у „добре
и богате куће”.
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је у Србији свирала клавир. У Брусници ће крајем устанка, тако-
ђе, радити школа (1813).

Николин син Пантелија (1840) и кћи Јелена-Лена (1832) су 
били међу најобразованијима, унуци професори универзитета, 
филозофи и генерали, унука Драга ће постати краљица Србије, а 
познато је да се бавила писањем и да је познавала стране језике.

Према попису 1863. у Србији на свака 24 становника, само 
је један писмен; а у Луњевици од 338 био је 31 писмен, и то од 
оних који су ту остали да живе. Ово је типичан пример како је 
сељачко становништво, путем школе и образовања претварано 
у грађанску класу.

Приватни и путујући учитељи су били паралелна појава 
постојању породично-задружних школа. На пример, учитеља 
Андрију, који је учио Карађорђевог старијег сина, 1816. године 
узима кнез Милош за „учитеља и варошког и свог домаћег”.

Иван Павловић је своје биографске белешке о Николи Ми-
лићевићу Луњевици и његовој породици, углавном завршио 
1902. године, мада је живео до 1943. године. Податке је бележио 
на основу породичних докумената, изјава чланова породице и 
приликом личног истраживања и боравка у Луњевици 1893. годи-
не када је водио разговоре са најстаријим људима из тог краја.

Први подаци о подизању, васпитању и школовању деце у 
кући Луњевице, потичу још из 1805. и 1815. године и то из педан-
тно вођених књига (тефтера) о трговачким пословима, а које су 
после његове смрти затечени у сандуку. У сандуцима су биле и 
школске књиге синова и неколико писама.

На пример, из тефтера за 1830. се види: „За артију потрошио 
сам у Брусници – 4 гроша”, поново „Дадо за артију – 3-4 гроша”, 
што истовремено значи да се тада у Брусници могла купити хар-
тија за писарске и школске потребе. Поређења ради, вреди и ре-
ченица „И дадо људима за дуван – 6 гроша”.

Познато је да је почетком 19. века највећи број учитеља по 
Шумадији био „из прека”, односно из Војводине и Славоније. 
Међу њима је било и оних „приучених” и „сумњивог морала”. 
Међутим, подаци о таквим ликовима, истовремено сведоче и о 
раду школе у Луњевици. Типичан пример за то је и догађај у кући 
Луњевице: после Ђакове буне (1825. године) трговина Николе 
Милићевића Луњевице крене низбрдо, а томе је допринео и учи-
тељ Лаза, који је овом приликом добро обрукао своју браншу. 

Породична задруга у Срба 
– укорењена је још у родовским 

друштвеним заједницама. 
Познате су и описиване још 

од 14. века а у њима је живело 
по неколико нараштаја у 

крвном сродству. Породичне 
задруге, из социо-економских 
разлога, одржане су код Срба 

и у доба Турака, као и у оквиру 
Војне границе, све до њеног 
развојачења 1872. У њима су 

владали патријархални начин
живота, понашања и 

организације. На челу је 
старешина (домувладика),

о женским пословима се старала 
домаћица, а целокупна

имовина припадала је заједници, 
тј. није било неке посебне,

сопствене имовине, појединаца 
или брачних парова (осим 

личних ствари и онога што је 
донето у мираз). Обе државе, 

Хабзбуршка монархија и Турска, 
подржавале су овакву

организацију и штитиле 
је прописима и пореским 

књигама. Када је Војна граница 
развојачена, остало је, само на 
њеном терену, 30.186 задруга, 
које су опстале, све до после 
Првог светског рата. Задруге 

су дуго бројале око 30 чланова, 
али их је било и са 70 чланова. 
Чедомир Марјановић, аутор 

брошуре Образовање женскиња 
(Београд, 1906) илуструје 

прилике у Србији и наводи 
да „на селу жена неће више да 

живи у задрузи: од 100 случајева 
деобе 90 се врши због жена”. 
Економски снажније задруге

→
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Учитељ Лаза је дошао „из Осека” (Осјека) за кућног учитеља деце 
Милића и Арсенија. Септембра 1829. учитељ заједно са Марком 
Рошом из Луњевице по(х)арао је свог газду. Новац је стајао у 
старој великој кући, у малој соби, у сандуку који је био окован. 
Они су искористили прилику када су сви били на раду, отворили 
сандук, узели новац, па га опет затворили и оставили на старо 
место. Пошто је већ раније најављивао да ће ићи, учитељ добије 
отпуст и на молбу Луњевица му да уверење, како је верно вршио 
службу. Стицајем околности аустријске власти су у Осијеку, када 
се десила нека друга крађа, откриле да је учитељ Лаза извршио 
крађу у Луњевици.

После десет година у кућу Николе Милићевића Луњевице 
(око 1837) долази нови учитељ Тома, који је био учитељ Лени 
и Илији, а који је био брат учитеља Лазе. И он се распитивао за 
Марка Роша (који је имао тај надимак јер је био рошав у лицу). 
Сељаци су, чак, мислили да је ово био исти онај Лаза, само је 
преоденуо име. Занимљива је и прича о новом учитељу Томи, 
који је често слао момке да украду дувана од газде. „Слуге украду 
дуван, па метну, при дну луше, барута и онда сеире кад се при 
пушењу барут запали и Тома поплаши” (стр. 33).

Са педагошког становишта, занимљива је и прича о судбини 
познате књиге Аврама Мразовића, Руководство к словенској гра-
матици, на чијим је корицама забележено: „Лазар син Томе Ки-
сина родио се в лето 1808 месеца новембра 16 и дан тогда бист 
понедељник. Јово истог син лета 1819 месеца јануара 17.” На пред-
њим корицама пише: „Лазар Кисин ученик 3-ће класе тко украде 
ову књигу рибе га поеле и гуштери. На гробу му гнездо копали”. 
Књигу је ову учитељ Лаза поклонио својим ученицима: „Сија 
књига Милића и Арсенија Милићевића. Поклони нам учитељ 
Лазо Кисин из Лиевна 1829. године”. Учитељ Лазар Кисин служио 
је у Луњевици 12 месеци.

Запамћено је да је Никола Милићевић Луњевица лепо сви-
рао свиралу (још из чобанских дана), певао уз гусле, а био је и 
велики „чистунац” и хигијени придавао велики значај. У држав-
ном ангажовању, произведен је за мајора и опредељен за члана 
Магистрата Окружија рудничког 6. марта 1838. године, а пензио-
нисан маја 1839. године. Син Арса је тада (11. маја) кадет у По-
жаревцу, где су примана деца најпознатијих и најугледнијих гра-
ђана.

имале су и своје приватне 
учитеље за децу. Ф. Каниц 

региструје и породичну задругу 
Мирковића, у околини Шапца, 

чак 1888. године, која има 70 
чланова, а од тога 11 „пореских 

глава”, дакле, у време када се 
задруге смањују на „20-30 душа”. 

Видети: Алекса Јовановић,
Историјски развитак српске 

задруге, Београд, 1896. 

Породично-задружне школе 
– то су приватне школе у Србији 

19. века, које су постојале при 
многољудним породичним 

задругама. Имућније породице 
ангажовале су приватне учитеље, 

претежно из Војводине, да уче 
њихову и другу децу из околине. 

Поред задружне школе која је 
постојала у Луњевици, крај 
Горњег Милановца, сличне 

школе постојале су у Шапцу,
у дому војводе Луке Лазаревића, 

у Гарашима у кући Милутина 
Илића Гарашанина, у Брзој 
Паланци, код хајдук Вељка 

Петровића, у Миланчи,
у кући Нешковића и тако даље. 
Зна се да су у Луњевици ђаци 
били Николини синови Иван, 

Неша и Милан као и Јеврем 
Обреновић, брат будућег кнеза 

Милоша. Дељење, тј. уситњавање 
породичних задруга било је 
учесталије у 19. веку, када се 

од 1861. до 1863. поделило њих 
4.469, а до 1867. подељено је још 

5.024 породичних задруга
(види: Н. Трнавац, Лексикон 
историје педагогије српског 

народа).
→
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На доњем спрату двоспратног конака у Луњевици била је 
писарница; било је четири вајата, од којих је један „вајат за књи-
ге” и тај је постојао и 1900. године (обоје, првенствено, за трго-
вачке послове). Испод куће је била мала кућа – зграда за слуге а 
доцније је била школа” (Павловић, стр. 45).

Као што су учитељи обављали послове писара, тако су и 
писари играли значајну улогу у описмењавању и просвећивању 
локалног становништва. Њих је било више. На пример, писар 
Марко Гавриловић из Кнића, био је од највећег поверења. Запи-
сано је: „1819 августа 6. Павле Гавриловић посла свог сина Марка 
мени на аманет као мог сина да га држим и да ме служи и кое 
никакве погодбе било није међу нама”. Када није био у богатству, 
ангажовао је Михаила Сарића, практиканта у Брусници; Перу 
Козељца из Козеља (по 15 дана) и кума Јосифа, игумана манасти-
ра Вујан.

Никола Милићевић Луњевица није зазирао од школованих 
људи, са њима се радо дружио и њима је био окружен. Хронича-
ри кажу да је „јако пазио на школовање своје деце”: у кући је 
увек држао учитеља, а мања кућа је била одвојена за школу и 
становање учитеља. Учитељ Лазар Кисин учио је синове Милића 
и Арсенија, а када су одрасли послао их је у Крагујевац 1834. го-
дине у Вишу школу, која је те 1834–35. претворена у Гимназију, а 
касније и у Лицеј (1838. године).

У једном од тефтера пише: „11 дек. 1835 Крагујевац. Пре-
ведосмо децу код господина проте Крагујевачког и погодисмо 
кост на њих двојицу, сваки месец по 12 талира. И дадосмо у име 
тога коста у напредак 12 талира – 240 гроша. Намирено”. Прота 
се звао Јосиф Стефановић. Код проте тада заједно станују Филип 
Христић, Сретен Поповић (писац Путовања по Новој Сербији) и 
оба брата Луњевице, а прота им је истовремено био и катихета у 
школи. У Споменици Крагујевачке гимназије у школској 1836–37. 
години уписано је име Арсеније Милићевић син Николе Ми-
лићевића Луњевице у старијој класи човечности да похађа 4 раз-
ред” (Крагујевац, 1989, стр. 895).

И после смрти Николе Милићевића жена му Ђурђија држа-
ла је, такође, учитеља „где су поред њене деце учила и неколика 
сеоска”. Учитељ је био Милутин Обрадовић из Горње Шаторње 
(„по нужди је био учитељ”). Он је био наредник у војсци, па је 
учествовао у буни када су протеривали кнез Михаила, а после 

Постепено укидање породичних 
задруга у Србији, омогућили 
су, поред осталог, и државни 

прописи, од 1844. године 
(време владавине Александра 

Карађорђевића), по којима 
је сваки члан могао свој део 

породичне задруге да задужи 
или отуђи.

О значају ових кућних учитеља
и породично-задружних

школа пише и Рус Срежњевски, 
пишући 1846. скицу биографије 
Вука Караџића:”Није ли за чудо, 
да у Србији, где је и данас тако 
мало школа, где их пређе није 
ни било, где су и саме књиге 

сасма ретке – има далеко више 
људи који знају књигу него 

што би се можда и помислило” 
(Гавриловић, А.: Народне школе

у Србији, Београд, 1903).
О ширењу писмености посебно 

су се бринуле занатлијске 
породице. За ужичког мајстора 

ћебеџију Јевгенија остало је
сведочанство да је пре 1804. 

„држао школу у својој сопственој 
кући и децу је бесплатно читању 
и писању учио... Сиротној деци 

куповао је књиге и артију за 
своје новце”. Такође се говорило 

да је имао књижарницу већу 
него иједан грчки владика, па и 
оне писане књиге на пергаменту 
(мисли се на личну библиотеку; 

Животопис Максима 
Јевгенијевића, Будимпешта, 

1877).
Породице са великим бројем 
чланова, у којима су старији

васпитавали млађе, постојале су 
у Србији све до половине

→
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је био чиновник (извршитељ). У село Луњевицу се склонио при-
времено (од 14.05. 1844. до 8.11.1845). Он је учио: мајку Ивана 
С. Павловића, писца књиге из које користимо податке, Илију, 
Арсу Трифуновића, Марка Трифуновића, Миту и Раку Манди-
ћа, Теофана Мишковића и Алексија Петковића. Записано је да 
су их Рака и Мита преслишавали када је учитељ одсутан. Било 
је обично седам до осам ђака, а „неки су били већ читави љу-
ди”. Панту (Луњевицу) је мајка послала даље у школу у Чачак, 
где је већ једну годину био (пок.) Илија. Из Чачка обојица иду у 
Крагујевац, (а после 1848. „сви смо се преселили у Крагујевац”). 
Милутин Обрадовић их је учио: часловац, псалтир; читање, пи-
сање, рачун; црквено певање и катихизис. Све књиге покојног 
Арсе из основне школе служиле су и овој генерацији ђака. Учи-
тељ је највећу пажњу посвећивао писању и рачунању. Запамћено 
је и да је учитељ тукао ђаке (посебно Илију). Првих пет месеци 
учитељ је служио за по 56 гроша месечно, а остатак од годину 
дана, по 60 гроша.

Сама Ђурђија је, по жељи свога мужа, тек када се удала, нау-
чила читати и писати. Учио ју је „нарочит учитељ”, а поучавао ју 
је и њен пасторак Арсо, кога је необично волела (1834).

Никола Милићевић Луњевица је, такође, помагао учене људе 
и штампање књига. Био је пренумерант за многе књиге (Стојиће-
ве за забаву и разум и срце; Милоша Лазаревића у Будиму, 1931. 
године). Као пренумерант се јавља и за синове Милића и Арсу. 
У једном доста похабаном часловцу налази се забелешка: „Поче 
учити Ђурђија Николе Милићевића 834. год. Месеца фебруара” 
(четврта Николина жена, умрла 1881. године). Хроничар Иван 
Павловић од саговорника сазнаје и да: „пошто је порушен велики 
двоспратни конак, књиге са осталим документима чуване су у 
некаквој колиби”.

Школовање синова Милића и Арсенија

Синови са другом женом Милосавом, Милић и Арсеније, 
имали су најбоље школовање које се у Србији тада могло добити. 
Школовање су започели у Шапцу, потом је заживела породично-
задружна школа у Луњевици (учитељ Лаза Кисин), затим прелазе 
у Вишу (верховну) школу, тј. Гимназију у Крагујевцу и директно 

20. века, тј. до периода 
урбанизације и миграција 

сеоског становништва у градове. 
Занимљиве су аутобиографске 

белешке познатог педагога 
Јована Миодраговића: „На 

селу рођен и одрастао у чистој 
природи, у гомили друге деце; 

играјући се оригиналним
предметима...поучаван с 

љубављу од своје мајке, са 
збиљом и простотом свога оца, 

а милошћу од својих сестара 
(седморо деце), са вољом и 

припомоћу свију осталих: ја 
сам био право „мудро детенце”, 

печено сељаче, ваљатно за 
школу, у коју ме и отераше”. 

Види: П. Павловић, Једна приватна 
основна школа у Србији у првој 

половини 19. столећа (у кући Николе 
Милићевића Луњевице), Београд, 
Просветни гласник, бр. 5 и 7, 1924.

Лучеви фењери

Никола Милићевић Луњевица 
помиње ове фењере као део

кућног инвентара: „Ђецо 
потрчите, лучеве фењере, да се 
људи неби подавили, ја сам рад 

сваком да буде добро”.
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улазе у Лицеј, који су довршили увек са „превасходним” (одлич-
ним) успехом.

Кратко време су били и питомци прве војне академије у 
Пожаревцу, када је у њој био и будући кнез Михаило. Тада је 
изненада избила „ђачка побуна”, када су ђаци избацили једног 
професора кроз прозор, па је кнез Милош казнио целу школу, 
наредивши да дођу пешке из Пожаревца у Крагујевац, а школа је 
укинута. Арсеније се помиње 1. јуна 1839. и међу државним бла-
годејанцима (стипендистима) у Лицеју. Милић је свршио права, 
а Арсеније филозофију. Забележено је, такође, да је кнез Милош 
помагао школовање Луњевичиних синова, који се помињу и као 
дилетанти у крагујевачком позоришту.

Милић, који је рођен 1815. године, радио је касније као сре-
ски начелник у Пожеги, 1850. године. Арса је, нажалост, умро од 
прехладе у Крагујевцу већ 1840. године. Обојица су се дружили 
и одрастали са младим Обреновићима: Милић са Миланом, а 
Арса са Михаилом Обреновићем. Арсу је волео и кнез Милош и 
хтео га је послати са својом децом на страну, на даље школовање. 
Школски друг Милића и Арсе био је и Александар Лазаревић, 
син војводе Луке Лазаревића. 

Милић је имао сина Милана, који је био помоћник начелст-
ва ужичког. Миланов син, даље, Влада Луњевица, био је срески 
писар и касније цењени књижевник. У овој грани потомака од 
мајке Милосаве, скоро сви одреда су били чиновници, начелни-
ци, апотекари, инжењери, књижевници и војна лица, а све зах-
ваљујући амбициозности и условима школовања.

Ко је аутор књиге о Николи Милићевићу Луњевици?

Иван (Стојка) Павловић (1869–1943)

Унук Николин, од ћерке. Рођен 22. маја 1869. у Ужицу. Касни-
је цењени дивизијски ђенерал. Основну школу и реалну гимназију 
завршио је у Београду. Војну академију је уписао 1888. године. Годи-
не 1893. је боравио у Луњевици и прикупљао „на терену” податке 
о деди Николи.

Као млад потпоручник радио је на Војној академији, а 1893. је 
произведен у чин капетана; пребачен за командира чете у пешади-
ју; потом постаје приправник за ђенералштабну струку Академије; 

Чарапићи и Луњевице 

У међусобним везама значајних 
устаничких породица, издваја 
се и ова: војвода Васа Чарапић 

погинуо је при јуришу на 
Београд, пред Стамбол-капијом, 

а војводи Танасију Чарапићу, 
који је погинуо код Пореча на 
Дунаву, Турци главу одсекоше 
и као трофеј су је у Цариград 

однели. Тај јунак је био прадеда 
Драге, Николе, Никодија, Ане... 

деце Панте Луњевице, отац 
њихове баке, Ђурђије.

Школовањем су се још више 
уздигли Ђурђијини унуци преко 

ћерке Лене: професор,
академик и генерал. 

Никола Милићевић Луњевица
је још као дете ценио цркву

и књигу. Чувајући стоку поред 
црквине на Вујну, са својим 
будућим кумом Радосавом 

Милошевићем, рекао је:
„Ах да ми је да постанем богат, 

подигао бих овде на овом 
месту манастир, па да пропоје 

(пропева) ова стара црква, те да 
се имамо где помолити и књигу 
учити”. Радосав на то одговори: 

„Да ми је да изучим књигу, ја бих 
се запопио и ту службу служио”. 

Тако је доцније и било.
За Радосава је записано, слично 

као и за Васу Поповића из 
Бершића, да је учио писати по 

печуркама. 
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1903. је постављен за команданта батаљона у пешадији; у Главном 
Генералштабу служи од 1906. до 1907. године; до 1913. је командант 
пука, када је унапређен у чин пуковника; командант је 3. пешадиј-
ског пука у Балканским ратовима; комантант здружене Ужичке бри-
гаде и Ужичког одреда у Првом светском рату; од 1916. начелник 
Ађутантског одељења Врховне команде; а у чин ђенерала је прои-
зведен 1919. године. Потом је командант Потиске војне области, 
начелник Историјског одељења Главног Генералштаба, командант 
Косовске дивизијске области и помоћник команданта прве ар-
мијске области. За историјску науку је свакако најзначајније што је 
био начелник Историјског одељења Главног Генералштаба.

Иван Павловић је и запажени војни писац: објављивао је у 
Ратнику, преводио је са страних језика, а највише са француског 
језика; запажен је његов рад о стратегијској вези пешадије и арти-
љерије, а највећи допринос је у прикупљању грађе о ослободилач-
ким ратовима од 1875. године до краја Првог светског рата. Краљи-
ца Драга Обреновић му је била сестра од ујака. Његов брат, Петар 
С. Павловић (1864–1938) је био оснивач Природњачког музеја у 
Београду.

 У Историјском архиву Београда, налази се Лични фонд – Иван 
С. Павловић, који је богат подацима о породицама Луњевица и Об-
реновићи и о догађајима од 1869. до 1943. године (Бр. Фонда 2145).

И у књизи Ђуре Врбавца постоји низ значајних података 
који говоре о подизању духовности, просвећености и школских 
установа за Србе. Као богат човек, патриота и доброчинитељ, 
Никола Милићевић Луњевица је помагао и Први и Други уста-
нак Срба, а нарочито свог пријатеља и побратима Милоша Об-
реновића. Био је у вези и са патријархом српским Стратимиро-
вићем, којем је, једном приликом, поклонио „двадесет добро 
угојених волова”. Стратимировић му је из благодарности послао 
своју слику, са својеручним потписом, „коју је Луњевица дуго 
и пажљиво чувао у својој омиљеној оџаклији”. Када су Турци, у 
време избијања Другог устанка заточили у кулу Небојшу у Бео-
граду Јеврема Обреновића, брата кнеза Милоша, избавио га је 
„нешто познанством а више новцем”, јер га је „као своје дете во-
лео, јер је он у његовој кући и са његовом децом књигу учио”.

Никола је имао и две сестре, чији су потомци, такође, спа-
дали у ред тада најшколованијих Срба. Маријин потомак је Сте-
ван Стевановић, професор, а Ристин потомак је Гаврило Гедеон, 
старешина манастира Драче.

Књига Ђуре Врбавца, 1902.

Позивница Ивану Павловићу,
27. маја 1903.
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У погледу напредовања у новом грађанском сталежу путем 
школовања и образовања, нарочито су добар пример потомци 
Лене, најмлађе ћерке Николе Милићевића Луњевице: Петар Пав-
ловић је постао професор, природњак (зоолог) и академик; Паја 
Павловић, такође професор, за Ивана Павловића смо већ навели 
да је био дивизијски ђенерал, Милан „штудент филозофије” 
(1902. године) у Бечу, а касније професор универзитета.

Влада Луњевица (праунук Николин) је био цењени књижев-
ник, рођен 1871. а умро 1909. године (некролог у Споменику, број 
5, 1909. године).

Од петоро деце са Ђурђијом, Никола је највише наследника 
добио од Панте Луњевице и Лене. Панта Луњевица (1841–1887) 
је био кадет, када га је Кнез Милош поставио за писара Среза 
црногорског Округа рудничког у Г. Млановцу. Убрзо постаје сек-
ретар Округа рудничког, па начелник срески у Аранђеловцу и 
помоћник Начелства шабачког. Указом је постављен за начелника 
у Шапцу, а умро је у Београду као окружни начелник у пензији.

У рату 1876–78. био је десна рука дринском команданту ђе-
нералу Алимпићу.

Скоро сва његова деца су била успешна у школи и карије-
ри: ћерка Драга (удата Машин, а касније Обреновић); Христина 
(Петровићка), двојица браће артиљеријски потпоручници Ни-
кола и Никодије; Ђурђина и Анка. Нажалост, историјски неумит-
но, династички обрачун после „мајског преврата” и убиства кра-
ља и краљице 1903. за многе наследнике из породице Луњевица, 
био је трагичан, а посебно за младе и амбициозне потпоручнике 
Николу и Никодија (некролог је објављен у Занатлијском савезу, 
бр. 40, 1903. године).

Школовање краљице Драгиње Драге (Луњевице) Обреновић,
унуке Николе Милићевића Луњевице 

За нашу причу о успону и преображају сеоских породица 
у успешни грађански сталеж обновљене Србије, најбољи је при-
мер животна каријера потомака Николе Милићевића Луњевице, 
где је на престо те нове грађанске државе дошла, управо, његова 
унука – Драга (Панте) Луњевица.

Реконструкција лика Николе 
Милићевића Луњевице

Интересантан је поступак
који је применио сликар Марко 
Мурат при реконструкцији лика 

познате личности. На јужној 
страни цркве у Вујну постоји 
Николин лик из Карађорђева 

времена, заједно са Ломом 
и Мутапом, а који је малао 

прота Јанко Михаиловић из 
Негришора. Та слика, мада 
оштећена, фотографисана 

је 1900. године. Испитано је 
десетак старих лица, за која се 
претпостављало да знају како 

је изгледао „газда Никола”. 
Марко Мурат је, затим, израдио 

седам скица, па су оне дате на 
увид тројици  најзначајнијих 

„сведока”. Према фотографији, 
једну слику је израдио и,
такође познати сликар,

Паја Јовановић.

Анегдотска занимљивост је 
повезана и са судским гоњењем 

песника Ђуре Јакшића 1878. 
године због увреде нанесене 
ђенералу Ранку Алимпићу, у 
једној песми и причи – тужбу 

је поднео, управо, Панта 
Луњевица.



125Обреновићи: детињство и образовање

На опису њеног лика и дела, српска публицистика, па и исто-
ријска наука, доживеле су прави дебакл и показале дневно-по-
литичку инструментализацију, иза које су стајале династичке бор-
бе, које трају све до данашњих дана (присталице, претенденти, 
итд.).

До 1903. године, срећемо глорификаторске написе и брошу-
ре, а после гнусног злочина и убиства младог краљевског пара, 
последњих владара из куће Обреновића, имамо праву поплаву 
методолошки сумњивих „историјских расправа” о краљици Дра-
ги Обреновић, њеном предбрачном, брачном и удовичком живо-
ту и свему што може окаљати њен лик и оправдати краљеубиство 
и државни преврат.

Нас у овој књизи интересују првенствено чињенице и пода-
ци о њеном одрастању, образовању, школовању, интелектуалним 
активностима, о свему што је у њој изградило личност заслужну 
за трон српске краљице. Поред ње, сличну судбину и јавне кри-
тике, доживљавале су многе жене „горњег сталежа” а „слободни-
јег понашања” (на пример, Анка Обреновић, Катарина Блазна-
вац-Богићевић, краљица Наталија и још неке личности из њеног 
окружења). Сама чињеница да се уз Драгу Луњевицу, све до да-
нашњих дана везује првоудато презиме Машин, више него ро-
ђено Луњевица или другоудато Обреновић, говори о намери да 
се све анализе усмере на период њеног удовичког живота, мада је 
она у том браку била само три године (детаљније у: Ана Столић, 
Краљица Драга, Београд, 2000). Драга Луњевица је удата за Све-
тозара Машина када је имала 17 година, а он је био старији од 
ње 15 година. Александар Обреновић је, пак, од ње био млађи 10 
година.

Из брака Николе са Ђурђијом Чарапић (1804–1881), било 
је петоро деце, од којих су најуспешнији син Панта и кћи Лена. 
Обе наследне линије су дале Србији велики број школованих и 
успешних личности. Ћерка Лена (удата за пуковника Стојка Па-
вловића) била је цењена у београдском „друштву”. Панта је био 
успешан у вршењу (среске) власти, а запамћен је и као оснивач 
читаонице у Аранђеловцу. Његова ћерка Драга је, дакле, одраста-
ла у утицајној и добростојећој грађанској породици (старо при-
јатељство са Блазнавцем и Јованом Ристићем). 

Из брака Панте и Анђе Кољевић (ћерке председника Опш-
тине у Чачку) рођено је шесторо деце, а као друго дете Драга. 

Ђура Ђорђе Врбавац
(1854–1928)

Рођен у селу Брђани, уз брата и 
две сестре, од којих је Спасенија 

била „Прва учитељица родом 
из Брђана” (Брђански годишњак, 

бр. 4, 2004). Дипломирао је 
на Филозофском факултету 

у Београду, професорски 
рад започео у Г. Милановцу 
1880. (српски језик, немачки 
језик, краснопис), а био је и 

заступник директора. Од 1887. 
ради у гимназијама у Чачку и 

Крагујевцу, од 1891. у Јагодини, 
а од 1894. у Смедереву, Шапцу, 
Ужицу, Гњилану и Неготину. 
Од 1922. до 1924. је директор 

гимназије у Пљевљима.
Четири пута је пензионисан и 

враћан у службу. Он је типичан 
пример гимназијског

професора који је био спреман 
да ради у сваком месту где су то 

потребе државе захтевале.
Поред осталог написао је:

О важности наших манастира
у средњем веку (Крагујевац, 

1898); Немањићи и Обреновићи 
или Упоређење два светла 

периода у нашој прошлости
(четири издања; Крагујевац

и Београд, 1899–1900). Књига
о Луњевици је имала пет издања. 

Види: Борисав Челиковић, 
поговор у књизи Ђуре Врбавца, 
Никола Милићевић Луњевица,

Г. Милановац, 2009.
   



Недељко Д. Трнавац126

Сестра Ђурђина је школована у пансиону за девојке (у Ореови-
ци), Никодије у пансиону професора Малине, Никола је био уче-
ник артиљеријске подофицирске школе, а најмлађа Виска-Ана 
је на позив краљице Наталије отишла у Завод за васпитавање 
девојака недалеко од Бијарица у Француској (где је провела пу-
них шест година). За услове тадашње Србије, може се рећи да 
се ради о врхунским условима васпитања и школовања. Најста-
рија, Христина се удала за Петра Петровића, управника Креди-
тног завода у Београду, а претходно школованог у Бечу. Уз то, 
потомци Панте Луњевице и Лене Павловић су се увек међусоб-
но помагали. Када се Драга 1897. вратила из Бијарица у Београд, 
Ђурђина и Војка-Ана су послате у пансион Notr Dam de Sion пок-
рај Беча, да доврше своје школовање и институтско васпитање. 
Никола је запослен као писар у Државној комисији у Француској, 
што је искористио за учење француског језика. Млађи, Никодије 
је примљен на Војну академију.

Поуздане податке о Драгином школовању преузећемо из 
књиге (магистарског рада) Ане Столић, Краљица Драга. Рођена 
је у Горњем Милановцу 23. септембра 1866. године (на основу 
извода из матичне књиге венчаних) и одрастала, као што смо 
већ видели, у породици високог државног службеника. У време 
када је школовање женске деце у Србији било врло ретко, она 
после основне школе (као и старија сестра Христина) похађа „Ви-
ши женски завод” познат као „Цереманкин завод” у Београду. У 
Заводу су учени следећи предмети: хришћанска наука, српски, 
немачки и француски језик, јестаственица и историја српског 
народа. Очигледна је доминација страних језика. У овом Заводу 
је завршила три разреда. Посебан смисао имала је, управо, за 
стране језике. Они, њој наклоњени, сведочили су да је много чи-
тала и да је највише волела „часове мирне лектире”. Истицана је 
њена вредноћа, интелигенција и њено опште образовање за које 
је цењено да је „било шире и потпуније него краљице Наталије”. У 
Вишој женској школи, коју је водила педагог Катарина Ђорђевић 
Миловук, поред Драге Луњевице, као ученице ове школе помињу 
се: Драга Љочић, прва школована лекарка у Београду, глумица 
Милка Гргурова, сликарка Надежда Петровић, балерина и нови-
нарка Мага Магазиновић и многе друге значајне жене тог доба.

Хроничари помињу и њену „младалачку љубав са Богданом 
Поповићем”, када је имала седамнаест година, али су је роди-

Породица Луњевица – Драга
седи у очевом крилу

Драга Луњевица
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тељи удали за тридесетдвогодишњег Светозара Машина, рудар-
ског ин жењера (из београдске лекарске породице Јована Ма-
ши на, дворског лекара, још од 1860. године). Богдан Поповић 
(1863–1944) је постао познат као покретач и власник Српског 
књи жевног гласника и професор Велике школе. Светозар је био 
Паши ћев друг са Велике школе и једно време близак радикалима. 
Започео је студије у Фрајбургу, завршио у Берлину, а његова по-
ро дица је била међу имућнијим и угледнијим (имала је кочију 
са кочи јашем и ложу у позоришту, што је био израз социјалног 
статуса). Умро је убрзо, 1886. године, дакле, свега три године од 
венчања са Драгом Луњевицом (28. августа 1883. године). Тада је 
престолонаследник Александар Обреновић имао седам година. 
У браку нису имали деце.

У току удовичке немаштине, Драга се ослонила на своје 
зна ње страних језика, па је молбом Министарству просвете и 
црквених дела тражила да полаже испит за наставника немач -
ког језика, пред посебном комисијом, како је то било омогућа-
вано учитељицама женског ручног рада и још неким настав нич-
ким профилима. Нажалост, молба да полаже испит и поста не 
наставница је одбијена. Због тога се она посвећује превођењу, 
а тада настају и њени први књижевни покушаји. Није се ради-
ло само о жељи за зарадом, већ и о литерарним амбицијама. 
Ана Луњевица, у својим дневничким белешкама, то тумачи и 
као жељу да се пронађе тренутак заборава и утеха. Касније је, 
као краљица, одговорила критичарима: „Истина је да сам се 
ли терарним радом бавила и да сам за неке часописе чак и за 
хонорар писала, што ме ни најмање не понижава”.

За доказе њеног преводилачког и списатељског рада, ослони-
ћемо се на систематичне податке у књизи Ане Столић (стр. 24). 
„Превођењу текстова почео је да је поучава муж, који је прево-
дио приче са чешког и немачког језика. У редакцију Заставе је 
примљена као кћи либерала Панте Луњевице, а била је и члан 
Београдског новинарског удружења. Један од превода објављен 
јој је у часопису Отаџбина за 1883. годину. Касније је превела 
неколико романа и новела, радо читаних у Београду. Позоришне 
комаде преводила је уз помоћ Богдана Поповића, који ју је, та-
кође, упутио у преводилачки рад. У књижевности, један од њених 
првих радова била је песма „На колима” о пролазности живота. 
У књижевни свет је ушла уз помоћ Симе Поповића, уредника 

Валцер и марш посвећен
краљици Драги

Споменик краљици Драги 
Обреновић, рад вајара Небојше 

Савовића Неса
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листа Уставност. Кратке приче јој је, анонимно, објављивао 
Аца Станојевић, један од првака Радикалне странке и штампар.

Ипак, најдуже је сарађивала у часопису Домаћица, који је 
издавало „Женско друштво”. Као и све виђеније жене у Београду 
била је редовна чланица „Друштва” и од 1886. до 1891. године 
учествовала је у његовом раду. Од 1886. године чланице су пре-
водиле текстове из страних часописа. Међу њима, уз Ангелину 
Марић, Драгу Миловановић, Катарину Холец и Ему Козарац, 
била је и Драга Машин. Крајем 1888. године Управа је решила 
да се од редовних чланица образује Одбор за Домаћицу, који је 
био нека врста редакције овог листа, са циљем „да се увећа умни 
рад наших женскиња”. Своје радове потписивала је са Д.С.М. 
или псеудонимом „Рудничанка”. Треба истаћи да је у то време 
Домаћица био једини женски часопис у Србији, а „назори према 
којима је уређиван били су изнад просека тадашњег образовања 
жена”. Уз све то, била је необично горда на своје луњевичко и 
чарапићко порекло, као и на сродство са Обреновићима и Ву-
комановићима. У време удовиштва, у шали је говорила како би 
се удала само за Богдана Поповића, Миленка Веснића или Ми-
ку Петровића. Очигледно је да се кретала у врло угледном друш-
тву, блиском књижевности и новинарству. Драга је крајем 1891. 
године добила позив од краљице Наталије да јој се придружи у 
Бијарицу, после чега почиње нова етапа у њеном животу. Не тре-
ба заборавити да је краљица Наталија, као покровитељка „Жен-
ског друштва”, често присуствовала састанцима литерарног од-
бора, чији је члан Драга била од 1889. године. У самом Бијарицу, 
краљица Наталија је за Драгу изнајмила учитеља француског 
језика и „лепих манира”. Такође је интересантно, да је на дан 
венчања са Драгом, краљ Александар потписао Указ којим је 
„Виша женска школа” у Београду добила назив „Виша женска 
школа краљице Драге”. Истовремено је преименована и женска 
школа у Крагујевцу у „Вишу женску школу књегиње Љубице”. 
Убрзо је Драга преузела и покровитељство над „Женским друш-
твом” и примила заштите „Првог београдског женског друштва 
за удомљавање девојака”, а Руднички округ је издвојен у засебну 
управну јединицу, што се сматрало последицом њеног утицаја. 
Нова краљица је за Материце поклањала сиромашној деци хра-
ну и одећу, манастиру Враћевшница је поклоњен велики крст од 
злата и сребра, манастиру Вујан сребрни путир и свилени пок-

Није шире познато да је
током крвавог обрачуна двеју 

династија у „мајском преврату” 
1903. године живо полемисано 

у Народној скупштини „о 
питању монархије или завођењу 

републиканског уређења у 
држави, покренуте инцијативом 

српских сељака”, а нарочито у 
крилу радикалских посланика. 

Парламентарно нејединство 
прекинуо је лично шеф странке 
Никола Пашић, наглашавајући 

да „Русија тражи да будемо 
монархија и да за краља
изаберемо кнеза Петра 

Карађорђевића, Карађорђевог 
унука”, чиме су даље расправе 

прекинуте (Дојчило Митровић, 
Монархија или република 

1903. године – предање Миљка 
Протића из Гуче; у: Вишевековна 

историја Чачка и околине; 
Зборник, Београд, Удружење 

Чачана, 1995, стр. 148).
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ров извезен златом, и томе слично. Велики значај је придат и 
посети краља и краљице Рудничком округу, Такову, Горњем Ми-
лановцу, манастиру Вујан, Луњевици и манастиру Враћевшни-
ца. Том приликом, краљевском пару је поклоњен Таковски дво-
рац, а у Луњевици уручене трговачке књиге њеног деде Николе 
Милићевића Луњевице. Краљица Драга је, на пример, даривала 
средства за изградњу гинеколошког одељења Опште болнице у 
Београду. Даривала је и цркве у Жичи и Студеници. Као свадбени 
поклон краљевском пару, Београдска општина је поклонила ла-
ђу – јахту „Драга” (20. јула 1900). Истим поводом је откупљено 
100 примерака књиге Један Обреновић, да се предају Школском 
одбору, пошаљу књижницама и деле као награда ученицима.

Из ових успомена, издвојићемо 
само неколико краћих цитата 
о браћи Николи и Никодију 
Луњевица: поред тога што су 

волели јахање, лов, пливање и 
гимнастику, Никола је „слободно 

време користио за учење 
хармонијума, кога је убрзо знао 
тако добро да свира, да је могао, 
кроз звуке завичаја, своју тугу за 
њим да ублажи. Флаута му није 
за то одговарала, иако је и он, 
као и његов млађи брат, веома 

волео и добро свирао”
(догађа се у Француској);

Никодија, пак, издваја 
„идеалисање у свему, била је 

потреба његовог живота”... сем 
јахања... био је страсан играч 

шаха, што је уз његов озбиљан 
карактер најбоље пасовало. 

Музику је веома волео; и сам 
уметнички свирао флауту... 
Никодије је наклањао мало 

ка меланхолији”. Очигледно је 
да ови описи нису у складу са 
оним што смо до сада читали 
„о обесној и осионој браћи” 
краљице Драге Обреновић и 

што је требало да послужи као 
оправдање њиховог убиства. 
Никодије, после завршетка 

Војне академије (1900) „упутио 
се ка кући његове старије сестре 

Драге, у којој је она њеним 
млађим сестрама и браћи, кроз 

сестринску љубав и бригу, 
створила најлепшу, најидеалнију 

кућу и кућиште и у којој су
се сви тако срећни, тако 

пресрећни осећали!”
О овим догађајима, ваља 

прочитати и текст још једног 
Горњомилановчанина, Драгише 

Васића, Деветсто трећа.

Коло краљице Драге

Приликом припреме за пут у Русију, генерал Јован Мишко-
вић је примљен на разговор код краљице, после чега је забележио: 
„Краљичини резони и правци веома су ми се допали. Она ће ко-
рисно утицати на краља, јер је паметна и има такта”.

За краљицу Србије је проглашена 1900. године. 

Ана (Војка) Милићевић Луњевица 

Најмлађа сестра краљице Драге, односно кћерка Панте Лу-
њевице и унука Николе Милићевића Луњевице. Оставши, као 
најмлађа, релативно рано без родитеља, Ана је детињство и рану 
младост провела уз сестру Драгу и касније краља Александра 
Обреновића. Након мајског преврата (1903), у којем су јој, осим 
сестре, убијена и оба брата, Никола и Никодије, Ани и још не-
ким члановима Драгине породице је, захваљујући интервенцији 
страних сила, поштеђен живот. Бива прогнана у иностранство и 
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све до Другог светског рата је живела у Бијарицу (у Француској), 
а потом је прешла у Швајцарску – у Цирих, Лозану и Женеву, где 
је 1975. и преминула у дубокој старости у једном старачком дому. 
Годину дана пре смрти, поклонила је Историјском музеју Србије 
значајна документа (писма кнеза Милоша, кнегиње Љубице и 
Јована Обреновића упућена Николи Луњевици; захвалницу ша-
бачких грађана Панти Луњевици, као и две уметничке слике М. 
Мурата и С. Тодоровића), као и записе својих успомена који су 
објављени под називом Моја сестра краљица Драга ( Београд, 
Рад, 1995). 

Пишући Поговор књизи Моја сестра краљица Драга, Радо-
мир Путник, као прву импресију наводи: „Када се дочита штиво 
Ане (Војке) Луњевице, када се склопе странице њених сећања по-
свећених драматичним збивањима из 1903. године, читалац ће 
се – можда – наћи у недоумици. Питаће се, наиме, да ли је његово 
досадашње знање о владавини краља Александра Првог Обре-
новића, а посебно о његовом браку, било довољно поуздано или 
не”.

Вук Караџић у Црнући, Враћевшници,
Брусници и на Савинцу

Од покушаја описмењавања кнеза, до познатог Писма

Вук Караџић је 1820. године боравио у дому кнеза Милоша 
у Црнући и том приликом обишао Брусницу, Враћевшницу, Са-
винац и овчарско-кабларске манастире. Вредно је сакупљао старе 
рукописе и књиге; записивао народне песме и грађу за савремену 
историју и географију. Управо тада је почео убеђивати кнеза да 
га научи читати и писати и добио је одобрење да од Копитара у 
Бечу наручи „полезне књиге”. Обећавао је кнезу 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, ње-
гови противници ће му отворено претити „да не помиње Мило-
шу даље учење”.

Значајне податке о потомцима 
сређено је изложила Ана

Луњевица у дневнику „Моја 
сестра краљица Драга”,

Београд, 1995.

Владимир Луњевица
(1872–1909)

Цењени књижевник,
уврштен у Лексикон писаца 

Југославије, а данас ретко 
помињан. Рођен је у Луњевици: 

син је Милана (помоћника 
окружног начелника) и праунук 
Николе Луњевице. Владимирова 

сестра Јелена, такође је писала 
песме. Основну школу је учио

у Г. Милановцу, трговачку школу 
у Београду, а радио је као писар 
Среза таковског у Г. Милановцу. 
Објавио је: Песме 1 (Ниш, 1905), 

Песме 2 (Крагујевац, 1908), 
Враголанка (Крагујевац, 1908); 

књигу прозе Приповетке за 
младеж (Крагујевац, 1905). 

Такође, Владимир Луњевица се 
бавио и превођењем са немачког 
језика. Објављивао је у многим 

листовима и часописима.
Умро је у Г. Милановцу.
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Кнез је прихватио идеје о оснивању школа и штампању књи-
га. Том приликом Вук је предлагао и отварање Велике школе, за 
младиће „од 15 до 20 година, који знаду помало читати и писати” 
са „три паметна и способна учитеља” и трајала би три године.

Такође је наговарао кнеза да сваки младић који покаже „да 
има особити дар и вољу к науци... да се о државном трошку по-
шаље у Европу даље да учи науке и језике”. За „мање школе” да се 
„по најбољем европејском начину” начине школске књиге за све 
Србе „како по турским, тако и австријским државама”.

Боравак у Црнући Вук је искористио и за сакупљање и запи-
сивање песама, загонетки и обичаја народа рудничког и таков-
ског краја. У Брусници у затвору је „записао песме од Стојана 
хајдука”. У том послу му је помагао Васа Поповић, из Бершића: 
„Покојни Васа Поповић, послао ми је неколико пута око сто на-
писаних табака јуначких песама, које су, као што се види, писала 
четири писара”. Послао му је и списак села по свим нахијама, а 
вредно је прикупљао и претлату на његова дела. Довео је и старца 
Милију, пореклом из Колашина. Заједно ће 1829. бити чланови 
„Законодателне комисије” и један другог су „високо почитавали”. 
Касније ће кнез Васа бити оснивач основне школе у Чачку.

Да је Вук Караџић посетио и манастир Вујан, сведочи путо-
писац Ф. Каниц који пише да је Вук у овом манастиру „видео и јед-
ну калуђерицу, које су већ у оно доба биле ретке у Кнежевини”.

Већ 1824. године, сликар Павел Ђурковић долази у Крагује-
вац, управо на препоруку Вука Караџића и урадиће низ портре-
та Обреновића. Кнез Милош ће омогућити Вуку Караџићу да му 
буду доступни бројни споменици културе, археолошке ископи-
не, мермерне плоче и обелисци. На пример, Вук ће уочити обе-
лиск којим је у 15. веку обележено место смрти деспота Стефана 
Лазаревића (село Црквине, код Марковца). Неке преписе каме-
них записа, Вук ће послати Јернеју Копитару у Беч, на даље истра-
живање. 

Вуков син Сава Караџић (1820–1837), рођен у Бечу, боравио 
је у Земуну и Новом Саду, ради учења и увежбавања српског је-
зика. Од 1834. је постао питомац Горњег кадетског корпуса у Пе-
трограду, „где се приправљају официри за копање руда и управ-
љање мајданима” и био је један од најбољих питомаца. Изненада 
се разболео од туберкулозе и умро у Петрограду. Други Вуков 

Сава Караџић,
кадет у Петрограду

За свога сина Сава (1820),
Вук је 1833. молио руског цара 
„да му прими сина у какав из 
кадетских корпуса”. Молба је 
услишена, а Вук пише једном 

Русу, свом пријатељу: „С једне 
стране сам се избавио бриге, 
али сам с друге стране у већој 
бризи... да му се што путем не 

догоди. Отишао је одавде
с Руским куриром, и мислим

да су јуче дошли у Петербург”.
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син Димитрије, рођен 1836. школовао се у Трсту и становао код 
Дим. Владисављевића (1846-1848). Такође је умро у Петрограду.

Односе Вука Караџића и Милоша Великог трајно ће, у на-
шој историографији окарактерисати познато Писмо које је Вук 
упутио кнезу, незадовољан својим третманом у Србији, односом 
кнеза према њему и општим стањем и односом према култури 
у тадашњој Србији. Наравно, њихови односи у стварности, по-
сматрајући њихове животе у целини, били су много бољи, а Вук 
је увек имао трајан интерес да са кнезом Милошем, а посебно са 
кнегињом Љубицом, буде у добрим односима. Чињеница је да се 
Вукова животна активност умногоме заснивала на помоћи коју 
је добијао из Србије и лично од кнежевске породице. 

Вук Караџић је 1821. године девет месеци боравио и путо-
вао Србијом и био гост Милоша Обреновића, наравно, о трошку 
кнеза. Директних или индиректних Вукових писама кнезу било 
је много и претежно су се односила на његове молбе за финансиј-
ску помоћ. На пример, у писму из априла 1822. наводи да је прет-
ходно већ послао четири писма на која нема одговора и да сматра 
да преписку ометају људи из Милошевог окружења; у мају 1825. 
Вук кнеза обавештава да припрема у Лајпцигу штампање књиге 
о кнезу Милошу; у септембру 1829. посредством Васе Поповића 
тражи лекарску помоћ, јер се разболео радећи у Крагујевцу у За-
конодателној комисији; јула 1832. му пише у вези са сметњама 
које му праве око употребе нове ортографије; а априла 1832. пи-
ше чувено Писмо пуно огорчења на кнеза и његово окружење и 
на све што се дешава у Србији. Љутња, ипак, неће дуго трајати, 
па ће се Вук и Милош, у новим околностима измирити и даље 
наставити да помажу један другог (у Бечу, Земуну или Србији); 
већ 1835. кнез му је „за награжденије трудова о литератури срп-
ској” одредио пензију „по 100 талира о Димитрову, а по 100 о Ђур-
ђеву дну” (доласком на власт Александра Карађорђевића, та му 
је пензија укинута, уз оптужбе да је обреновићевац); децембра 
1837. следи ново пријатељско писмо, и тако даље.

Писмо Вука Караџића кнезу Милошу (из 1832) једно је од 
првих и најискренијих писама, типичних и за каснији однос срп-
ских интелектуалаца према властодршцима и моћним политич-
ким људима у Србији. Вук је ово писмо написао четири месеца 
пре него што га је послао 13. августа 1832, а до сада је штампано 
више пута. Писмо је стекло популарност због Вукове оштре кри-

„Ваша Светлости,
Премилостиви Господару!

Сваки човек жели знати шта 
други људи о њему суде, мисле 

и говоре; властодршцима и 
управитељима народа то је 

особито потребно; .................. .
Истина је оно што су наши 

стари казали: да нико не може 
целом свету колача намесити, 

али с данашњим владањем
В.Св. готово би се у скупу 

могло рећи да нико тамо није 
задовољан ......................... .

Опет накратко да кажем: с 
владањем В. Св. нико тамо није 
задовољан, ама баш нико, осим 

ваша два сина; а и они да су мало 
старији може бити да би били 

незадовољни ........................ . 
3. – Ваљало би уредити школе. 
По моме мненију, Србија данас 

нема ни у чему већег недостатка 
ни веће нужде и потребе него у 
људима способним за народне 

службе ............................ .
Србима рођеним и наученим 
изван Србије (у аустријским 

државама) овај недостатак не 
може се надокнадити, осим

осталих узрока, једно зато што 
они у народу не могу имати 
правога поверења, а друго: 

што они нису учили оно што 
за Србију у данашњем стању 

треба. Зато сам ја, 1820. године 
највише ради тога из Беча у 

Србију дошао, да би се људи за 
службу приправили.

Ја сам предлагао, као што је
В. Св. врло добро познато,

да сакупимо по народу
→



133Обреновићи: детињство и образовање

тике кнежеве самодржачке политике, а данас је значајно и као 
извор података и чињеница: о самом кнезу Милошу, његовој лич-
ности и људима који су га окруживали, стању у Србији и неза-
довољству према власти. За националну историју педагогије нај-
значајнији је део о односу према просвети, отварању школа за 
народ, штампању књига и односа према ученим људима. Трећи 
одељак у Писму почиње речима: „Ваљало би уредити школе”, а 
посебно се односи на оснивање Велике школе и гушење буне Ми-
лоја Ђака.

Познато је да је Милош Обреновић био жестоко љут на овак-
во Вуково писмо, али је истина и то да је у наредних десет годи-
на, већину ових предлога усвојио.

Вук Караџић се до краја свог живота упорно трудио да са 
Обреновићима одржава добре односе, а они су му били значајна 
материјална подршка. Један од првих својих радова о Милошу 
Обреновићу књазу Србије, Вук је посветио Милошевој браћи, Јо-
вану и Јеврему. Посредник је најчешће била кнегиња Љубица. 
После повратка из Стамбола (кнеза Михаила), 1840. године, он је 
међу првима из Беча послао поруку кнегињи Љубици: 

„Свијетла и честита Књагињо, Премилостива Госпођо! 
Добро дошли у милу земљу нашу! И по сто пута добро дошли 

са свијетлим и честитим нашим књазем, а Вашим предрагим си-
ном! Да Вам га свемогући бог поживи много и премного љета с Вама 
заједно, на Вашу радост и дику, а на корист и на славу народа на-
шега! Да је ово истинита жеља срца мога, надам се, да нимало неће-
те сумњати.

Овом приликом усуђујем се препокорно молити Вас, да и мене 
не заборавите, него да ме често напомињете и препоручујете сви-
јетломе и честитоме сину Вашему. За које Вас молећи и препоручу-
јући се Вашој дојакашњој милости, с највећим високопочитанијем 
остајем.

                Ваше Свијетлости препокорни слуга”.

И када су сви Обреновићи били протерани из Србије од 
стране Уставобранитеља, кнез Милош је из Беча упутио у Земун 
Вука Караџића да се нађе кнезу Михаилу и кнегињи Љубици и да 
прати догађаје, као вешт и уман човек, и да у Беч шаље поуздане 
извештаје.

изабране момчади, од 15 до 
20 година, која знаду помало 

читати и писати, па с њима да 
се почне Велика школа, у којој 
би три паметна и способна 

учитеља за три године
предавали општу историју

овога света, географију, 
штатистику, српску 

граматику, мало рачуна, мало 
реторике, мало о законима,

мало историје јестаствене, мало 
логике, физике итд. Тако би она 
момчад после три године била 
способнија за сваку службу у
Србији од многога који је у 

Пешти свршио дванаест школа. 
А које би се од ове момчади 

показало да има особити дар и 
вољу к науци, они, мислио сам, да 
се о државном трошку пошаљу у 
Европу даље да уче науке и језике.

За мање пак школе мислио сам 
да се мало-помало на српском 

језику начине школске књиге, по 
најбољему европејском начину, 
које би потом могли примити 

сви остали Срби, како по 
турским тако и аустријским 

државама. – А да би ово све 
лакше било учинити, и да би 

слава В. Св. била сасвим
савршена, мислио сам да најпре 

В. Св. научим читати и писати, 
потом да начинимо неколике 

књиге за В. Св., па неке да вам се 
у одређено време читају,

а неке сами на беспослици да 
читате. – Да овде не спомињем 
Карла Великог, који је као краљ 

и ожењен научио читати и 
писати, него кад је то могао 

Миленко у Одеси и Вујица
→
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Такође је забележено да је кнез Милош, који је волео да љу-
дима из свог окружења придева разне надимке, Вука Караџића 
називао „Топал” (човек са једном ногом, хроми). Треба узети у 
обзир и чињеницу, у коју смо се више пута осведочили, да су 
Вукове процене неких људи из Милошевог окружења биле неу-
мерене, нарочито у изливима његовог незадовољства: на пример, 
за учитеља М. Н. Ресничанина пише да „не зна у правом смислу ни 
читати ни писати”, а службени надзиратељ А. Теодоровић пише 
да га одликује „велика ревност” и да „сваку похвалу заслужује” 
(1832). Такође, у Збирци Мите Петровића је сачувана Беседа о 
светом Сави, Михаила М. Ресничанина, од 20. јануара 1829. го-
дине, у Крагујевцу. Провокативно и симболично, о односима Ву-
ка и кнеза Милоша говори и један поднаслов у раду Добривоја 
Младеновића: „Милош и Вук – као вук и лисица” (стр. 48). 

 

У штампи се често среће још једна анегдота: Једном је у Кра-
гујевцу Вук био гост код Милоша на ручку. Кнез му понуди да седне 
крај њега с леве стране. Док се Вук са штулом намештао да седне, 
Милош неприметно узме крило Вуковог капута, подастре га подасе 
и седне. Кад се ручак заврши, домаћин рекне да сви устају, а он ће 
најпосле. Устајући, Вук јако тргне свој капут, те, како је био сасвим 
изношен, крило му се готово цело поцепа. Видевши то, кнез је уда-
рио у смех као да није знао ништа о позадини проблема и рекао: 
„Нека, море, нека. Док је у Милоша дуката, биће у Вука капута”.

 

Без обзира на све спорове и Вукова незадовољства, Обрено-
вићи су се трајно бринули о њему и његовој породици. Он ни-
када значајнијег мецену није имао, посебно када се ради о трош-
ковима штампања књига. На Вукову молбу, после његове смрти, 
кнез Михаило је његовој супрузи, од 1865. године, трајно проду-
жио право да прима по 50 форинти месечно; а услишена је и 
молба руском цару, да се Вукова руска пензија продужи удовици, 
а после њене смрти, ћерки Мини, доживотно.

у Цариграду, обојица старији
од В. Св., заиста би и В. Св. 

могли много лакше и брже од њих 
обојице. – Но како су се моји ови, 

као и многи други, родољубиви 
планови покварили, то је све

В. Св. познато, нити је сад овде 
место о томе говорити. – Године 

1830. ја сам највише учинио те 
смо Исаиловића довели у Србију 
да би се Велика школа почела, и 
тобоже се у почетку 1831. год. 

почела (дакле на 10 година после 
мога плана), али до данас још 

никако напретка у њој нема: ово 
неколико деце, која су лане ишла 
тобоже у прву школу, иде и ове 

године у ону исту, и учи оне исте 
науке, и ако се правитељство 
тако узастара о томе као и 
досад, ни догодине неће бити 

друкчије. – Пре 12 година била 
би доста једна такова Велика 

школа у целом подручју Вашему; 
досад би већ четири реда ђака
из ње изишло; да у сваком реду,

с једнога на друго, није више било 
од 20 – опет би свака нахија 
имала по неколико спсобних 

људи, нити би и сад било 
потребно за писаре, за учитеље, 

и за свештенике примати 
којекаке овостранске сктнице 

и пропалице. Сад пак према 
данашњем стању Србије, ваљало 
би уредити такове три школе, 

једну у Шумадији, другу доле 
преко Мораве, а трећу горе
преко Колубаре, а осим тога

и једну праву гимназију, а потом
мало-помало и лицеум

и универзитет.
Но ко ће све то уредити?

→
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   Женидбе и удаје
које су учврстиле везе и утицај три најмоћније 

породице рудничко-таковског краја

 
Обреновићи – Вукомановићи – Луњевице

Четири брата Обреновића: војвода Милан, кнез Милош, Го-
сподар Јован и Господар Јеврем, увек су у врху власти током Пр-
вог и Другог устанка. 

Милош Обреновић жени Љубицу Вукомановић; ручни де-
вер је Никола Милићевић Луњевица; кум Карађорђе, а стари 
сват Лазар Мутап.

Мајка Николе Милићевића Луњевице је из рода Вукомано-
вића. Ђурђија, четврта супруга Луњевице, била је ћерка Танаси-
ја Чарапића, грочанскг војводе (брата Васе Чарапића). Њихова 
кћер Јелена-Лена, удаје се за пуковника Стојка Павловића, а син  
Панта, жени ћерку председника општине у Чачку. 

Ћерке из куће Вукомановића, удавале су се, најчешће, за по-
знате личности тог доба: за оца кнеза Атанаска Михаиловића 
у Бершиће, за попа у Бершиће, за чувеног Милића Дринчића 
у Теочин и за Демира, старешину кнежине ужичке. Љубичина 
тетка Даница удала се за чувеног трговца Будимлића у Сараје-
во. Оне су одгајиле кнеза Јовицу Милутиновића из Ваљева, ша-
бачког кнеза Илију Марковића, војводу смедеревског Вујицу Ву-
лићевића, сердара Јоксу Милосављевића, кнеза Васу Поповића, 
трговца Николу Милићевића Луњевицу, команданта Арсу Анд-
рејевића итд. Босиљка, сестра кнегиње Љубице, удала се за Пет-
ра Вулићевића (мајка војводе Вујице Вулићевића). Мирјана, се-
стра кнегиње Љубице, удала се за Перу Мићића из Чајетине.

И супруга генерала Ранка Алимпића, Милева, ћерка је ро-
ђеног брата кнегиње Љубице.

Петрија, кћер кнеза Милоша, удала се за богатог трговца То-
дора Бајића у Земун; њен син Милош Бајић постаће барон.

Друга кћер, Јелисавета-Савка удала се за барона Јована Ни-
колића.

Исаиловић је, истина, данас
из реда најученијих Срба у 

Маџарској, и могао би у српском 
университету бити професор 

различних наука. Али да се 
српске школе поставе и уреде 
као што би управо ваљало, ја 
мислим да би требало какав 

Шафарик или Ранке. Но док се у 
Србији не постави и не утврди 

правитељство, дотле нити ће се 
таки људи моћи у Србију ласно 

довести, нити би се могло од 
њих правој користи и напретку 

надати, баш и да би се нашли
и довели. И за саму децу В. Св.,

ја мислим да би сад боље било да 
се васпитају у Пажеском корпусу 

у Петерсбургу, или макар где у 
Европи; јер би на сваком месту 
што боље научила него што ће

у данашњим приликама
ту научити. 

Да учени људи буне подижу 
противу правитељства, тога се 
нимало не треба бојати, ни зато 

школе презирати и њихову
уредбу одлагати ..................”.
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Михаило, син кнеза Милоша, жени Јулију Хуњади.
Јаковљеву кћер Мирјану, удаће својим посредовањем, кнез 

Милош, за Стефана Стевчу Михаиловића.
Јевремова унука Катарина, удаће се за Миливоја Петровића 

Блазнавца, а у другом браку за Михаила Богићевића.
Друга унука Јевремова, Симка, удала се у Румунију за бојара 

Александра Лохаварија (кћер Анке Обреновић).

Јован Обреновић жени Круну, ћерку кнеза Атанаска Михаи-
ловића из Бершића.

Јеврем Обреновић жени Томанију, ћерку војводе Анте Боги-
ћевића (Шабац).

Официр Никола Чупић, унук славног Стојана Чупића, оже-
нио је Јармилу, ћерку Јована Обреновића. У другом браку, она се 
удала за генерала Тихомиља Николића, војног министра.

Друга Јованова ћерка, Анастазија (Стана), била је удата за 
генерала Теодора Алексића, „витеза од Маине”.

Алекса Вукомановић, проф. Лицеја, био је син рођеног 
брата кнегиње Љубице, а супруг Вукове ћерке Мине Караџић.

Гаја Вукомановић, утицајан у време повратка кнеза Милоша 
на власт, био је брат по оцу кнегиње Љубице.

Милош, син Јеврема Обреновића, оженио је Марију Катар-
џи, племенитог рода, која је родила Милана Обреновића, а који 
је оженио Наталију Кешко, румунску племкињу, која је родила 
Александра Обреновића.

Унук Јеврема Обреновића, Анкин син Александар (Констан-
тиновић) је своју кћер Наталију Лилу удао за црногорског прин-
ца Мирка Петровића Његоша (1879–1918), којем је родила пет 
синова.

Александар Обреновић жени Драгу, унуку Николе Милиће-
вића Луњевице и Ђурђије Чарапић. 

Тома Вучић Перишић, 
уставобранитељски вођа, био 

је брат од стрица архимандрита 
Мелентија Павловића.

Хаџи Рувим је био стриц Петру 
Николајевићу Молеру.

Архимандрит манастира Вујан, 
Хаџи Јосиф Милошевић је

рођен у фамилији Милошевић у 
Горњој Добрињи, чији је предак 
поп Милош, прадеда Милоша 

Обреновића.



Други део

Оснивање школа у
рудничко-таковском крају

(1815−1903)
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Прво, треба исправити једну предрасуду, која 
је проистекла из белешке проте Матеје Нена-
довића „да у Србији некада ни у сто села ни-

је било школе”, из чега се изводио једнострани 
закључак о потпуној неписмености и необразова-
ности становништва. Једноставно, у турској Царе-
вини није ни постојао (државни) школски систем 
у европском смислу речи, пошто су исламска учи-
лишта (мектеби, мејтефи) постојали при џамија-
ма, све до последње деценије 19. века, а Срби су се 
„учили књизи” у манастирским училиштима, „код 
попова” при црквама или у ретким породично-за-
дружним школама. Наиме, није постојао државни 
школски систем. На пример, за војводу Милана 
Обреновића се зна да је био један од четворице 
писмених чланова Совјета, али није забележено да 
ли се писмености научио у манастиру Вујан, који 
му је био најближи, или у манастирима Савинац 
или, пак, Враћевшница.

Пишући скицу биографије Вука Караџића 1846. 
године Рус Срежњевски је нагласио: „Није ли за чу-
до, да у Србији, где је и данас тако мало школа, где 
их пређе није ни било, где су и саме књиге сасма 
ретке – има далеко више људи који знају књигу не-
го што би се можда и помислило”. И сам прота Ма-
теја Ненадовић, који је оставио запис да у Србији 
„ни у сто села није било школе” (што је, углавном, 
тачно), ипак својој деци указује на чињеницу да су 
се људи сналазили како да науче читати и писати: 
„Видите да су и онда људи за школама наглили”.

Под насловом „Заблуде о културно-просветној 
делатности кнеза Милоша”, Владимир Стојанчевић 

у књизи Из историје Србије Другог устанка и кнез 
Милошеве владе 1815–1839. истиче сасвим јасно 
свој став: „О просветно-културној политици кнеза 
Милоша Обреновића у српској историографији до 
сада се имао крајње негативан суд. Сматрало се и 
писало како је кнез Милош – апсолутиста и деспот 
у унутрашњој политици Србије – имао подозриво 
и непријатељско мишљење о културно-просветним 
заводима као центрима који би, једном основани, 
могли да постану опозициона упоришта противу 
његове свевласти и његове самовоље у политичком 
и економском животу земље.

Међутим, ништа није погрешније него једно 
овакво схватање” (стр. 173). Аргументацију чине: 
нагли пораст броја школа после хатишерифа из 
1830. године; од 1836. нижу се наставленија и остали 
државни прописи којима се уређује школски сис-
тем; оснива се „Школски фонд” (прирез); 1831. се 
отвара „верховна” школа, па гимназије, те Лицеј; 
Гвардијска школа, 1830; Богословија, 1836; Војна 
академија, 1837; Државна штампарија, 1831. и Нови-
не Србске; 1834. појављују се позоришне представе 
Јоакима Вујића; 1832. Библиотека вароши београд-
ске и читаонице по унутрашњости; заснивају се 
природњачке, археолошке и сликарске збирке; „др-
жавни питомци” се упућују на најбоље европске 
универзитете; а све то до 1839. године.

Убрзан развој школства у рудничко-таковском 
крају, при крају прве владавине кнеза Милоша, усло-
вљен је добрим делом и повећаним наталитетом, 
који је, опет, био последица и насељавања здравим 
живљем, после два српска устанка. Навешћемо зна-
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чајне податке из црквених (матичних) књига, о бро-
ју рођених, умрлих и венчаних, што је још више по-
већано после оснивања Горњег Милановца. 

мала у уређивању нове државе и сигурности коју су 
у њој видели Срби који су се досељавали и имали 
бројне потомке.

Ако проучавамо прошлост школства руднич-
ко-таковског краја током 19. века, треба узети у 
обзир чињеницу да се већина сеоских варошица 
данас налази у равницама, на саставцима река или 
раскрсницама путева, а ти простори, поседи, су 
припадали Турцима, док су Срби живели по окол-
ним брдима. На пример, на војној мапи с почетка 
20. века, простор поред река Дичина и Озремица, 
све до одласка Турака, припадао је турском бегу и, 
осим механе на дичинској ћуприји у Бершићима, 
на простору данашње варошице Озремица, нема 
ниједне куће (практично од Такова, до Лозња и Чо-
лића у Озрему). Црква, која се у време кнеза Васе 
Поповића звала бершићка и коју су опслуживали 
свештеници из тог села, налази се на територији 
села Брезна, као и основна школа (1842), а Бершићи, 
ни данас немају ни цркву, ни школу, а варошицу 
Озремицу деле са суседним Озремом. То је довело 
у заблуду и путописца Ф. Каница да устврди да 
је кнез Васа Поповић сахрањен поред бершићке 
цркве. Такође, и већина манастира, који су имали 

Школске и здравствене установе, пре 1839. године; 
из књиге В. Стојанчевића Милош Обреновић

и његово доба, 1966.

„Вишак” је још већи био у Јагодинској (+127), 
Параћинској (+108) и Крушевачкој парохији (+103); 
преузето из књиге В. Стојанчевића, Из историје Ср-
бије Другог устанка и кнез Милошеве владе 1815–
1939. Такве промене у структури српског станов-
ништва свакако су последица обнављања државно-
сти и свега онога што је Милошева власт предузи-

Табеларни преглед за Брусничку парохију

Година:  Број рођених  Умрлих  Венчаних  Вишак у живима

  1837.         18              19                2        -1

  1838.         26              19              16      +7

  1839.         42               9               14     +33

  1840.         48              22              21     +26

  1841.         60              25               28     +35

Изглед учионице с краја 19. века
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училишну активност, налазила се на брдско-пла-
нинском терену.

Тако се и догодило, да су најстарије школе ос-
новане, управо, у брдско-планинским селима, ван 
речних долина и раскрсница важнијих путева: Вра-
ћевшница, Луњевица, Брусница, Горња Добриња, 
Брезна, Драгољ, Мајдан, Брђани, Бољковци, Блаз-
нава, Доња Шаторња, Шутци, Моравци и Прањани 
(прва половина 19. века). 

веома ретко, све до 19. века, неко значајније насеље 
српског народа. Чак и онда, када се користи назив 
за рудничку нахију или округ, стварно седиште је 
било у Брусници, Г. Милановцу или Чачку. На при-
мер, 1928. године Белановица је имала 45, а Љиг 25 
кућа. Све до формирања ових варошица, Моравци 
су били средиште Доњег Качера.

Од 90 сада постојећих насеља рудничко-та-
ковског краја, за њих око 18-20 можемо рећи да су 
имала неки облик организоване школске активно-
сти током прве половине 19. века. Многе школе 
су прво осниване уз цркву, друге као приватне са 
учитељима доведеним „из прека” (Аустрије), а тек 
средином 19. века и као правитељствене, односно 
државне. Приказаћемо то и у скраћеној табели:

Топографска карта на којој нема Љига

Историјат школства рудничко-таковског кра-
ја, тако се практично своди на историјат сеоских 
школа. Већина вароши и варошица овог краја ос-
нована је тек у 20. веку: Деспотовица, односно Гор-
њи Милановац, 1853. измештањем варошице Бру-
снице; Белановица, 1904; Љиг 1919. претежно на 
атару села Гукоши, и Враћевшница 1934. на просто-
ру Прњавора, обухватајући околину манастира, већ 
познатог под тим именом. Страгари су проглашени 
за варошицу 1923. године, а Прањани 1927. године, 
мада су још 1818. године били најбројније село у 
Рудничкој нахији (али без ушорене варошице). Ва-
рошица Рудник, такође, у прошлости више пред-
ставља средиште рудокопног насеља, војних лого-
ра, боравишта трговаца и седиште турске управе, а 

Насеља    Почетак рада

Подручје Горњег Милановца
Брђани    1845.
Бољковци   1820; 1839; 1842.
Брезна    1842.
Враћевшница   1810; 1868.
Горња Црнућа   1816. 
Драгољ    1827; 1845; 1891.
Љутовница   1839.
Мајдан    1844; 1853.
Прањани   1858.
Рудник    1808; 1866.

Подручје Љига
Белановица   1864.
Калањевци   1870; 1932.
Моравци   1788; 1839.
Шутци    1848; 1855; 1932.

Подручје Тополе
Блазнава    1839; 1843.
Доња Шаторња   1845.
Јарменовци   1813; 1861; 1866.

Подручје Крагујевца
Страгари   1875.
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Традицију манастирског училишта директно 
је наставила јавна („грађанска”) школа у Враћев-
шници. Традицију породичне или приватне шко-
ле куће Обреновића, наставила је правитељствена 
школа у Брусници, а од 1857. у Г. Милановцу. Ми-
та Петровић (Финансије и установе обновљене Ср-
бије 1842. године) помиње да је Сенат 1808. године, 
поред осталих, отворио и народне школе у Рудни-
ку (вероватно породично-задружна школа у кући 
Марка Ракића) и Луњевици (такође, породично-за-
дружна школа у кући Николе Милићевића Луње-
вице). Неке школе су више пута осниване, па убр-
зо потом укидане. На пример, 1839. су отворене 
школе у Љутовници, Блазнави, Моравцима, Бољ-
ковцима, Миоковцима, Цветкама и Брезни, па ће 
се касније поново радити на њиховом оснивању 
(после изградње школских зграда). Школске 1845–
46. Руднички округ има пет државних школа, са 
158 ученика и једну приватну школу у Драгољу 
(Брусница, Брезна, Моравци, Блазнава и Брђани). 
У сличном попису 1846. године се наводи да у 17 
окружија у Србији има 146 основних школа, од то-
га, на пример, Ваљевско има 13 школа, Крагујевач-
ко 15, Пожаревачко 21, Шабачко 20, Ужичко 4, а 
Рудничко окружје само три школе. Наравно, треба 
узети у обзир да подаци зависе од тренутног стања 
у години када су они забележени. Читаоца не треба 
да збуни ни чињеница да су многи подаци о сеос-
ким школама и учитељима често и противуречни, 
што зависи од записивача и преписивача.

 Најстарије основне школе 

У следећих пет места је, током прве половине 
19. века, била најсистематичнија учитељска (школ-
ска) делатност: уз манастир Враћевшница, у кући 
Обреновића у Брусници, у кући Николе Милиће-
вића у Луњевици, у кући Јована Ђорђевића Козељ-
ца (Качер) и у кући Перише Ракића подно Рудника 
(„школа у Ломиној воденици”, касније „школа у 
Перишиној воденици”). У околини ових места, би-
ће и највећи број писмених, а усталиће се и основне 
школе.

Школа у Брусници. Претпоставља се, али не-
ма материјалних доказа, да је постојала училишна 
активност и у брусничком манастиру Врбово, као 
и у другим сличним манастирима, који се први пут 
помиње 1354. године и који је коначно порушен у 
првој половини 17. века.

Зна се да школа у Брусници није радила по-
четком Првог устанка, пошто је Јеврем Обреновић 
1807. године похађао породично-задружну школу 
у кући Николе Милићевића Луњевице. Да је шко-
ла постојала у другом делу Првог устанка, бележи 
М. Ђ. Милићевић: „Ашин-бег дође са 150 Турака 
и 20 камила. Сам се смести у Милошевој кући у 
Брусници, а у оној где је била школа за Карађорђева 
времена намести своје камиле. Од учионице поста 
ар (штала)”.

Крајем Другог устанка, 15. јануара 1817. годи-
не, Јован Обреновић, нови старешина Рудничке на-
хије са седиштем у Брусници (са још десет водећих 
људи тог краја: архимандрит Мелентије Павловић, 
Василије Поповић, кнез Танаско Михаиловић, Сре-
тен Вукомановић, јеромонах Јосиф Вујански...), упу-
ћују кнезу Милошу молбу да им дозволи „овде јед-
ног учитеља и школу уредити” и „за време велику 
собу дали, докле би другу на приличнијем месту 
начинили”. Све је учињено како је у писму, учитеља 
Филипа Еуфимијевича је плаћао лично господар 

План школе у Враћевшници, 1865.
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Јован, ђаци у његовом дому добијају „препитаније” 
(бесплатну храну), подигнута је нова зграда, 1826. 
у њој Јоаким Вујић затиче 26 ђака, а престала је са 
радом 1832. године када се господар Јован преселио 
у Чачак. 

Из извештаја Попечитељству просвештени-
 ја (јула 1844) о обављеном испиту ђака у Брусни-
ци „уочи Петровадне” пише: „Испит је брусничке 
школе врло благодателно у свим преподавајеми-
ма предметима испао...и тако и у писању и пенију 
добар успех имали су” (Б. Перуничић, књ. 1, стр. 
483)

Школа поново почиње са радом 1835. године, 
а учитељ је Јефтимије Косировић (из Бановаца у 
Срему; са 42 ђака). У извештају са годишњег испита 
1838. се бележи да су ученици у свим „учебним 
предметима прилично успели”, „изузимајући ра-
чун, у ком ништа успели нису”, а о учитељу се каже 
да је „пијанству тако одан, да и вид очију већ губити 
почиње” (М. Миловановић, Брусница под Рудни-
ком, стр. 140). Овај учитељ ради и 1840. године, ка-
да незадовољан платом одлази из Бруснице. Заме-
нио га је Тодор (Теодор) Недељковић (1846–1848; 
бивши ђак ове школе, родом из Лозња), али он 
прелази у боље плаћену свештеничку службу. Од 
школске 1849–50. године учитељ Теодор Недељко-
вић учи 42 првака и 36 другака, а Петар Марјано-
вић 34 трећака. Подаци о редоследу рада учитеља 
у Брусници су различити, а помиње се да је радио 
и Радоје Јовановић од 1841 до 1844. и да је и он оти-
шао у свештенике. Нешто бољи третман је имао 
Обрад Георгијевић (1844–1846), а помињу се и Ми-
лош Ружић, којем се прикључује Стефан Костић 
(из Ср. Карловаца), а њих двојица постају учитељи 
„деспотовачке школе” у новој варошици. Школа 
у селу Брусници, практично престаје са радом 1. 

августа 1857. године. У Државном шематизму су 
пописани следећи учитељи, који су радили у селу 
Брусници: Јефтимије Косировић, 1835–1838; Петар 
Недељковић, 1839–1849; Радоје Јовановић, 1841–
1844; Обрад Георгијевић, 1844–1846; Тодор Недељ-
ковић, 1845–1848; Петар Марјановић, 1848–1849; 
Милош Марисављевић, 1850–1852; Петар Средо-
јевић, 1850–1852; Стефан Лазић, 1852; Тимотеј Ђор-
ђевић, 1852; Лука Петровић, 1853; Милан Ружић, 
1853–1858. и Стефан Костић, 1856–1858. године.

Од 1857. до 1893. године школа ради у новој 
вароши Деспотовици (Г. Милановцу). На крају 
тог периода, школа је подељена, тј. тада је одлучено 
да се школа ђака са села зове Брусничка школа, а да 
се зграда школе подели према броју ђака из варо-
ши и ђака из села. Брусничкој школи су додељена 
три учитеља. Женске деце је било у то време веома 
мало; 1907–08. има само 16 девојчица, од 306 ђака. 
У време окупације 1916–17. године управитељ шко-
ле је Адолф Чрежников, потпоручник, а учитељице 
Злата Ландрок и Драга Хржић, из Хрватске. Уз њих 
су задржана и три „српска наставника”.

Руднички округ – 1846, према извештају 
надзорника М. Спасића, има 5 школа, тј. најмање 
од свих округа (Чачански – 6; Ужички – 7; Шабачки 
– 23; Крагујевачки – 21), а успех ученика је: у једној 
школи – добар; у две приличан и у две слаб. На 
пример, за учитеља Милана Лукића у рудничкој 
основној школи пише да је „тако слаб а к томе и 
небрижљив, да су и најпростији сељаци увидели 
да њина деца у училишту посве дангубе”. За учи-
теља Милана Ђорђевића, богослова, да је за учи-
теља „неспособан, да је од Бога греота и од света 
срамота да се он за учитеља трпи”, итд.

У западном делу Кнежевине, тада је 38 учи-
теља имало само основну школу или је „учило 
код попова и у манастирима”, а 35 је завршило бо-
гословију (Наташа Вујисић-Живковић, На перу и 
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на седлу – Надзор над основним школама у Србији 
у првој половини 19. века).

Број ученика основних школа у Рудничком 
округу нарочито је повећан 1853. године: 1852. го-
дине у 9 школа било је 160 ученика, а већ идуће, 
1853. године, у 10 школа – 261 ученик.

Моравци имају училишну активност од 1788. 
године, али трајније од 1839. године. Према доку-
ментима из 1842. године учитељ је Никола Јовано-
вић, „родом из Обрежи у Аустрији”, са завршеном 
основном школом, приличних способности и вла-
дања, ревностан и препоручителан. Године 1844 –45. 
ради исти учитељ, Никола Јовановић, за кога се ка-
же да је из Земуна и да је књигу учио код калуђера. 
Он је држао дућан и истовремено учио ђаке, али 
се записује да је успех био слаб. Наредне године је 
постављен Петар Средојевић, богослов из Враћев-
шнице, 22 године, способности добре, успех добар 
(са 22 ђака). Школска зграда је „добра и цељи сход-
на”, мада је приликом прегледа била запуштена, а за 
власти се каже да нису присуствовале испиту.

Једна од најстаријих сеоских школа у чачан-
ском крају је школа у Заблаћу. Опис те школе је 
типичан за већину с почетка 19. века: зграда бе-
ше пола од брвана пола од чатме, покривена кро-
вином, са огњиштем у средини, а около обичне 
клупе на којима су седели ђаци, који су уместо 
скамија на својим коленима читали и писали, а 
мађистар-учитељ седео је у зачељу на сеоској тро-
ножној столици” (К. Летић, Школе у чачанском ок-
ругу, стр. 211)

Од 20 школских зграда у осмој деценији 19. 
века у Чачанском кругу само су три биле зидани-
це (од тврдог материјала).

У 19. веку је био обичај да се државне школе 
отварају тамо где постоје цркве. У „горњим селима” 

таковског краја, то су била места Прањани и Брез-
на. Начелство Округа рудничког, писмено, 17. јануа-
ра 1842. затражило је од Министарства просвете да 
се у Качерско-црногорском срезу отворе школе у 
Бољковцима и Брезни. 

Исте године је дата сагласност за школу у 
Брезни. Имала је 12 ђака из шест околних села, а 
први учитељ је био Никола Јеремић, из Прањана 
(11 буквараца и један часловац). Ученици су стари 
од 6 до 14 година. Те 1842. је саграђена у близини 
цркве школска зграда од слабе грађе и непатосаним 
просторијама. Црквену општину су чинила села: 
Брезна, Леушићи, Срезојевци, Бершићи, Теочин, 
Коштунићи, Брајићи, Дренова, Лочевци и Љеваја. 
Школа често прекида рад, а после увођења прире-
за за школе 1844–45. године, раде школе у Брезни, 
Брусници, Брђанима, Блазнави и Моравцима. За 
Брезну се зна да 1843. године ради учитељ Јеврем 
Дамјановић, богослов из Теочина, „приличних спо-
собности али незаузимљив”; успех 48 ученика је 
био слаб, па он иде у Брђане. Долази, поново, Ни-
кола Јеремић и остаје девет година (1849–50. има 
39 ђака првог и другог разреда). После ова два учи-
теља, у Брезни службују: Сретен Поповић, 1853; 
опет Никола Јеремић, 1855–1858; Милоје Поповић, 
1859; Будимир Митровић, 1860; Стојан Николић, 
1861–1862; Максим Грбић, 1864–1865; Сава Шкр-
бић, 1866–1868; Љубомир Павловић, 1869–1872. и 
још 30 учитеља до 1914. године. 

Школа у кафани. Све до половине 19. века 
појам школе у Србији треба схватати на еласти-
чан начин. Институционализација школе, у сми-
слу унификације, текла је веома споро и кроз 
разноврсне прелазне форме. На пример, у Рудни-
чкој нахији, осим школа у Брусници и при мана-
стиру Враћевшница, 1830. радила је и приватна 
школа на међи села Брезна и Теочин. Наиме, ту 
је извесни Лазар, који је водио трговину преко 
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„скеле шабачке”, купујући и препродајући свиње, 
направио малу кафану са једном собицом и ку-
хињом. Пошто је имао два сина, он је за њих и за 
другу децу из околних села довео учитеља Мила-
на Костића из Чокешине код Шапца. У свему ово-
ме, посебно је био интересантан положај учите-
ља: у тој собици је било десет клупа и кревет са 
сламарицом где су становали учитељ и један ђак 
из једног удаљенијег села. Сваки ђак је плаћао по 
један цванцик месечно. Види: Сретен М. Јевто-
вић, Леушићи, Горњи Милановац, 1997.

Школа у Брђанима. Када је 1884. у Брђанима 
(стари назив Сутјеска), премошћена Деспотовица, 
једним од најлепших мостова у овом делу Срби-
је (од трепчанског пешчара и са своја три лука), 
исте године је саграђена и једна од најлепших 
школских зграда у овом крају. Школа је основана 
знатно раније, 1845. године, мада у селу није пос-
тојала црква, што је био један од услова из 1835. 
године за отварање правитељствених (државних) 
школа. Ипак, Брђани су били тада средиште среза 
моравског, а није било школе у том Срезу (капе-
танији). Пресудан је био лични предлог Милова-
на Спасића „главног управитеља основних школа 
западног Књажества Србије”. Наиме, у срезу мо-
равском није било школе, а постојала је и погод-
на зграда за школу (ту је пре било седиште капе-
таније). Отправак службеног акта за почетак рада 
школе потписао је Јован Стерија Поповић, начел-
ник Попечитељства просвештенија. Први учитељ 
Јован Минић (1845–1846) је почео рад са 24 ђака. 
Новосаграђена кућа „удешена” је за потребе шко-
ле, али школа није имала двориште и башту (гра-
дину). Такође, у близини школе је била започета 
градња механе, што по прописима тада није било 
дозвољено. Следећи учитељ је Игњат Рајић, из Це-
сарије (из Великог Бечкерека, 1846), па Јефрем Да-
мјановић, 1846-1851; а потом Василије Брковић, 

па Георгије Угодић, Василије Д. Боровњаковић, 
Јефтимије Катанић и Милан Лукић, из Бруснице. 
После 12 година, 1857. школа је затворена (када је 
среска канцеларија премештена у Љубић), а поно-
во ће прорадити 1884. године, када је завршена 
нова школска зграда (према Правилнику о грађењу 
школа и намештају школском, из 1881. године; Ми-
ломир Глишић, Школа у Брђанима).

Љутовница је, као што смо видели, добила 
школу 1839. године, у близини цркве, а учитељ је 
био Милан Лукић, родом из Бруснице, где је завр-
шио основну школу. И за њега се каже да је био 
„приличних способности и владања, миран, при-
љежан и препоручителан” (К. Летић, стр. 17). Шко-
ла ће овде радити десетак година, па је затворена, 
пошто и овде није изграђена школска зграда.

Школа у Блазнави је, такође, основана 1839. 
године, а прве извештаје срећемо 1842. године: 
учитељ је Петар Суботић (1841–1842), родом из Зе-
муна, са завршеном основном школом у Панчеву. 
Школске 1845–46. школа се налазила „на два хва-
та од механе и циганске ковачнице”, што је смета-
ло извођењу наставе. Учитељ Јаков Миливојевић 
(1845–1860), богослов из истог села, који је учио 
у Сремским Карловцима, оцењен је слабом оце-
ном, јер се „није држао наставленија, већ је пре-
давао старински”. Трећи учитељ је био Тодор Ми-
ливојевић, 1860. године.

Може се приметити, да су школе осниване, али 
без решеног питања школске зграде, а учитељи су 
се стално пресељавали из села у село, незадовољни 
смештајем и условима рада. Пошто се школе често 
гасе, многа села су решавала питање школе својом 
предузимљивошћу и оснивањем приватних шко
ла: Савинац, Драгољ, Мајдан и Миоковци. Сави-
начка је радила „код цркве”, а учитељ је био Иван 
Милосављевић из Накучана и имао је само пет 
ђака. У Драгољу је као приватна школа радила од 
Ускрса 1846. године и похађало ју је десет ђака. 
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Петар, син кнеза Јована Ђорђевића Козељца 
(рођен 1780), који је рођен 1805. године, начелник 
Среза качерског (од 1856), завршио је основну 
школу у Козељу (преминуо у Г. Млановцу, 1871). 
Дописивао се са Вуком Караџићем, Ђуром Дани-
чићем и Милованом Видаковићем. За Петра, Пан-
ту и остале синове, кнез Јован је стално „набављао” 
учитеље, укупно четири: Петров учитељ Стеван 
Поповић је завршио у затвору због проневере нов-
ца од трговине; други, учитељ сина Панте, после 
завршеног посла, отворио је берберницу у Чачку, 
а умео је и да „пушта крв” боље од доктора; трећи 
је отишао у пандуре господару Јовану у Брусницу, 
док је четврти „ушао у кућу једној удовици у се-
лу Мајдану, и стао орати и копати, као сви други 
сељаци”. Није, дакле, био само проблем у недоста-
тку писмених и учитеља, већ и о стварној потреби 
да их неко ангажује.

 

За приватну школу у Мајдану се каже да у њој 
ради Милутин Обрадовић, из Шаторње, походи је 
25 ђака (а родитељи су плаћали по 4 гроша и 25 па-
ра месечно). Приватна школа ради од1844. године. 
Када је 1852. године изграђена нова зграда, приват-
на школа је престала са радом. Постоје тврдње да је 
школска активност у Мајдану постојала још 1811. 
године и да је са ђацима радио Павле Павловић, 
терзија из Мајдана, а да су ђаци становали у шко-
ли. Првих десет учитеља у Мајдану су били: Милу-
тин Обрадовић, 1846–1847; Василије Стефановић, 
1853–1855; Димитрије Ђукнић, 1856; Светозар Жа-
рковић, 1857–1858; Сретен Величковић, 1859; Анд-
рија Марјановић, 1860; Вучко Башић, 1861–1864; 
Димитрије Јовановић, 1865–1874; Антоније Тодоро-
вић, 1875–1876. и Коста Недић, 1878–1884.

Бољковци су, такође, насеље у којем се често 
обнављао рад основне школе. Први пут се помиње 
1820. године, затим, са 12 ђака 1839, па 1842. и 
1855. године. Учитељ Милан Лукић, који долази 
из Љутовнице, 1842. ради „са осам буквараца и 

четири часловца” (постоји и списак ђака). Школа 
је радила десетак година, па опет прекида рад, 
пошто није изграђена школска зграда. Првих пет 
учитеља су: Милан Лукић, 1842–1843; 1854; Лазар 
Симоновић, 1855–1857; опет Милан Лукић, 1858; 
Милош Поповић, 1859; Сретен Величковић, 1860–
1864. Укупно их је било до 1914. године – 36. 

Драгољ већ 1827. има школу на међи са селом 
Живковци, у тзв. „Ломиној воденици”. Школске 
1845–46. је регистрована као приватна школа (де-
сет ђака), а 1891. као званично призната од државе. 
Учитељ Танасије Константиновић ради 1890. го-
дине.

Друга половина 19. века

Основна школа у Прањанима почела је са ра-
дом 1858. и у њу прелази да ради учитељ Никола 
Јеремић, пошто му је то родно село. Међусобна 
удаљеност школа је била велика, и по 15 киломе-
тара, па су многи ђаци становали у школи преко 
недеље.

Писменост: на пример, у Леушићима 1895. 
од 182 мушкарца било је писмено само 32, а 150 
неписмено; а од 183 жене, све су биле неписмене. 
Дакле, пола века по оснивању подручне школе у 
Брезни. Школа у Леушићима је отворена тек 1939. 
а престала је са радом 1977. године, због недоста-
тка школске деце.

Већ 1852. у Брусници су два учитеља (57 ђака), 
у Моравцима, такође, два (24 ђака), а у Блазнави 
један учитељ (17 ђака). Школске 1879–80. округ 
има 18 мушких и једну женску основну школу, 890 
ученика и 20 учитеља. На уласку у 20. век, 1899–
1900. године укупно је 66 основних школа, са 6469 
ученика и 109 учитеља; са 4 женске основне школе, 
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377 ученица и 7 учитељица (треба узети у обзир 
да су руднички, таковски и чачански крај били у 
оквиру Рудничког округа). 

Женска основна школа у Г. Милановцу је 
радила од 1858. до 1877. године у приватној кући 
Мијаила Вукомановића, а од тада је изграђена нова 
школска зграда. У то време, у Чачанском округу 
су радиле четири основне женске школе: у Чачку, 
1852; Карановцу, 1857; Рашки, 1874. и Ивањици (ко-
ја је од 1899. у овом округу). У сеоским школама 
није ни било девојчица, све до самог краја 19. века. 

1813. али је као призната државна школа основа-
на тек 1866. године. До 1914. службовало је 15 учи-
теља, а првих пет су били: Михаило Петровић, 
1864–1968; Глигорије Гавриловић, 1869–1872; по-
сле паузе, Катарина Јовановић, 1875–1876; Илија 
Радивојевић, 1877–1881. и Гавра Перовић, 1882–
1884. године. Занимљивост је да је за време Првог 
светског рата, 1917. године Едуарда Бургера, Чеха, 
поставила за учитеља окупациона власт, а настава 
је на латиници. И Шутци спадају у ред села где су 
учитељи често боравили средином 19. века: 1848–
1849. и 1852–1853. Јаков Милошевић, а 1854–1856. 
Светозар Жарковић; Димитрије Ђукнић, 1857–
1864. и Саватије Поповић, 1865–1868. Пре форми-
рања школе у варошици Белановици, до 1906. у 
Шутцима је службовало 30 учитеља. Школска ак-
тивност у Горњој Шаторњи се помиње још 1829, у 
Доњој Шаторњи 1845, а Јарменовцима 1866, мада 
се организовани рад са ђацима помиње још 1813. 
године, у тадашњим пописима. Свештеник Јован 
Крстић учи ђаке од 1862. до 1864. године (а веро-
ватно и раније). Страгари, који тек 1923. године 
добијају статус самосталне варошице, имају школу 
од 1875. године.

Старосна граница за ђаке основне школе у 
Србији, први пут је одређена тек 1857. године: нај-
млађи могу имати у селима 7, а у варошима 6 го-
дина, а најстарији 12 година живота.

Друмови. За развој школства у једној држа-
ви, значајни су и друмови, који повезују села и 
већа насеља у којима су старије и значајније шко-
ле. Према прописима из 1864. године постојале су 
три врсте друмова: државни, окружни и срески; 
а сви остали су општински. Нажалост, кроз Руд-
нички округ није пролазио ниједан државни пут, 
а Горњи Милановац је у то време једина варош 
(мада се и она тек формира). Нова варош је пове-
зивана окружним путевима са: Љигом, Крагујев-

Молба Рудничана министру просвете, 1864. године

У Рудничкој нахији је већ 1804. године актив-
но десет цркава и шест манастира, а забележено је 
да 1808. године ради троразредна основна школа. 
На Руднику је постојање школе регистровано и 
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цем, Чачком, преко Рудника са Београдом и пре-
ко Дружетића са Пожегом и Ужицем. Пут преко 
Рудника и Јарменоваца, па за Београд, тада је једи-
ни имао карактер среског пута. Дакле, око 90 села 
овог краја, још увек нема ушорена насеља, нити 
изграђене друмове, а и ћуприје су сасвим ретке.

Новим путем из Г. Милановца за Пожегу и 
Ужице (преко изворних предела Дичине и Чемер-
нице, па преко Дружетића и Гојне Горе), који не 
пресеца Мораву, 1869. године, желела се ојачати 
„трговинска струја” са Пожегом и Ужицем, а да се 
избегну „поплавна Морава” и Чачак, чиме се пут 
скраћује.

Прањани су још 1818. године били најбројни-
 је село у Рудничкој нахији (80 домова; 212 харачких 
глава), а за варошицу су проглашени 1927. године. 
Међутим, у односу на нека друга села, релативно 
касно су основали и изградили школу. Такође, тре-
ба узети у обзир да је почетком 18. века река Каме-
ница постала гранична река између Турске и Аус-
трије и да су Прањани припадали Аустрији. У иско-
паном и омеђеном граничном шанцу, постепено је 
формирано насеље, 1724. подигнута црква брвна-
ра (освештао ју је Доситије Николић, епископ ва-
љевски) и то је било седиште капетана за граничну 
посаду. Нову цркву брвнару Прањанци су подиг-
ли 1827. године, а зидану цркву 1903. године. Нај-
ближе школе су биле, у време Кочине крајине у 
Мрчајевцима, у овчарско-кабларским и рудничким 
манастирима, а забележено је да је у Савинцу код 
Гедеона Јуришића, после 1839. године учио Игњат 
Дамјановић из Теочина, касније парох прањански. 

Прањани су, формално, имали право да осну-
ју школу још на основу прописа из 1844. године, 
али је школа почела са радом тек 22. августа 1857. 
године. До тада, деца су ишла у школе у Брусници, 
Брезни, Горњој Добрињи или у Чачку. Преписку о 
изградњи и оснивању школе, тада води начелник 
окружија рудничког Младен Жујовић, 1856. године 
из свог седишта у Брусници, а 1857. из седишта у 
Деспотовици. Учитељ, Прањанац Никола Јеремић, 
који је већ радио у Брезни, прелази у Прањане 
(постављен, 9. августа 1858). Јеремић је већ 1845. 
постављен за учитеља у чачанској Трнави, када је 
оцењен „да је приличне способности и доброг вла-
дања”, али да је постављен „по нужди за учитеља” 
јер је имао само основну (нормалну) школу. Када је 
учитељ Никола Јеремић (рођен 1812) изненада ум-
ро 1859. године, а непокретна имовина распродата, 
кнез Михаило је његовој удови и млађој ћерки до-
делио новчану помоћ, која је исплаћивана до 1879. 
године. У то време, још увек нису биле обезбеђене 
учитељске пензије.План школе Јарменовачке, 1864.
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Други учитељ, Нестор Живчевић, такође поре-
клом Прањанац, после три године рада, рукополо-
жен је за свештеника савиначко-таковског (1863). 
Добар утисак, као учитељ, је оставио и Миленко 
Кушић из Ариља, чији су ученици на годишњем 
испиту постигли изузетно добар успех, после чега 
је премештен у Ужице.

Школску зграду су Прањанци саградили кра-
јем јула 1858. код сеоске цркве, уписали 42 ученика 
и за учитеља довели поменутог Николу Јеремића. 
Међутим, небригом локалне власти, школа је за 
пет година скроз запуштена, а имала је проблема 
и са кадром.

Нови Учитељ Милосав Јеремић, опет мешта-
нин, имао је само завршену основну школу (у Чач-
ку), па је 1866-67. показао слаб успех и кажњен 
укором. У раду није задовољио ни Сава Живчевић 
(основна школа и један разред реалке), није поло-
жио учитељски испит, па је после пет година от-
пуштен из службе. Прањани су били задовољни 
једино богословом Доситејем Обрадовићем: „так-
вог учитеља, којим се ова школа, црква и општина 
поносе, прањанска школа од свог постања није 
имала” (1878). Ипак, министар мења учитеље, а 
нови богослов Јанко Пурић није добро примљен, 
па је премештен у Заграђе (1880). (К. Летић, стр. 
32) Следећих пет учитеља у Прањанима су били: 
Арсеније Радовановић, 1881–1883; Јован Рафаи-
ловић, 1884–1885; Јеврем Маринковић, 1886–1889; 
Трифун Марић, 1890–1891. и Јован Гојковић, 1892–
1893. године.

Горњи Бањани, са селима Лозањ и Полом, 
1866. траже од министра да одреди учитеља пошто 
ће „школа бити готова”, а окупљено је 35 ђака. 
Богослов Аксентије Симић, родом из Бањана, три 
године је радио као учитељ, па се потом запопио. 
Следе учитељи: Маринко Челаревић, 1869–1870. и 
Сретен Поповић, 1871–1876. године. Нови учитељ 
Јеротије Вујић је хваљен од локалне управе, да има 

првака и другака који читају, пишу и рачунају боље 
него трећаци у неким другим школама (1878–1882. 
и 1884–1885); у међувремену, Дионисије Коваче-
вић, 1883. године; па Вујица Ковачевић, 1886–1887; 
Витомир Николић, 1888–1889; Јеремија Попадић, 
1890. и још 14 учитеља до 1914. године.

Савинац је од 1804. до 1848. године повремено 
имао училишну и школску активност, претежно 
уз ангажовање свештених лица, али од тада ђаци 
уредније иду у школе у Брезни, Брусници и Љу-
товници. Пошто су договори око градње школске 
зграде на Савинцу трајали деценијама, од тога се 
одустало када је краљ Милан најавио градњу спо-
мен-школе у Такову. Учитељ Иван Милосављевић 
ради у Савинцу од 1846. до 1847. године, па је „ме-
сто празно”, а затим Коста Спасојевић, 1891. и Ми-
лан Ј. Лазић, 1892. године.

Љутовница, практично, представља школско 
средиште још од 1804. године, уз цркву, за велики 
број околних села: Љутовница, Накучани, Врнчани, 
Синошевићи, Калиманићи, Клатичево, Давидови-
ца и Шилопај. После ко зна које паузе, нова школа 
је изграђена 1864. године, а смењују се следећи учи-
тељи: Марко Петровић, из Такова, са три разреда 
гимназије; Мијаило Терзић, са два разреда реалке, 
који је „одлично предавао” (40 ђака), али је погинуо 
у Јаворском рату 1876. године; Витомир Николић 
затиче школу у „очајном стању” (1881), па је школа 
опет затворена. Место је празно 1881–1884. године, 
па следе учитељи: Алекса Нешић, 1885–1886; Ивко 
Стојшић, 1887–1892; Миладин Стевановић, 1893; 
Димитрије Марковић, 1894. и Владислав Жерав-
чић, 1895. године. До 1912. промењено је још 10 
учитеља.

Школа у Брезни је једна од уреднијих што 
се тиче сталности у раду, мада је зграда била „од 
слабије грађе”. Зато је 1869–70. године проширују 
бољим простором за коначење ђака, за учитеља, а 
са прозора се коначно скида „хартија пенџерлија” 
и замењује стаклима.
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Враћевшница је читавих 30 година била без 
школе, а стара манастирска школа је пропала, али 
је, коначно, школске 1867–68. уписано 70 ђака, и 
за учитеља је постављен Милан В. Поповић (из 
Прњавора, три разреда полугимназије; 1867–1870). 
Следећих девет учитеља су: Јеврем Маринковић, 
1871–1872; Арсеније Јанковић, 1873–1878; Милан 
Јанковић, 1879–1880; Хранислав Петровић, 1881–
1884; Мирко Пајић, 1885–1886; Михаило Красоје-
вић, 1887–1891; опет Јеврем Маринковић, 1891–
1894; Сретен Јанковић, 1892. и Милица Ср. Тешић, 
1893. године. О школи у Враћевшници податке 
оставља и путописац Ф. Каниц: „док су се у кући 
поред домаћице налазили једино дечаци из об-
лижње сеоске школе који су се овде припремали за 
калуђерски позив” (1888).

Писмени у попису 1866. године

Учитељ Симеон Живковић 1869. затиче школу ко-
ја прокишњава, прозоре облепљене хартијом, без 
дворишта и само 8 ученика. Мада је школа поправ-
љана, и учитељ Димитрије Катанић 1871. затиче 
запуштену школу (покрадену). Наравно, опет се 
споре председник моравичке општине и свеште-
ник са учитељем, али у учитељеву одбрану се зау-
зима лично начелник Рудничког округа у писму 
Милораду Шапчанину: „Зато мислим да не треба 
потчињавати учитеље свештеницима него чувати 
им ауторитет”(1873). Министар затвара школу, а 
учитеља упућује у Крагујевачки округ.

Пре проглашења Белановице за варошицу, 
1904. године, ову територију покрива шутачка оп-
штина, коју често називају и калањевачка, па ће-
мо историјат школа пратити заједно и испреплете-
но. Та села су 1476. године припадала кадилуку 
Острвица (Белановац, по реци Белановици) и би-
ло је без становника; око 1528. има шест домова; 
1823. село Калањевци имају 21 кућу, а 1825. године 
већ 30 кућа; тако је дуж ове реке постепено форми-
рано насеље Белановица које је 1905. имало 36 ку-
ћа, а 1910. већ 61 домаћинство. Јован Мишковић 
1869. бележи да се на саставу речице Белановице и 
Качера, сем цркве, налази и „школа сударица” кала-
њевачке општине, тј. школа за више околних села.

Шутачка црква брвнара постоји још од 1789. го-
дине, а на многим црквеним књигама постоје тра-
гови ђачких записа: на псалтиру из 1829. штампа-
ном у Будиму, потписан је ђак Тома Милићевић, 
а учитељ му је Алија Првуловић; на часловцу из 
1852. потписан је ђак Гаврило Аћимовић, а учитељ 
му је Димитрије Ђукнић („учитељ шутачки”); на 
псалтиру из 1857. потписао се ђак Миленко Ђерић, 
а учитељ му је исти; један месецослов постоји у 
цркви још из 18. века, итд. Разни потписи ђака и 
учитеља постоје још од 1815. године: 1818. учитељ 
Петар Матић из Страгара; затим, поп Марко из 
Пољаница, па Синиша из Берисаве, па Алекса По-

                                           Број душа    Писмених    Проценат

Варош Г. Милановац      876        333               38,0
Срез Црногорски 16379        407               2,4
Срез Моравски  19675        492               2,4
Срез Качерски  11418        368               3,2

Руднички округ  48348      1600               3,4

Због запуштености школе, министар је 1868. 
године локалним властима у Бољковцима саопш-
тио да ће им школу отворити „кад нову зграду 
саграде”. Ипак, после четири године стара школа 
је поправљена, а за учитеља је дошао Миливоје Ко-
вачевић. Школа је имала три разреда и 24 ђака.

У Моравцима је у другој половини 19. века 
стално присутан лош однос локалне власти према 
одржавању школске зграде, а и према учитељима 
који су ту радили. Једино се учитељ Сава Танаско-
вић задржао девет и по година (1858–1868) и, као 
одличан учитељ, премештен је у Г. Милановац. 
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повић из Шутаца; већ смо помињали школу у Ло-
миној воденици, 1808. (касније „Перишина воде-
ница”), са учитељем из Срема. И касније, 1827. син 
Живана Стојановића је, такође, учио „у воденици 
Перише Ракића”. Пре 1839. ради учитељ Јован Мар-
ковић, а школа се често отвара, затвара и премешта 
по околини, а учитељи су најчешће попови или 
свршени богослови без парохије.

Нова школа шутачке општине саграђена је 
1864. године (у том селу је већ 1848. било 25 ђака), 
а многи су је звали и „калањевачка школа”. Треба 
узети у обзир да су тада школске зграде биле од 
слабог материјала и да су брзо пропадале.

Око 1873. године шутачка општина гради нову 
школску зграду у тадашњем засеоку Белановица, 
где је већ била црква, неколико дућана и две механе, 
па се формирала нова варошица (за Драгољ, Шут-
це и Калањевце; као и Трудељ, Босуту, Живковце, 
Козељ и Пољанице). 

Првих десет учитеља у Шутцима, у периоду 
1848–1879. су: Јаков Милошевић, 1848–1849; па 
опет од 1852–1853; Светозар Жарковић, 1854–1856; 
Димитрије Ђукнић, 1857–1864; Саватије Поповић, 
1865–1868; Михаило Петровић, 1869–1870; Влади-
мир Пантелић, 1871; Јосиф Марковић, 1872–1875; 
Јеврем Петровић, 1876; Светозар Ненадовић, 1877–
1879. и Арсеније Радовановић, 1879–1880. године. 
Укупно до 1905. тридесет учитеља. Ево неколико 
примера зашто су учитељи често мењани. Учитељ 
Михаило Петровић, из Панчева, после годину и по 
дана је отпуштен због алкохолизма (мада „добрих 
способности”). Потом Јеврем Петровић, нажалост, 
после само годину дана гине у рату код Алексинца 
(1876); а нови учитељ Светозар Ненадовић затиче 
само осам ђака, постиже слаб успех и убрзо бива 
премештен (1878). Ипак, следећи учитељ Витомир 
Николић окупља више од 80 ђака. Из Враћевшнице 
долази 1880. још један учитељ, богослов Арсеније 
Радовановић (тада раде сва четири разреда). Учи-

тељ Павле Димитријевић је имао непријатности 
са „општинским људима”, па је премештен у бео-
градски округ, а опет долази Витомир Николић, 
па и други учитељ Светозар Савић, који одлази 
1882. године. Редовно је долазило око 60 ђака. Село 
Босута је тражило да се издвоји и да отвори своју 
школу, што министар није одобрио. У прегледу 
1884–85. године надзорник је похвалио учитеље 
Николића и Благојевића. После одласка ова два 
учитеља, због лошег крова, школа није радила једну 
школску годину. Нови учитељи Милева и Андрија 
Дрињаковић, у лошим условима раде са 130 ђака, а 
њих 38 је ноћивало у школи. Број ђака се повећавао 
на 200 а услови нису побољшавани.

Школа у Белановици од 1904. постаје једна од 
најбројнијих: 228 ђака, међу њима 21 девојчица. 
Учитељи су: Радојко Илић, Наталија Михаиловић, 
Никола Сретеновић и Владимир Вемић, који ће 
више година бити одговорни уредник познатог 
часописа Школски радник (1907–1912).

Под називом „Калањевачка читаоница”, 1881. 
је регистрована прва читаоница у овом крају, мада 
то није година оснивања.

Јарменовци; када је јарменовачки свештеник 
Јован Крстић остарио (радио је као учитељ 1862–
1864), око 1865. село реши да сагради нову школу, 
надајући се да ће нови учитељ бити богослов и 
да ће, као и претходни, радити и у цркви и учити 
децу. Међутим, то није био случај са Милутином 
Поповићем, који није знао црквено певање и чита-
ње старословенског; а ни наредни Владимир Перу-
ничић, па ни Милош Ракић. Тек ће Ананије Крстић, 
мештанин, бити по вољи села и старог свештеника, 
али ће се и он после три године запопити. Радо-
мир Тодоровић ће бити први учитељ са завршеном 
учитељском школом, али је небрига села за школу 
после три године отерала и њега, а незадовољан је 
био и Вићентије Јестровић (52 ђака; око 1875).
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У Јарменовцима је, од 1903. до 1909. године 
изграђена изузетно лепа школска зграда, на зем-
љишту које је поклонио Василије Весић, а ренови-
рана је 1989. године. Школске 1904–05. у школи ра-
де учитељи Наталија Петровић и Божидар Митро-
вић. До 1914. године службовало је 29 учитеља.

Школа у Заграђу почиње да ради 1873. године, 
али у згради од чатме, с једном учионицом, собом за 
ђаке и две собице за учитеља Витомира Николића 
(из Бањана), који је ту остао пет година. Замениће 
га Јанко Пурић, богослов из Сече Реке. Школске 
1904–05. у школи ради учитељски пар Драга и 
Милоје Милојевић (95 ђака). Око 1907. године је 
завршена нова школска зграда. До 1900. године би-
ће промењено 15 учитеља. 

Мештани села Смрдљиковац (Брајковац) 1868. 
су подигли цркву, а потом приватну кућу адапти-
рали за школу. Учитељ Љубомир Поповић ће се 
овде задржати седам година и биће хваљен као 
одличан предавач и васпитач (20 ђака). Следећа 
три учитеља су били: Сретен Лазаревић, 1878; 
Младен Поповић, 1879–1881. и Милош Мимовић, 
1882–1886. године.

Драгољ и Босута су 1904. године сакупили 
довољно новца и грађевинског материјала за град-
њу нове школске зграде, али се села нису могла 
договорити о локацији зграде, па никада није ни 
направљена. Драгољ адаптира стари сеоски дућан, 
тако да је остала забелешка школског надзорни-
ка из 1909. године: „Зар оваква школа доликује 
потомцима качерског војводе Арсенија Ломе”. Од 
1890–1891. службује Танасије Константиновић, 
па Петар Црнчевић, 1892; Сава Стевановић, 1893; 
Војислав Милорадовић, 1894. и још десет учитеља 
до 1912. године. У Босути службују: Јован Томаше-
вић, 1912. године и Крста Дудоловић, 1913-1914. 
године.

Основна школа у Горњем Млановцу је била 
једина варошка школа у Рудничком округу. Када 

престаје да ради школа у селу Брусници, учитељи 
Стефан Костић и Милош Ружић прелазе на рад у 
новој школи у варошици Деспотовица (касније Гор-
њи Милановац). Учитељ Стефан Костић није био 
задовољан стањем нове школске зграде, о чему је 
детаљно обавестио министра просвете. У мушкој 
основној школи у Г. Милановцу, до 1914. године 
радило је 46 учитеља и учитељица, а у женској 21 
учитељица. Спискови учитеља су наведени у књизи 
К. Летић, Основне школе у рудничком крају 1804-
1914. године. 

Према попису из 1884. године од 1327 станов-
ника, половина је била писмена, тј. 684 становника, 
по чему је ова варош била, вероватно, прва у Србији. 
Очигледно је да се насељавањем и стварањем нове 
вароши, од 1853. године, у прве три деценије, давао 
приоритет трговцима, занатлијама и чиновници-
ма, а који су скоро сви били писмени. Управитељ 
школе је био Владимир Павловић, а школска опш-
тина је обухватала 11 села (1200 пореских глава).

Војислав Бакић у Г. Милановцу

Најзначајнији српски педагог, оснивач Катед-
ре за педагогију у Београду (1892) и два пута рек-
тор Велике школе, био је у блиским односима са 
Обреновићима и многим важним личностима ру-
дничко-таковског краја. На основу његових Белеш-
ки можемо приметити да је присуствовао сахрана-
ма: Младена Жујовића, Мине Вукомановић Кара-
џић, као и Томаније, супруге Јеврема Обреновића.

Занимљиво је, такође, да је 8. августа 1881. 
допутовао у Горњи Милановац, где се састао и во-
дио стручне разговоре са учитељима овог подручја 
и са Вељком Јаковљевићем, народним послаником 
из Бершића. Претходног дана је у школи у Трсте-
нику, посетио и свог бившег ђака, Сретена Аџића.

У мушкој основној школи 1886. промењени 
су и школски одбор и сва три учитеља, а нови су 
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били: Василије Симић (42 првака), Јулија Милиће-
вић (65 другака), Лепосава Нешковић (70 трећака) 
и Панта Симић (26 четвртака, управитељ школе). 
Надзорник Ђура Врбавац је похвалио све учитеље, 
а посебно Јулијану Милићевић, док је Панта Си-
мић оцењиван као најспремнији учитељ у Руднич-
ком округу. У женској школи, учитељица Јелена 
Миловановић је учила 60 девојчица (пет година), 
а после ње Милева Радовановић ради са 72 девојчи-
це. Заједно: око 300 ђака, од чега су две трећине би-
ла сеоска деца. Зато је 1889. године основан Фонд 
за помоћ сиротних ученика. 

Од 1894. брусничка школа ће се издвојити, ма-
да ће деца учити у Г. Милановцу: Брусница, Семе-
драж, Луњевица, Јабланица, Грабовица, Неваде и 
Велереч. Већ 1895. „сеоска школа у граду” ради 
у згради горњомилановачке основне школе, а ова 
је смештена у боље услове Грађанске школе. Наред-
не године у брусничку школу је уписано 150 ђака, 
па долази трећи учитељ Велимир Цветковић, а 
затим и нове учитељице: Лепосава Ристић и Ми-
лева Радовановић. Њима се 1901-02. придружује 
брачни пар Роксанда и Драгутин Зисић. „Сеоску” 
брусничку школу 1902-03. похађа чак 300 ученика 
и само једна ученица, а учитељи су: Драга Главаше-
вић, Марија Кишпатић, Милева Поповић, Јулијана 
Лазић, Милан Лазић и Велимир Цветковић; сви 
са учитељском школом, односно вишом женском 
школом.

Септембра 1899. године у Г. Милановцу ради 
Грађанска школа, уместо Гимназије, која је прет-
ходне године укинута. У мушкој основној школи 
раде Анка Зисић и Радосав Ђукнић, а у основној 
женској школи сва четири разреда води Перка Ја-
ковљевић.

У Градској школи 1904–05. раде: Витомир Ни-
нић, Недељко Милићевић и Јован Поповић. Од 
1905–06. уводи се и шести разред, али су следеће 
године укинути и пети и шести, а тек од 1911. опет 

је уведен пети разред. У женској школи раде Дарин-
ка Милићевић и Емилија Нинић. 

Списак школа у округу Рудничком
са селима која им припадају
(у књизи Јована Мишковића,

Опис рудничког округа, за 1872. годину)

Јарменовачкој: Јарменовци, Војковци, Гурише-
вци, Манојловци

Бољковачкој: Бољковци, Штавица, Угринов-
ци, Крива река, Доњи Бањани, Лалинци, Ручићи

Калањевачкој: Калањевци, Шутци, Пољанице, 
Трудељ, Драгољ, Босута

Моравичкој: Моравци, Ивановци, Липље, Ди-
ћи, Гукоши, Бранчићи, Козељ

Смрдљиковачкој: Смрдљиковац
Црногорском: Мајдан, Сврачковци, Мутањ, Ру-

дник, Церова, Давидовица
Прањанској: Прањани
Брезанској: Брезна, Срезојевци, Леушићи, Тео-

чин, Коштунићи, Брајићи, Дренова, Лочевци, Бер-
шићи

Горњомилановачкој: Горњи Милановац, Ве-
лереч, Грабовица, Јабланица, Луњевица, Брусница, 
Семедраж, Шарани, Таково

Љутовничкој: Љутовница, Шилопај, Накучани, 
Синошевићи, Љеваја, Врнчани, Клатичево, Кали-
манићи

Враћевшничкој: Липовац, Прњавор, Каменица, 
Кнежевац, Горња Црнућа, Доња Црнућа, Горња Вр-
бава, Доња Врбава, Бело Поље, Коњуша, Љуљаци

Бањанској: Бањани, Лозањ, Полом, Горњи Бра-
нетићи, Доњи Бранетићи, Озрем 

Таково. У последње две деценије 19. века шко-
ла у Савинцу није имала школску зграду, а у Љу-
товници је затворена. Када је краљ Милан 1883. 
године обећао градњу спомен-школе у Такову, окол-
на села су, управо, нашла повод да не граде своје 
школске зграде. Лета 1891. предузимач Никола 
Настасијевић је завршио школску зграду (за 42169 
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динара), а у јесен долази учитељ Војислав Савати-
јевић који почиње рад са 54 ђака и тај се број 
стално повећавао. Убрзо ће радити два учитеља: 
Јулијана Терзић и Петар Црнчевић, па Милан Ла-
зић; а после две године су постављена три учитеља: 
Анка Зисић, Милица Ђурђић и њен муж Алексије. 
Истовремено је црногорски школски срез променио 
име у таковски. 

Отварањем школе у Љутовници, број учени-
ка је смањен. Уместо вредног и хваљеног учитеља 
Алексија Ђурђића, смењују се учитељи: Даринка и 
Божидар Гавриловић (једну годину), Растимир и 
Радомир Перуничић (четири године), па Зорка и 
Бошко Јосић (више од седам година).

Октобра 1890. Савинац преправља стару згра-
ду, па министар дозвољава рад школе на три го-
дине. Годину дана ради учитељ Коста Спасојевић 
(1891), па Милан Ј. Лазић (1892), затим Војин Ље-
шевић (1893) и Драгутин Арнаутовић (1894); Ми-
ладин Стевановић (1895, са 72 ђака). Тада је од 240 
мештана, само 15 било писмених (самоуких). После 
Љубомира Вукашиновића (1896–1898), одобрен 
је и рад учитељице Милице Недић (са 34 ђака), а 
касније и Марије Станишић (41 ђак; укупно 75 ђа-
ка). Број ђака се повећава 1898. године, али село 
тражи „мушког учитеља” да би сеоска црква доби-
ла „певника”, после чега учитељ Радован Дивац сам 
учи 59 ученика у сва четири разреда. Њега замењује 
Драгољуб Петровић (1904), па Драгомир Поповић, 
богослов (1905–1906). До 1914. радиће и Растимир 
Перуничић, Драгомир Васикић, Милан Иконић и 
Живко Иконић.

Враћевшничка школа је, на самом крају 19. 
века, имала највише ђака од сеоских школа. Поред 
пута Г. Милановац-Крагујевац, тада се постепено 
формирала будућа варошица. Општинска судница 
претворена је у школу, собу за ученике и стан за 
учитеља – премештено је 47 првака и четвртака 
из манастирске школе, а из Прањана је дошао учи-

тељ Јеврем Маринковић, за 54 ђака другог и трећег 
разреда. Из неусловне манастирске школе, ђаци су 
премештени у кућу извесног Вићентија у Горњој 
Црнући – „Горња школа”, док је нова поред пута 
названа „Доња школа”. Интересантно је да је учи-
тељица у Доњој школи Лепосава Ђорђевић често 
одсуствовала па су на годишњем испиту сви ђаци 
понављали разред. Рад је наставио брачни пар Ју-
лијана и Милан Лазић, а у обе школе је било 220 
ђака.

Борачки крш – Борачка жупа. У овом пре-
делу (Гружа) 1881. године је „нешто мало даље 
од цркве у равни” и од „старе школе”, подигнута 
„дивна и пространа” нова школа у облику слова 
„П” за четири разреда и са потребним одељењима 
за ђаке путнике и учитеље. Пре градње школских 
зграда, школа је радила и у „једној соби куће попа 
Младена Поповића”. Борачка црква је подигнута 
још 1553. године, а поправљена 1815. године (Жупа 
Борач се помиње још од 1222. године). 

Основна школа у Брезни је једна од активни-
јих и уреднијих у рудничко-таковском крају тих 
деценија. После скоро четири деценије рада у ло-
шим условима, 1885. године отворена је нова школ-
ска зграда у Брезни, а повећао се и број ђака, па су 
постављена два учитеља: Гавра Поповић (61 ђак) и 
Јевта Радовић (заступник учитеља; 47 ћака). После 
седам година било је 157 ђака па су постављена три 
учитеља: Даница Душмановић и брачни пар Ми-
хаило и Живана Купчевић.

Брезанска школа 1904–05. опслужује Брезну, 
Бершиће, Леушиће, Теочин и Срезојевце. Постоји 
простор за ноћeвање ђака из удаљених села, а от-
ворена је и продужна школа (српски језик, писање, 
рачун и пољопривредне науке). У четири разреда је 
било више од 200 ђака, са којима ради брачни пар 
Сима и Лепосава Ђорђевић и Владимир С. Смиља-
нић. 
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Школа у Брајићима се одваја од брезанске 
1903. године: зграда зиданица, са две учионице и 
учитељским становима, али без собе за ноћивање 
ђака. Учитељ Петко Петковић учи 60 ђака, укљу-
чујући и децу из Коштунића, 1904; Ранка Марти-
новић, 1908; Лепосава Кадић, 1910; Анка Ожеговић, 
1911. и Даринка Павковић, 1912. године.

У Прањане 1888. године долази за учитеља 
Јеврем Маринковић и затиче школу у лошем стању; 
окружни инжењер то констатује, а министар шко-
лу затвара. „Привремено” је опет почела да ради, 
са привременим и нестручним учитељима. Школа 
напредује доласком учитеља Крсте Јањушевића 
(90 ђака), па долази и учитељица Лепосава Тушано-
вић, а село је плаћало за њих станове. Они су оста-
ли у овом селу шест година. Можемо приметити 
да се у последње две деценије 19. века учитељски 
кадар у сеоским школама постепено стабилизује 
и у истом селу остаје више година. Такође, на са-
мом крају 19. века све је више учитеља брачних па-
рова: у Прањанима раде Персида и Петар Марић 
(три године), а наслеђују их Босиљка и Драгомир 
Ајдачић (једна година; више од 100 ђака).

У Мајдану је запуштена школа још увек била 
разлог честе смене учитеља, све до 1896. године, 
када долази предузимљиви учитељ Петар Марић, 
који је организовао изградњу нове школске зграде 
и у овом селу радио седам година, оженивши се 
учитељицом Христином. Пре њих учитељевали су 
Димитрије Јовановић (47 ученика), Коста Недић, 
одличан предавач, па је премештен у Г. Млановац; 
Алекса Радојевић; од 1889. Ђорђе Милошевић; две 
године Петар Марић, који је премештен у Дудовицу, 
па на захтев мештана враћен у Мајдан.

У Мајдан ће 1903. доћи учитељ Радован Дивац 
и остати четири године.

Љутовничани су од 1884. до 1900. године ви-
ше пута изневерили обећање дато министру да ће 
изградити нову школу. Зато је рад школе био неу-

редан, а учитељи су се често мењали: после три го-
дине паузе, за учитеља долази Алекса Нешић, који 
добро ради, али школски надзорник тражи зат-
варање школе због лоших услова рада; обећање о 
градњи нове школске зграде и даље није испуњено, 
па 1885. министар предлаже смањење броја ђака у 
школи (70). И Ивко Стојшић је оцењен да добро 
ради, али је школа поново затворена (62 ђака); па 
условно опет отворена 1896. после склапања уго-
вора о градњи нове школске зграде (74 ђака). Тек 
је за три године, коначно изграђена нова школска 
зграда, па су за 90 ученика од првог до четвртог 
разреда, ангажовани Милева Петровић и Периша 
Поповић. Они ће после три године рада напустити 
Љутовницу, школа неће радити годину дана, а од 
1904. почиње са радом богослов Момчило Поповић, 
који се убрзо запопио, па га наслеђује Добривоје 
Васиљевић.

Шилопај у априлу 1904. године завршава нову 
школску зграду и одваја се од љутовничке школске 
општине. Нову школску општину су чинили: Ши-
лопај, Давидовица, Церова, Мутањ и Крива Река. 
Повремено ради богослов Милутин Магазиновић, 
са 80 ђака (пре подне први, а после подне остали 
разреди); замењује га Алекса Јанковић; па Данило 
Милановић, 1907; Даринка Влајковић, 1907; Ђор-
ђе Јанковић, 1908. и Драгослав Милићевић, 1909–
1911. године.

Врнчани 1893. траже од министра одобрење 
да саграде своју школу, што им није одобрено.

У Горњим Бањанима је у септембру 1888. 
године комисија округа забележила лоше стање 
школске зграде (бондручара, диреци иструлили, 
склона рушењу). Учитељ Витомир Николић је учио 
63 ђака, па је министар школу затворио. Условно је 
опет отворена на две године; један учитељ, Јереми-
ја Тадић ради са 42+51 ђаком, у две зграде, на уда-
љености од 100 метара. После седам година започе-
та је градња нове школе, а земљиште је поклонио 
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бивши свештеник Атанасије Симић. Ипак, 1903. 
године окружни инжењер, као и управитељ школе 
Јеврем Маринковић предлажу затварање школе 
због слабих услова за рад. Нови учитељски пар Ка-
тарина и Сретен Голубовић 1904. године станују „у 
шатри” код цркве, коју су сељаци направили да би 
се о саборима окупљали.

Пошто је 1880. године затворена школа у Пре-
љини, село Брђани, на плацу који је поклонио Јев-
рем Савић, започиње градњу једне од најлепших 
сеоских школа у тадашњој Србији. Зидали су је 
локални мајстори самоуци, браћа Савићи, који су 
направили и прелепи мост на реци Деспотовици. 
Наставу је прво изводио свештеник Здравко Пау-
новић, бесплатно, а потом долази богослов Брани-
слав Нешовић (78 ђака), али се после две године 
запопио. Долазе потом два учитеља: Милева Вр-
бавчева и Димитрије Марковић, богослов и са њи-
ма су сви били задовољни. После одласка ових учи-
теља у Чачак, долазе Христина Бојовић и Миленко 
Михаиловић, кога убрзо замењује Драгутин Зисић 
(1888), а уведен је и четврти разред. Забележено је 
да су многи родитељи тих година тражили да се 
деца после три разреда ослободе школе. 

У Брђанима 1904–05. школа не ради због епи-
демије шарлаха. Више од пет година су у селу ради-
ли Роксанда и Милисав Никитовић (68+50 ђака; 
укључујући и 15 девојчица).

У Моравцима школа није радила читаву де-
ценију, а пошто су у школској згради становала два 
свештеника, нико није ни тежио да се школа отвори. 
После поправке школске зграде, народни посланик 
Јован Радојевић се заузео да школа проради (тј. да 
се сакупи прирез) па је за учитеља дошао Панта 
Симић (1882). Учитељи су се и овде често мењали, 
а од 475 деце дорасле за школу, само је 76 било 
уписано (учитељ Ђорђе Костић, 1889). За учитеља 
Владимира Павловића надзорник је записао да се 
радије бави „агитацијом и политиком” него шко-
лом, па је премештен. 

Школске 1904–05. учитељ Исидор Стаменко-
вић учи 95 ђака.

Марко Бацковић (?–1896) је био учитељ у 
Моравцима, али и афирмисани публициста. Стра-
дао је у атентату, који је извршио хајдук Милан 
Бркић, а по поруџбини радикалског трибуна из 
тог доба, Ранка Тајсића. Разлог је била његова бро-
шура, у којој је ружен црногорски књаз Никола. 
Учитељи су, у то време, били честа мета политич-
ких обрачуна.

Исте године у Гукошима ради приватна школа 
са 45 ђака које учи Стерија Васиљевић. Пре њега 
су радили Живко Шорић, 1903; Љубомир Селако-
вић, 1904; Стерија Васиљевић, 1905; опет Живко 
Шорић, 1906-1908. и 1910-1912. године.

У Дићу је школа отворена 1906–07. године 
(мрачни собичак с цигланим подом и учитељска 
собица) па је први надзорник констатовао: „Видев-
ши ове ужасе, распустио сам ученике иако за тако 
нешто нисам имао одобрење”.

Из Бољковаца је учитељ Панта Симић 1882. 
на две године премештен у Моравце, али је опет 
враћен у Бољковце. За то време је школа била зат-
ворена, јер је била нездрава због влаге и склона ру-
шењу. Од јесени 1883, када је сеоска механа преуре-
ђена у школу, учитељ ће радити још три године, па 
прећи у Г. Милановац. Бољковци потом добијају 
два учитеља: Катарину Петровић и Теодора Мили-
војевића (који је пре тога две године радио у Блаз-
нави и 27 година у Шаторњи). После пензионисања 
Т. Миливојевића, долази Милутин Милићевић (ра-
ди са око 110 ђака). Учитељица Катинка Петровић 
је отпуштена, управитељ Милићевић премештен, 
а село и надзорници су били задовољни новим 
учитељима: Василијом Арнаутовић и Миланом Гав-
риловић (1889). Школске 1904–05. Наталија и Ми-
лутин Марић уче 147 ђака (само две девојчице). 
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Две нове школе, у Горњим Бранетићима и 
Доњој Врбави, биће отворене 1909–10. школске го-
дине.

У Србији ће тек 1904. године бити одређено 
да у једном одељењу може бити највише 45 ђака, а 
у два спојена 55 ђака. Школске 1909–10. године у 
Рудничком округу је радило 38 основних школа са 
77 одељења и 4292 ђака.

Народне књижнице су 1904. године постојале 
у: Заграђу, Враћевшници, Брезни, Брајићима, Мио-
ковцима, Јарменовцима и Такову; а продужне шко-
ле у Г. Милановцу, Белановици и Брезни.

Променљивост учитељског кадра
у 25 најстаријих  сеоских школа

рудничко-таковског краја (1835–1914)

На основу Државног шематизма 1852–1912. за 
Округ руднички, део о учитељима, делимично об-
јављеног у књизи Ковиљке Летић, Основне школе у 
рудничком крају 1804–1914. извршили смо обраду 
података о кретању наставног кадра у овом крају. 
Треба узети у обзир да се у овим списковима име-
на истих учитеља срећу више пута у различитим 
селима и да су сеоске школе тада често отваране 
и затваране, што је подстицало често пресељавање 
учитеља. Обрадили смо податке за 23 сеоске и две 
варошке школе: Брусница (1835; са „Брусничком 
школом” у Г. Милановцу); Враћевшница (1867); Бре-
зна (1842); Мајдан (1846); Прањани (1859); Љутов-
ница (1842); Горњи Бањани (1867); Савинац (1846); 
Таково (1891); Брајићи (1904); Бело Поље (1908); 
Горњи Бранетићи (1909); Брђани (1845); Моравци 
(1842); Бољковци (1842); Шутци-Белановица (1848 
–1906); Јарменовци (1862); Рудник (1864); Загра-
ђе (1873); Драгољ (1890); Гукоши (1902); Шилопај 
(1905); Дићи (1907); Г. Милановац – мушка школа, 
1858; Г. Милановац – женска школа, 1859.

У 25 анализираних основних школа, од 1835. 
до 1914. године службовало је 537 учитеља. Због 
недостатка стручног кадра (Учитељска школа у 
Крагујевцу почела је са радом 1871. године), на 
местима учитеља срећемо: лица са троразредном 
или четвороразредном основном школом, са не-
завршеном или завршеном полугимназијом или 
гимназијом, врло често богослове; са завршеном 
вишом женском (девојачком) школом, учитеље 
са завршеном учитељском школом; а понегде, као 
„привремене” или „заступнике учитеља” и описме-
њене, а без званичне школе (попове, трговце, за-
натлије). Запањујући, и са данашњег становишта 
невероватан податак је да је од 537 учитеља само 
њих троје службовало у истом селу више од 11 
година, а њих 65 од 5 до 10 година. Највећи број 
их је у школи започињао рад – 203, па одлазио из 
тог села пре завршетка школске године, а још 126 
их је радило читаву једну школску годину. Дакле, 
више од половине (њих 329 од 537) их је радило 
до навршене пуне школске године. То је, свакако, 
утицало на квалитет рада, а основни узрок су би-
ли лоши услови рада и становања у зградама које 
су намењене за школу, као и неизвесност финан-
сирања и чести прекиди у раду школа. Скоро сви 
учитељи који су у истом месту радили дуже од 5 
година без прекида су радили у Г. Милановцу (19), 
Белановици (5) и Враћевшници; Бољковцима, Мо-
равцима, Брезни, Брђанима, Мајдану и Заграђу, 
тј. у школама које су биле нешто уредније у раду, 
у развијенијим селима и ближе главним путевима. 
То су, истовремено, учитељи који су тај радни однос 
заснивали у периоду 1900. до 1914. године. Читав 
19. век прати изразита флуктуација радне снаге у 
просвети, тј. несталност учитеља на својим радним 
местима.

Поред Г. Млановца, у којем је и учило највише 
ђака, највећи број учитеља је прошао кроз школе у 
селима: Шутци-Белановица (42), Брезна (41), Бољ-
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ковци (38), Враћевшница (38), Брусница (укључу-
јући и „Брусничку школу” у Г. Милановцу; 34), Мо-
равци (34) и Јарменовци (29).

За потребе ове наше књиге, направићемо кра-
ћи извод само за 12 села и варош Г. Милановац:

Занимљив је и податак где су учитељи крат-
котрајно били, тј. у којим су се селима најчешће 
мењали. До три године рада, на пример, у Јарме-
новцима је радило 26 од 29 учитеља; у Моравцима 
30 од 34 учитеља; у Г. Бањанима 20 од 23 учитеља; у 
Љутовници 16 од 20 учитеља; у Прањанима 23 од 27 
учитеља и у Мајдану 22 од 26 учитеља. На пример, 
исти учитељ Никола Јеремић, родом из Прањана, 
три пута долази за учитеља у Брезну (1842–1843; 
1848–1852; 1855–1858), па одлази у друга села, а 
у Брезну долазе други учитељи. Милан Лазић, на 
пример, ради у пет места овог краја, а можда и у 
неким удаљенијим селима: Брусница, Враћевшни-
ца, Савинац, Таково, Јарменовци; Милисав Ники-
товић у Миоковцима, Брђанима, Прањанима, Тре-
пчи и Прислоници; Радован Дивац, такође у пет 
села: Мајдан, Савинац, Бело Поље, Прислоница, За-
грађе, и слично.

Током читавог 19. века у рудничко-таковском 
крају у сеоским школама доминирају учитељи-му-
шкарци. У Брусници, до пресељења вароши, није 
радила ниједна учитељица. У Враћевшници се пр-
ва учитељица, Милица Тешић, појављује тек 1893. 
године. У Брезни, од 1842. се смењује 21 учитељ, 
да би тек 1892. дошла прва учитељица Зорка Стој-
ковић. У Мајдану ће од 1846. до 1895. радити 16 
учитеља, а тада се појављује Анка Зисић, мада је 
пре тога већ радила у Г. Милановцу. И у Прањани-
ма ће се променити 14 учитеља (од 1859), пре него 
што 1897. дође Лепосава Тушановић, а то је већ 
улазак у 20. век. И у Љутовници ће 1897. као прва 
учитељица почети да ради Јованка Стаменовић; у 
Г. Бањанима 1899. Лепосава Мајсторовић; у Савин-
цу 1898. Милица Недић; у Брђанима 1887. Милева 
Врбавчева; у Моравцима 1896. Даринка Спасић; у 
Јарменовцима 1899. Стојка Ивковић; Катарина Јо-
вановић у Руднику, 1875; Катинка Петровић у Бољ-
ковцима, 1887; Милева Ћирић у Шутцима, 1887; у 
Заграђу ће тек 1907. доћи женска особа за учитеља; 

Место                      До 3 г.    4-5 г.    6-10 г.    11 и више г.    Укупно

Брусница,
1835.    25          2           5                1                  34
Враћевшница,
1867.    30          3           4                0                  38
Брезна,
од 1842.   28          3           3                0                  41
Мајдан,
од 1846.   22          1           3                0                  26
Прањани,
од 1859.   23          3           1                0                  27
Љутовница,
од 1842.   16          2           2                0                  20
Г. Бањани,
од 1867.   20          3           0                0                  23
Брђани,
од 1845.   15          2           2                2                  21
Моравци,
од 1842.   30          2           2                0                  34
Бољковци,
од1842.    33          3           2                0                  38
Јарменовци,
од 1862.   26          1           2                0                  29
Шутци-Белановица,
од 1848; 1906.   35          2           5                0                  42
Г. Милановац,
Мушки, 1858.   36          4           6                0                  46
Женски, 1859.   12          3           6                0                  21

Ових 12 школа и мушка и женска школа у Г. 
Милановцу међу најстаријима и најзначајнијима 
су у рудничко-таковском крају. У њима је службо-
вало 440 учитеља пописаних шематизмима, а у ос-
талих 12 села само 97 учитеља, без обзира што су се 
у вароши Г. Милановац дуже задржавали.
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а у Драгољу, од 1890. до 1912. радиће 13 учитеља и 
увек само мушкарци.

До 1900. године, само око 15 учитељица је ра-
дило у сеоским школама рудничко-таковског краја.

У мушкој основној школи у Г. Милановцу од 
1858. године до 1886. радиће 16 учитеља, а од тада 
до 1914. промениће се 13 учитељица и 15 учитеља, 
тј. однос ће се већ уравнотежити, да би данас учи-
тељи мушког пола били реткост на овом истом под-
ручју.

У женској основној школи у Г. Милановцу од 
1859. до 1914. радиле су само учитељице, њих 21, 
претежно са вишом женском школом.

И плате учитеља су биле врло неуједначене, 
тј. са великим разликама: школске 1904-05. године 
у Г. Милановцу су следећи односи: Витомир Ни-
нић, 1700 динара годишње; Витомир Нешић, 1700 
динара; Недељко Милићевић, 1700 динара и Јован 
М. Поповић, учитељ и управитељ, 2100 динара. Ис-
товремено, мада у женској школи, учитељице имају 
већи број ђака, плата им је знатно мања: Даринка 
Милићевић, 1300 динара; Емилија Нинић, 1600 ди-
нара. Међутим, четворо учитеља у Белановици до-
бијају плату од по 1050 динара, као и брачни пар 
Марић у Бољковцима. У Јарменовцима, пак, Ната-
лија Петровић, као стални учитељ прима 1050 дина-
ра, а Божидар Митровић, као привремени учитељ, 
само 600 динара. Брачни пар учитеља у Заграђу при-
ма по 1350 динара, а стални учитељ у Моравцима 
600 динара. 

На често пресељавање учитеља из села у село, 
утицала је и чињеница да су многе сеоске школе 
често отваране и затваране, што смо видели и из 
претходног прегледа рада школа у појединим сели-
ма. На пример, у Брђанима школа почиње са радом 
1845, али има дуги прекид рада од 1857. до 1885. 
године, дакле 28 година. Ознаку „место празно” 
срећемо, на пример, у Брезни 1902. године; у Мај-
дану 1901. године; у Прањанима 1860. године; у Љу-

товници од 1881. до 1885. године; у Савинцу 1882. 
године; у Бољковцима школа не ради од 1869. до 
1872. године, опет не ради 1884. године; у Руднику 
је „место празно” 1873–1874. године, па 1886. го-
дине; у Заграђу од 1900. до 1903. године, па опет 
1906. године; у Драгољу 1902. године; у Гукошима 
1909. године и слично. У неком селу не постоје 
одговарајући услови за рад школе или становање 
учитеља, а неко село није успело да пронађе сло-
бодног учитеља „задовољавајућих” способности.

   
* * *

Већина насељених места овог краја су добила 
своју основну школу непосредно после Првог или 
после Другог светског рата, у време обнове и из-
градње земље. Међутим, период нагле и необузда-
не индустријализације и развоја градова, испраз-
нили су села и смањили наталитет. То је изазвало 
и ланчано укидање сеоских школа или њихово сво-
ђење на рад само једног учитеља са комбинованим 
одељењем.

Данас, од 93 насељена места живу школску ак-
тивност има само 57 насеља, а 36 насељена места 
овог краја је без икакве школе. Школу са само че-
тири прва разреда има 42 села, а само 15 насеља и са 
ученицима старијег основношколског узраста, 5-8. 
разреда. Дакле, деца из 75 насеља морају пешачити 
или путовати у школу после једанаесте године 
живота. Приказаћемо ово и табеларно:

Број ученика школске 2012–13. године

                                                      1-4.                   5-8.
                                                       разред            разред

Подручје Г. Милановца
Богданица                  15           -
Бољковци                  13          19
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Брајићи       3              -
Брђани     46            36
Брезна       8            23
Враћевшница                      31            41
Врнчани       5              -
Гојна Гора     16              -
Горња Врбава       2              -
Горња Црнућа      2              -
Горњи Бањани    20            31
Горњи Бранетићи    13              -
Доња Врбава       4              -
Драгољ       5              -
Заграђе       8              -
Јабланица       7              -
Каменица     16            27
Коштунићи       5              -
Луњевица     13              -
Мајдан       2              -
Полом       6              -
Прањани – матична шк.   61            83
Рудник – матична шк.    59            73
Савинац     16              -
Сврачковци     16              -
Семедраж       1              -
Срезојевци       5              -
Таково – матична    25            51
Теочин     11              -
Трудељ       4              -
Угриновци     19            41

Горњи Милановац – матичне:
ОШ „Краљ Александар Први 385          405
Специјално одељење      3              7
ОШ „Момчило Настасијевић” 235          241
ОШ „Свети Сава”  253          236
ОШ „Десанка Максимовић” 250          240

Подручје Љига
Белановица     36            68
Бранчић     12              -
Дићи     14              -
Живковци       9              -
Ивановци       7              -
Калањевци     11              -

Козељ     16              -
Лалинци       2              -
Липље       7              -
Љиг (матична шк.)  184          384
Моравци     11              -
Пољанице     13              -
Штавица     12              -
Шутци       6              -

Подручје Тополе
Блазнава     19              -
Доња Шаторња    45          105
Јарменовци     33              -

Подручје Крагујевца
Влакча     24              -
Каменица       5              -
Маслошево       7              -
Рамаћа       4              -
Страгари     40            75
Угљаревац     13              -
Горњи Страгари    13              -

Подручје Аранђеловца

Босута     13              -

Осморазредне основне школе постоје у мести-
ма: Г. Милановац (матичне школе за подручна 
села су: ОШ „Десанка Максимовић”, ОШ „Краљ 
Александар Први”; ОШ „Свети Сава” и ОШ „Мом-
чило Настасијевић”), Бољковци (19 ученика 5-8. 
разреда), Брђани (36 ученика), Брезна (31 ученик), 
Враћевшница (41 ученика), Горњи Бањани (31 
ученик), Каменица (27 ученика), Прањани (83 уче-
ника), Рудник (73 ученика), Таково (51 ученик), 
Угриновци (41 ученик), Белановица (68 ученика), 
Љиг, Доња Шаторња (105 ученика) и Страгари (75 
ученика 5-8. разреда).

Од четвороразредних основних школа њих 15 
има до 5 ученика, 8 од 6 до 10 ученика, 12 од 11 до 
15 ученика, а 7 школа више од 16 ученика, тј. само 
у 7 сеоских школа (са прва четири разреда) раде по 



161Обреновићи: детињство и образовање

два учитеља. Од сеоских осморазредних школа нај-
више ученика имају варошица Прањани (укупно 
144), Рудник (укупно 132), Доња Шаторња (150), 
Страгари (111), Белановица (108), Враћевшница 
(72) а најмање Каменица (43), Бољковци (32 уче-
ника) и Брезна (31).

У Г. Милановцу постоје четири осморазредне 
основне школе са укупно 2245 ученика 1-8. разреда, 
у матичним (градским) школама. У Љигу матична 
школа има укупно 568 ученика. Очигледно је да 
је школска мрежа на сеоском подручју наглашено 
уситњена, разуђена, са путујућим наставничким 
кадром и евидентно слабије опремљена у односу на 
градске школе, што, свакако, подстиче миграције 
сеоског становништва ка градовима. 

„Тринаеста школа”. Занимљиво народно ка-
зивање постоји о механама, односно кафанама, 
које су постојале поред важнијих ћуприја, крајем 
19. и почетком 20. века у долини реке Дичине (Г. 
Бањани, Бершићи, Таково, Савинац) и у којима се 
коцкало, пило и одавало разним пороцима. 

За сељаке из „горњих села” који су силазили 
у те механе да се коцкају и воде кафански живот, 
говорило се да ту завршавају „тринајесту школу” 
(школу порока, баксузну школу). И у лексичкој 
одредници „грабанцијаш” наилазимо на напомену 
да су то ђаци (студенти) који после изучених 
дванаест школа (богословских) оду у врзино, тј. 
вилинско коло, па после са ђаволима и вилама во-
де облаке и (нешколованима и простом народу) 
наносе зло. Дакле, и овде је реч о тзв. тринаестој, 
баксузној школи.

На овај назив наилазимо и у озбиљнијој пе-
дагошкој литератури, али у позитивнијем светлу; 
на пример, код идеолога радне школе Јована С. 
Јовановића, који говори о прошлости ванинсти-
туционалног васпитања: „после народне школе 
дете се упућује у живот... а једва покоје оде у гимна-
зију... а огромна већина остаје да продужи своју 
тринаесту школу код свога оца, да га он спреми 

за живот”. И у књизи Пантелије Поповића Завет-
ник (Горњи Милановац, 2011) срећемо поднаслов 
„Академија у Бершићима”, у којем се говори о се-
дам кафана у којима су „људи учили да се друже, 
да праве шале на свој и туђ рачун, да играју карте, 
домине и многе друге забавне кафанске игре”. Де-
таљније: Живко Перишић, Време именом запам-
ћено, Горњи Милановац, 2002; Јован С. Јовановић, 
Школска радионица – упутство по методу радне 

наставе, Београд, 1926.    

Спомен-школе Обреновића
(Горња Добриња и Таково)

 
Спомен-школа у Горњој Добрињи

Одмах по повратку на власт, кнез Милош је 
започео изградњу чесме, чардака и основне школе 
у свом родном месту. Чесму је посветио сећању на 
оца Теодора: „Ову воду и чардак подиже Светли Го-
сподар Милош Обреновић Први, књаз Србски, 15. 
августа 1860, своме оцу Господару Теодору за душу”.

Путописац Феликс Каниц је дао леп опис спо-
мен-школе у Горњој Добрињи: „школа са четири 
одељења, коју је довршио кнез Михаило и која се, 
окружена лепим дрвећем, налази у близини цркве. 
Једна изненадна провера у писању, земљопису и 
цртању, коју су преда мном извршили способни 
учитељ Миленко Поповић и његова супруга, по-
казала је како ваљаност вредног учитељског пара 
тако и марљивост ученика. На крају је, на моју же-
љу, отпевана краљевска химна, а на растанку нас 
је испратио топао поздрав из звонких дечјих грла” 
(стр. 523).

Горња, Средња и Доња Добриња службено не 
припадају рудничко-таковском крају, већ пожеш-
ком, односно ужичком. На пример, одлукама По-
жаревачког мира 1718. године, Добриња је остала 
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у Турској, као погранично село према аустријској 
државној граници. Следећи су разлози зашто се 
бавимо овим граничним подручјем:

– Добриња је место живљења предака кнеза 
Милоша и место његовог рођења, а на месту где 
се налазила кућа његовог оца Теодора, подигнут је 
споменик 1879, а обновљен 1983;

– Школа у Г. Добрињи је једна од најстаријих, 
подигнута је 1853-58. године; почела са радом 1854. 
и примала ђаке из 14 околних села;

– Деда Милошев је био свештеник, а његов ста-
рији син Петар је, такође, био парох цркве у Г. До-
брињи, што је са темом образовања врло блиско;

– Брат Милошев, Радисав је био кмет (после 
пресељења у Средњу Добрињу);

– Краљ Милан је посетио Г. Добрињу 1882. го-
дине;

– Краљ Александар и краљица Драга посетили 
су је 1901. године;

– кнез Милош је подигао и добрињску цркву 
1822. године, као своју задужбину (на месту раније 
цркве брвнаре; метоха манастира Никоље).

Пре отварања школе у Добрињи, у ужичком 
крају било је свега седам школа (1844): ужичка, ива-
њичка, пожешка, белоцркванска (Каран), субјел-
ска, рогачићка и ариљска, дакле све веће вароши. 
Још девет ће бити отворено у наредних неколико 
година. Многе се брзо гасе, па ће 1858–59. године 
у ужичком крају бити само једанаест основних 
школа; 1891. више од половине општина у овом 
крају нема школе. Утолико је важнија чињеница 
да је од давнина Добриња парохијални центар у 
којем су се у црквеној порти, седећи на асурама, 
сакупљала деца, срицала и бележила слова која су 
им показивали калуђери или свештеници. Горња 
Добриња је средиште за 14 села која 1853. траже 
(769 пореских глава) да им се дозволи отварање 
школе. За учитеља сва три разреда постављен је 
Веселин Поповић (1. септембра 1853). Следеће го-

дине је учитељ Павле Ђукић, до 1862. године. Сек-
ретар Министарства просвете Милан Ђ. Милиће-
вић, посетио је Г. Добрињу маја 1873. и констато-
вао да је „напредак одличан” (учитељ је Сима Це-
ровић); идуће школске 1873-74. школу „походе” 
Јосиф Пецић и Милорад П. Шапчанин, изасланици 
Министарства просвете. Од 1886– 87. у школи раде 
два учитеља, са укупно 111 ђака; а 1894– 95. чак 191 
ђак. Међутим, често је било, као и 1898– 99, да је 
уписано 169 ђака, а да је наставу редовно похађало 
њих 79 ђака. Читаоница је основана 1880. године, а 
говори су одржани у знаку успомене на кнеза Ми-
лоша.

Основна школа у Доњој Добрињи отворена је 
1911. године; од 1853. до 1821. године у Горњој Доб-
рињи је службовао 41 учитељ; а у Доњој Добрињи 
од 1911. до 1921. године пет учитеља (Миливоје 
Вукићевић, Добриња - до 1921. године, „Хронике се-
ла”).

Везе Бруснице, Добриње, Пожеге и Ужица су 
тада биле обезбеђене „угодним великим друмом” 
који је начињен 1829. године, а од којег данас по-
стоје само трагови.

Како показују савремени подаци, у време обе-
лежавања два века од почетка Другог српског устан-
ка, четвороразредна основна школа у Горњој Доб-
рињи имаће око 15 ђака, али први пут неће уписати 
ниједног ђака-првака (новака).

Спомен-школа у Такову

Женидбом краља Александра Обреновића са 
Драгом Луњевица, појачано је интересовање кра-
љевског пара и државних службеника за таковски 
крај као завичај Обреновића, Луњевица и као уста-
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ничко место. Прво је Руднички округ издвојен у 
посебну управну јединицу, да би 1898. на предлог 
посланика Радована Поповића преименован у Та-
ковски округ „за успомену на Таковски устанак”. 
Сам брак је беседом митрополита Инокентија Пав-
ловића 1901. протумачен као зов предака из про-
шлости: „Како је сада души Милоша Великог, кад 
Његов Праунук узео Себи за Друга Унуку овог рет-
ког родољуба, који и мишицом својом и материјал-
ном снагом својом беше Милошу Великом снажан 
помоћник и веран судруг на ослобођењу Србије” 
(Драгин деда Никола Милићевић Луњевица).

На свечаности у Такову, краљ је обећао „да ће Пре-
столонаследник Александар у Такову подићи шко-
лу, да би се будући нараштаји на догледу грма Та-
ковског васпитавали у љубави за отаџбину”.

Повратком у Београд краљ Милан упућује пи-
смо Министру просвете Стојану Новаковићу: „Ни-
је потребно доказивати од коликог је значаја да се 
у Такову, историјски важном месту, одржи исто-
ријска свест у живој и трајној успомени, јер је Тако-
во израз свих народних жеља до 1815, и врело свих 
народних преображаја који су се десили након 
1815. године. Зато обећавам да ћу о свом трошку 
подићи овде школу, у којој ће учити потомци оних 
који су први прихватили мисао српске државе”.

Потом је начелник Рудничког округа образо-
вао комисију за изградњу школе. Било је спорова 
око локације за школу, а изградња је поверена ми-
лановачком предузимачу Николи Настасијевићу. 
Градња школе је завршена под влашћу Александра 
1891. са натписом од бакарног лима са позлатом, 
школа је имала једно одељење за школу, друго за 
станове – две учионице, канцеларију, библиотеку, 
велику собу у којој су спавали ђаци, трпезарију, 
кухињу за ђаке, собу за служитеље, станове за два 
учитеља; подруме. Када је у Такову изграђена но-
ва школска зграда за осмогодишњу школу, стара 
зграда спомен-школе је реновирана, 1994. године 
и претворена у Музеј Другог српског устанка (у 
саставу Музеја рудничко-таковског краја у Г. Мила-
новцу; види: Мирослав Тимотијевић, Таковски ус-
танак – српске Цвети, Београд, Историјски музеј 
Србије и Филозофски факултет, 2012.).

Спомен школа у Орашцу

Приликом прославе стогодишњице Првог 
српског устанка, предложено је да се у знак сећања 
на изгинуле подигне школа. Краљ Петар Први је 

Спомен школа у Такову

Још 1857. поводом подизања споменика Кара-
ђорђу, песник Љубомир Ненадовић је предложио 
да споменик може да буде и школа која би носила 
његово име. Касније је спомен-школа и подигнута 
1932. у устаничком Орашцу (види одредницу Спо-
мен-школе у Н. Трнавац, Лексикон историје педа-
гогије српског народа). Таква идеја је испоштована 
и од династије Обреновић – у Горњој Добрињи и 
устаничком Такову. Краљ Милан је поводом Срп-
ских Цвети 1883. посетио Г. Милановац и Таково. 
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1912. посетио Орашац и обећао градњу школе, али 
тек пошто се заврши Храм на Опленцу. Ту намеру 
је остварио Краљ Александар Први Карађорђевић, 
тако да је градња спомен-школе започета 1927. а 
довршена је 1932. 

На празник Светог Андреја Првозваног 2008, 
када је крсна слава породице Карађорђевић, пот-
писана је у Белом двору у Београду, Повеља о са-
радњи краљевске породице и пет основних школа 
у Србији, а које су задужбине краља Александра 
Првог и носе његово име: школе из Горњег Мила-
новца, Пожаревца, Новог Београда, Јадарске Ле-
шнице у лозничкој општини и Мачванског Прња-
вора код Шапца. Види: Сретењска свитања – Ора-
шац 1804–2004, Аранђеловац, 2004; П. Гачић, Спо-
мен школа краља Александра, Орашац, 1929.

Средње школе
рудничко-таковског краја

Што се тиче средњошколског образовања, ста-
новништво рудничко-таковског краја одувек је би-
ло усмерено ка општинским центрима којима поје-
дина села припадају: Горњи Милановац, Љиг, Топо-
ла, Крагујевац и, делимично, Аранђеловац. Руднич-
ко-таковском крају припадају Г. Милановац и Љиг.

Власт и државна администрација династије 
Обреновић заслужна је, посебно, за заснивање и 
развој гимназијског образовања у држави, као те-
меља за стварање нове грађанске класе у, до тада, 
претежно сељачкој земљи. Нарочито треба истаћи 
значај гимназијског образовања за развој високог 
образовања (отварање Велике школе) и развој нау-
ке у институционалном смислу.

Развој гимназија у Србији. Од средњих школа, 
за српску омладину пре Првог српског устанка, на 
просторима данашње Србије деловале су српска 
латинска школа, гимназија и богословија у Срем-
ским Карловцима. У Београду је 15. октобра 1830. 
отворена и прва средња („Верховна”) троразредна 
школа, која је 1833. премештена у Крагујевац, где је 
крајем марта 1835. претворена у четвороразредну, 
а потом у петоразредну гимназију. У истом перио-
ду основане су и три дворазредне главне школе (по-
лугимназије) у Шапцу, Чачку (Ужицу) и Зајечару 
(Неготину) и још једна полугимназија у Београду 
(1839). „Устројенијем јавног училиштног наставле-
нија” из 1844. утврђен је начин организовања осно-
вних школа, послено-трговачког училишта, гим-
назија (полугимназија) и Лицеја (Велике школе). 
Гимназијална училишта су била: полугимназије са 
четири разреда и гимназије са шест разреда, у ко-
јима је настава имала претежно хуманистичко- кла-
сично обележје. Од 1853. учење у гимназији је про-
дужено на седам година.

Арсеније Петровић, Петар Карађорђевић
као дете, 1845.



165Обреновићи: детињство и образовање

Закон о устројству гимназије донет је 1863. У 
области средњег образовања гимназија је постала 
седморазредна и још више је била оријентисана 
на припремање кандидата за државну службу. У 
периоду од 1878. до 1918. године, у вези са положајем 
и функцијом гимназија, постојале су у Србији као 
највидљивије дилеме: је ли Србији потребнији тип 
хуманистичко-класичне или тип реалне гимназије 
и колико година треба да траје учење у гимназијама. 
Решење је нађено у прихватању једног и другог типа 
гимназије, а трајање је од 1886. продужено на осам 
година. После „Закона о средњим школама” из 1898, 
укинуто је неколико виших и нижих гимназија. 

Процес установљавања гимназија у Србији у 
19. веку имао је следећа усмерења:

1. Од постанка 1834. до 1844. биле су „славено- 
-србске хуманистичке”;

2. Од 1844. биле су „латинске хуманистичке” 
увођењем латинског језика као примарног (за узор 
су послужиле аустријске гимназије);

3. Од 1853. највише личе на „чисте класичне ги-
мназије на западу”, јер се поред латинског учио и 
грчки језик;

4. Oд 1863. „у многом добијају лик реалних ги-
мназија” одбацујући грчки, потискујући латински 
и уводећи живе стране језике;

5. Oд 1873. постиже се „једноликост у прав-
цима” и организацији али са већим утицајем реал-
ног правца; 

6. „Привременим програмима” од 1881. „пос-
тављен је основ национално-хуманистичкој гим-
назији”, појачава се настава српског језика, историје 
и страних језика (национална група предмета);

7. Oд 1887. долази до смањења броја часова 
реалних предмета у корист класичног смера (мо-
дерно-хуманистичких предмета), јер је постојао 
проблем пријема ученика на универзитете због ла-
тинског језика;

8. Oд 1889, на инцијативу Професорског друш-
тва, поново долази до уравнотежавања односа из-

међу класичних, реалних и национално-хуманис-
тички значајних наставних предмета (детаљније: 
Момчило Иванић, Историјски преглед свих досада-
шњих праваца гимназија у Србији, Београд, 1893; В. 
Грујић, „Гимназијско образовање у Србији до Првог 
светског рата”, Споменик, Београд, САНУ, 1997).

Почетком 1879–80. у Србији је било 25 гимна-
зија: три потпуне седморазредне (Београд и Кра-
гујевац); петнаест нижих четвороразредних: Бео-
град, Шабац, Неготин, Пожаревац, Ужице, Алекси-
нац, Крушевац, Чачак, Ваљево, Јагодина, Смедере-
во, Ниш, Пирот и Лесковац; седам дворазредних 
гимназијских реалки: Зајечар, Књажевац, Лозница, 
Свилајнац, Параћин, Горњи Милановац и Велико 
Градиште. Све скупа 2.398 ученика, 148 ученица и 
183 наставника.

После 1903. у гимназијама је допуштена и мо-
гућност увођења у наставу факултативних предме-
та и усмеравања укупног наставног рада у складу са 
привредним потребама. У овом раздобљу упорно 
су постављани захтеви за отварање нових гимна-
зија, што је довело до тога да је потпуних (са осам 
разреда) и непотпуних (са шест разреда) гимназија 
било не само у градовима, већ и у варошицама. 
Школске 1910/11. радила је у Србији 21 гимназија 
(10 потпуних и 11 непотпуних), са укупно 8.132 
ученика, од којих 413 ученица. У исто време је било 
и 11 приватних, непотпуних гимназија са укупно 
2.156 ученика, од којих 1.446 ученица. 

Посебна женска гимназија отворена је у Бео-
граду 1905, након бурних дискусија о школовању 
женске деце уопште. То се у Србији дешавало уп-
раво у време када у европским земљама постепено 
превладава идеја о мешовитим школама. У прибли-
жно исто време почеле су са радом женске учитељ-
ске школе у Београду (1900) и Крагујевцу (1903), по-
сле чега су статус промениле и више женске школе. 

Према Закону о средњим школама из 1929, по-
стојале су ниже и више средње школе. Ниже средње 
школе, у рангу непотпуне средње школе, биле су: 
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четворогодишње реалне гимназије, реалке и кла-
сичне гимназије. Уписивале су ученике са заврше-
на четири разреда основне школе; на крају се пола-
гала тзв. мала матура с којом је ученик могао ићи у 
вишу средњу школу, учитељску и женску учитељску 
школу, трговачку академију и у неке друге средње 
стручне школе. Више средње школе су биле: реална 
гимназија, реалка и класична гимназија с трајањем 
од четири године и вишим течајним испитом (ве-
ликом матуром). Давале су право на упис у високе 
школе (универзитет) и квалификацију за чинов-
ничке и неке друге послове.

За рудничко-таковски крај три најзначајније 
средње школе су гимназије у Горњем Милановцу, 
Крагујевцу и Чачку, пошто су територијално по-
кривале потребе овог подручја.

Гимназија „Таковски устанак”
у Горњем Милановцу (1879)

Град је основан пресељењем варошице села 
Брусница 1853. Већ 1859. донет је Указ о оснивању 
Женске школе, телеграф се поставља 1859, читао-

Гимназија у Горњем Милановцу
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ница је установљена 1860, а већ 1862. насеље има 
775 становника. У Рудничком округу 1852. седам 
села има своје школе, са укупно девет учитеља (Бру-
сница два, Брезна, Моравци два, Блазнава, Брђани, 
Бресница и Цветке), а до 1876. основане су у још 17 
околних села. 

Гимназијска реалка је основана 1879, када је 
у округу било око 900 ученика. Рад је почела као 
двогодишња школа, са 20 ученика у оба разреда 
и три запослена: Миленко Марковић, управитељ, 
Милун Ибровац и Стојан Николић, свештеник. До 
отварања трећег разреда, односно Ниже гимназије 
1885. школа је добила још седам професора, међу 
којима су били Ђорђе Врбавац и Павле Вујић. Убр-
зо, 1888. одобрен је и четврти разред ниже гимна-
зије. Међутим, крајем 1895–96. године гимназија 
је затворена, али после једногодишње паузе улаже 
се напор да делатност настави као приватна гим-
назија, јер су околни срезови увели „прирез за из-
државање школа”. Ипак, министар просвете 1899. 
није дозволио рад овој школи. Тек после 13 година 
власт је дозволила да нижа гимназија поново поч-
не са радом. Од 1898. радила је Грађанска школа, 
али само до 1903. Као компромис, 1904, односно 
1905. раде пети и шести разред основне школе. 
Гимназија поново почиње да ради 1912, али само 
три дана, пошто је објављена ратна мобилизација, 
па опет кратко 1913. до почетка нових ратова. Од 
1918. гимназија уредно ради, од 1921. је дозвољено 
отварање седмог, а 1922. и осмог разреда. Једно 
време, од 1930. ради и интернат, првенствено због 
присуства око 34 до 50 македонских ученика.

Веома лепа школска зграда је изграђена 1902. 
године као спомен „Дом Милоша Великог”, а ру-
шена је 1915. и 1941. и оба пута обнављана у још 
лепшем сјају. Педесетих година 20. века је кратко 
време радила у Г. Милановцу и Пољопривредна 
школа. Прогимназија са 7 разреда ради на Руднику 
од 1945. до 1948. године, када се отвара троразред-

на „Државна непотпуна гимназија” (71 ученик). Од 
1952–53. године почиње рад осмогодишња школа. 
У Љигу, основна школа почиње са радом као „љиш-
ко-гукошка школа” и пре 1919, када је Љиг звани-
чно постао варошица. Библиотека почиње са радом 
1927, црква се гради 1939. а средња школа је данас 
мешовитог типа за гимназијско и средње стручно 
образовање. Види: Гимназија „Таковски устанак” у 
Горњем Милановцу 1879–1979, Горњи Милановац, 
1979; Ана Боловић и Александар Марушић, „Сто 
тридесет и једно лето гимназије у Горњем Мила-
новцу”, у: Извештају за школску 2009 –2010. го-
дину, Горњи Милановац, 2010.

Данас у Г. Милановцу, поред Гимназије „Таков-
ски устанак” (пет смерова, укупно 414 ученика), 
раде Економско-трговачка школа „Књаз Милош” (7 
смерова, 473 ученика) и Техничка школа „Јован Жу-
јовић” (12 смерова, 400 ученика), тј. у Г. Милановцу 
тренутно учи око 1300 средњошколаца, а са њима 
ради око 100 наставника.

У средњој школи „Хиљаду триста каплара” у 
Љигу, школује се 7 образовних профила (укључу-
јући и гимназијски), са 380 ученика (пет трогоди-
шњих и два четворогодишња кадровска профила). 

Решење министра о оснивању Гимназије
у Г. Милановцу, 1879. године
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 Крагујевачка гимназија (1833)

Историјат ове школе најбоље нам илуструје 
укупни развој гимназијског образовања у Србији: 
а) пресељење Велике школе из Београда у Крагује-
вац; б) израда посебног плана „по ком ће се завес-
ти србска гимназија” сходно прописима школског 
закона из 1833; в) пут од полугимназије до гим-
назије (1845–1863); г) наставак у правцу стварања 

потпуне средње школе (1863–1891); д) рад осмора-
зредне гимназије (1891–1918); ђ) период стабили-
зације од 1919. до 1929; е) рад према „југословен-
ским законима” (1929–1941); ж) време окупације 
и НОР-а (1941–1944); з) обнова и послератна нор-
мализација рада (1945–1951); и) реорганизација ги-
мназије (1951–1959); ј) реформа гимназије (1959–
1977); к) период усмереног образовања (од 1977); л) 
поновна реафирмација гимназијског образовања 
(последња деценија 20. века). 

Упоредо са развојем гимназије 1835. урађен је 
и један пројекат за Академију која би објединила: 
гимназију, богословску, правну, филозофску и вој-
ну школу, а што је личило на план будуће Велике 
школе, из које ће касније настати Универзитет. 

Други школски закон из 1836. ипак је учврстио 
гимназију као четвороразредну школу, са четири 
професора и једним учитељем грчког језика. Од 
1838. радио је Лицеј, а гимназија је добила и пети 
разред. Учење у Лицеју сматрало се као продужетак 
гимназијског школовања. Од 1839. Лицеј је и фор-
мално био одвојен од гимназије, убрзо се преселио 
у Београд, а истовремено је у Београду почела са ра-
дом и друга гимназија у Србији – београдска. Гим-
назија је била предвиђена за 300 ученика, а имала 
је два задатка: 1. да оспособљава за грађанску служ-
бу, 2. да припрема за изучавање виших наука на 
универзитету. 

Гимназија у Крагујевцу дуго није имала своју 
зграду. У почетку је радила у кући богатог трговца 
Петра Топаловића. Школа је стално пресељавана, 
мада је за њу било изграђено посебно „зданије” 
(зграда штампарије, „старог шпитаља”, зграда ко-
нака, итд.). Зграда у којој се данас налази ова шко-
ла, саграђена је 1887. у неоренесансном стилу, на 
плацу који је поклонио краљ Милан, а сами грађа-
ни Крагујевца сакупили су половину тада потреб-
ног новца. Прве школске године учили су се: „не-
мачка граматика, стил србски (писмена сочиненија 
у државном животу нужна), численица, всемирна 

Чланице соколског друштва
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и србска историја, земљеописаније, етика, државо-
ученије, душесловије, јестаственица, физика, бого-
словија (митологија). Само је један предмет преда-
ван у сва три разреда – веронаука. Када је гимнази-
ја постала четвороразредна у њој су разреди били 
подељени у две групе. Прву су чиниле две грама-
тичке класе – млађа и старија. Од самог почетка си-
стем школовања усмераван је у правцу класицизма 
(новогрчки, старогрчки и религиозно васпитање). 

Први директори били су: Димитрије Исаи-
ловић, Атанасије Теодоровић, Петар Радовановић, 
Атанасије Николић, Исидор Стојановић и Глигори-
је Новаковић. Међу најпознатијим ђацима били 
су: Светозар Марковић, Радоје Домановић, Свето-
лик Ранковић, Радомир Путник, Живојин Мишић, 
Коста Цукић и око четрдесет академика, десетине 
генерала и тако даље. 

Види: Љубомир Протић, Гимназија кнеза Ми-
лоша Великог – педагошка историјска расправа, 
Београд, 1901; Милен Николић, Споменица муш-
ке гимназије у Крагујевцу (1833–1933), Крагујевац, 
1933; Радош Љушић и други, Споменица Гимназије 
у Крагујевцу 1833–1983, Крагујевац, 1983; Радојко Јо-
вовић и Милутин Милутиновић, Споменица – век 
Учитељске школе у Крагујевцу, Крагујевац, 2009.

 Чачанска гимназија (1837)

Убрзо по оснивању прве гимназије у Крагујев-
цу 1836, основане су и гимназије („главне школе”) у 
Зајечару, Шапцу и Чачку, али су гимназије у Чачку 
и Шапцу почеле са радом 1837. Замишљене су као 
војвођанске „главне школе” или школе „грамати-
калне класе”, са циљем да припреме основце за да-
љу гимназијску наставу. Реч је, дакле, о дворазред-
ној (и троразредној) средњој школи (нижој сред-
њој школи). Основао ју је Петар Радовановић, „ди-

ректор свију школа у Књажеству Србији”. Уз Бого-
словију, то су биле најстарије средње школе. Преда-
вани су исти предмети према Плану за школе... 

У јесен 1838. почеле су рад две класе (профе-
сори Ж. Керечки и Ј. Туцаковић; а помиње се и Т. 
Живковић). Настава је била разредна. Од 1838. до 
1842. Чачак је био без средње школе (пошто је она 
премештена у Ужице), а 1842. школа је опет враће-
на у Чачак. Све до 1845. то је била троразредна по-
лугимназија. Дворазредна „реалчица” је од 1869. до 
1878, а нижа гимназија од 1878. до 1892; од 1892. до 
1898. седморазредна, да би опет од 1898. до 1918. 
била непотпуна шесторазредна гимназија. Од 1918. 
радила је као потпуна гимназија са осам разреда. 
Посебна Женска гимназија отворена је 1943. и 
наставила је рад све до 1955, када су Женска и Му-
шка (старији разреди) спојени у једну гимназију, а 
млађи разреди су укључени у осморазредне основ-
не школе. 

Види: Споменица Чачанске гимназије 1837–1937, 
Чачак, 1938; Андрија Б. Стојковић и Бранко В. Кова-
чевић, Чачанска гимназија: 1837–1987, Чачак, 1987.

Обреновићи

– заснивање и уређење школског 

системау Србији (1815–1903)

Власти династије Обреновића је, до сада, пре-
тежно признавана државотворна улога, али суже-
но на политички аспект и из угла осамостаљивања 
Србије. Ретко се ко од истраживача и аналитича-
ра упуштао у признавање доприноса те власти на 
плану националног, религијског и културно-обра-
зовног ревитализовања српског народа и његових 
институција: уставност, скупштински и страначки 
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систем, законодавство и правосуђе; оживљавање и 
проширивање делатности српске православне цр-
кве, а у ширем смислу обједињавање и окупљање 
српског националног корпуса на балканском прос-
тору.

На пољу образовања учињено је, можда, најви-
ше, пошто је оно у хатишерифима и међународним 
уговорима, током 19. века, третирано издвојено и 
као прво и почетно, у смислу добијања национал-
них (аутономних) привилегија. Зато ћемо овде, са-
мо у изводима и таксативно, набројати оно што је 
основно у конституисању школског система обно-
вљене државе Србије: утврђивање школског зако-
нодавства, ширење школске мреже, уређење шко-
лског система; стварање домаћих школских уџбе-
ника (посебно из тзв. групе националних предме-
та), школовање наставног кадра; отварање Велике 
школе и заснивање научних друштава; упућивање 
државних питомаца на школовање у иностранство 
и слично.

Ради обједињености анализе развоја школства 
од 1815. до 1903. године, нећемо издвајати период 
владавине Александра Карађорђевића (1842–1858). 

Лексиконски преглед развоја
српског школства

Детаљније о свим аспектима историје и раз-
воја српског школства, видети у: Н. Трнавац, Лек-
сикон историје педагогије српског народа, Београд, 
Завод за уџбенике, 2012, стр. 750.

Школско законодавство 

Прве смернице о раду школа дао је 1808. пр-
ви Попечитељ просвештенија Доситеј Обрадовић, 
приликом отварања Велике школе (Југовићеве) у 
Београду, пригодним говором О дужном почитани-

ју к наукам. Хатишерифом из 1830, тачком 8 пред-
виђено је: „Срби имаће власт постављати у својој 
земљи печатње књига, болнице за своје болеснике 
и школе ради воспитанија дјеце своје.” Формира се 
Попечитељство просвештенија, поставља „дирек-
тор свију школа у Србији” (Петар Радовановић) и 
доноси План за школе како имају постојати (си-
стем и мрежа). Први званични наставни план и 
програм донет је 1838, као Назначеније учебни пред-
мета који се у школама нормалним за прво и друго 
теченије школско предавати имају и Наставленије 
учитељима правитељствени и обштествени шко-
ла у Књажевству Србији. 

Први системски документ био је Устав народ-
 ни школа у Књажеству Србије, Правитељствујуш-
ћим Књазом Милошем Теодор Обреновићем I одоб-
рен и потврђен у Београду 1833. године. Међутим, 
он није заживео, па се може рећи да је први закон-
ски документ донет у време уставобранитеља – Ус-
тројеније јавног училиштног наставленија, 1844. 
У њему се назире јединствени школски систем гра-
ђанске државе. Исте године објављује се и Наста-
вленије за учитеље основни училишта. Следеће го-
дине издато је и Наставленије за професоре гимна-
зије и полугимназија. Из прописа 1844. произашло 
је и посебно Расположеније за послено-трговачко 
училиште, тј. за прву трогодишњу стручну школу 
из које ће настати реалка. Прво колегијално тело, 
Одбор просвештенија, формирано је 1845. Оно је 
укинуто после две године, а 1849. настала је Школска 
комисија, као претеча Главног просветног савета. 

За школовање женске деце 1846. утврђује се 
Устројеније девојачки училишта. Године 1850. доно-
си се нови програм за основне школе по коме ће се 
радити наредне две деценије – Расположеније пред-
мета... и Уредба о главном школском фонду, 1856. 
Нормативни значај има и стручни текст Милована 
Спасића Педагогично-методичко наставленије из 
1855. који је коришћен и као уџбеник за богослове 



171Обреновићи: детињство и образовање

(учитеље), тј. као први наш педагошко-методички 
уџбеник.

Устројеније основни школа у књажевству Ср-
бији, које већ има форму закона, донето је 1857. 
Законом за ученике гимназије из 1852. и Устројени-
јем књажевско-српске гимназије из 1853. реоргани-
зовано је гимназијско школовање по угледу на ру-
ску класичну гимназију (седам година). 

Устројеније књажеско-србског лицеја је 1853. 
на посебан начин уредило рад три одељења ове 
значајне школе: опште (филозофско), правно и је-
стаствено-техничко. После Светоандрејске скупш-
тине, Закон о устројству основни школа из 1863, 
створио је повољније услове за отварање нових 
школа (четири разреда). Нова програмска шема 
представљена је 1871. Распоредом предмета за му-
шке и женске основне школе и упутством како ће се 
предавати (утицај Ђорђа Натошевића). Ту је и нови 
Закон о устројству гимназије из 1863, (односи се на 
реалке). Измене се врше и 1873, (пријемни и испит 
зрелости), а 1874. примењује се наставни план за 
седморазредну гимназију. Значајан је и посебан 
Закон о устројству више женске школе у Београду, 
1863. (троразредна, па петоразредна). Исте године 
донет је и Закон о устројству богословије. После 
укидања земљоделске школе у Топчидеру, 1870. до-
нет је и Закон о оснивању земљоделско-шумарске 
школе (Пожаревац). Такође је 1863. усвојен и Закон 
о устројству велике школе (академије), претече 
универзитета у Београду.

Главни просветни савет основан је 1880, (Закон 
о уређењу Главног просветног савета). 

Под утицајем министра просвете Стојана Но-
ваковића 1882. донет је веома значајан Закон о ос-
новним школама (шестогодишња обавезна школа). 
После њега, 1892. издато је Упутство за вршење 
програма за нижу основну школу. Промене, веома 
противуречне, наступају 1898. Законом о народним 
школама (забавиштима, основним школама са че-
тири разреда, грађанским и девојачким школама) и 

Законом о средњим школама. Пре тога, 1892. усваја 
се Закон о оснивању државне трговачке школе у 
Београду и Закон о занатлијским школама; а још ра-
није, 1882. Закон о нижим школама за пољску при-
вреду, као и 1880. Закон о војној академији.

Промене почетком 20. века, доласком нове 
власти, започеле су Законом о народним школама 
1904, (уводе се продужне основне, а укидају гра-
ђанске и девојачке школе). Закон о универзитету 
донет је 1905. Ово су само основни прописи за које 
смо сматрали да представљају основну нит која илу-
струје правце развоја школства у Србији 19. века. 

Види: Школски зборник закона, правила, наре-
даба, Београд, 1875; Просветни зборник закона и 
уредаба, Београд, 1895; Школство Србије 1804–1918, 
документи и казивања, Београд, Научна књига, 
1980; Зборник закона и уредаба о Лицеју, Великој 
школи и Универзитету у Београду, Београд, 1967; 
Просветни зборник закона и наредаба за школе у 
Краљевини Србији (Јосиф Пецић), Београд, 1887. 
и 1895; Зборник закона и важнијих расписа... који 
се тичу учитељских школа, књига друга, Београд, 
1921; Филозофски факултет Велике школе 1863–
1873, архивска грађа, више књига, Београд, 2004; 
Вл. Грујић, О првом школском закону Србије, „На-
става и васпитање”, Београд, бр. 1, 1955, стр. 44. 

„Устројенија” су била општа законска од-
редба, а „Наставленија” његова детаљнија разра-
да. Најзначајнија „устројенија” јесу:

Устројеније јавног училиштног наставленија, 
1844.

Устројеније Одбора просвештенија, 1845.
Устројеније девојачких училишта, 1846.
Устројеније Школске комисије, 1849.
Устројеније Главног инспектора училишта, 

1853.
Устројеније Књажеско-Србске гимназије, 1853.
Устројеније Књажеско-Србског лицеја, 1853.
Устројеније основни школа у Књажеству Ср-

бији, 1857.



Недељко Д. Трнавац172

Школска мрежа у Србији. Према подацима 
које су пружили М. Ђ. Милићевић, М. Вукићевић 
и А. Гавриловић у времену од 1804. до 1813. евиден-
тиране су следеће школе и појединачни рад учи-
теља: у Београду, Белом Потоку, Буковику (Крагу-
јевац), Белушићу (Левчу), Ваљеву, Великој Дрено-
ви, Гарашима, Јарменовцима, Јагодини, Луњевици, 
Лозници, Карановцу, Крагујевцу, Крњеву (Смеде-
рево), Коларима, Крчмарима (Ваљево), Котражи 
(Чачак), Крушевцу, Кличевцу, Орашцу, Остружни-
ци, Пожаревцу, Пожеги, Поречу (на Дунаву); у Рип-
њу, Реснику и Рожанцима, Рибници (Ваљево), Сиб-
ници (Београдски округ), Смедереву, Свилајнцу, 
Трстенику, Ћуприји, Ћићевцу, Чумићу, Чачку (грч-
ка школа, до 1808), Ушћу (Ваљево). Учитељи: Јован 
Миоковић (Земун, Београд, Шабац), Вук Караџић 
(Београд), Јован Томић (Београд), Јован Георгије-
вић (Београд), Јован Ранчић (Краљево, Смедере-
во, Београд), поп Радивоје (Рожанци), Никола Ни-
колајевић (Остружница), учитељ Михаило у Рип-
њу, учитељ Андрија у Орашцу и Ушћу, Милован 
Протић (Пожега), Тодор Рата (Карановац), свеште-
ник и учитељ Маринко у Ћићевцу, Јован Војиновић 
(Белушић, Јагодина), Аврам Гашпаровић (у више 
места; Књажевац), Михаило Борисављевић (Гара-
ши и у више места), Михаило Ресничанин (Луње-
вица); Ђорђе, учитељ из Ћуприје, Сава Љотин, учи-
тељ у Смедереву („пре Ранчића”), Михаило Стар-
чевић (Смедерево), Павле Угричић (Смедерево), 
Миша Анастасијевић је, такође, радио као учитељ 
у Поречу; учитељ Станоје (који је учио проту Ма-
теју „врлетним букваром”). Можемо приметити да 
нису евидентиране породично-задружне школе у 
неким местима, школа у Брусници и слично.

Стојан Новаковић у чланку Школе у Србији 
1832 („Учитељ”, Београд, 1892–93, стр. 389) скреће 
пажњу на „први списак школа који је штампан у 
Београду”, објављен у Давидовићевом „Забавнику” 
за 1833, а који нису запазили и користили М. 

Спасић и М. Ђ. Милићевић, који су најдетаљније 
обрађивали питање заснивања и ширења школске 
мреже у Србији (пре припајања нових шест окру-
га). Наведена су и имена учитеља – у 38 места би-
ло је 43 учитеља и један „професор више школе” 
(Атанасије Теодоровић, „доктор философије, члан 
философическог факултета пештанског, мађарски 
адвокат, више школе професор и директор школа 
београдски”). Пошто је реч о једном од најстаријих 
спискова, навешћемо називе места и имена учите-
ља: Крагујевац: Ђорђе Евгенијевић и Илија Ман-
дић; Јагодина: Глигорије Новаковић; Драгоцвет: 
Богић Томић; Јасика: Стефан Поповић; Бела Црк-
ва: Павле Мијаиловић; Опарић: Софроније Лаза-
ревић; Ратковић: Сима Поповић; Свилајнац: Заха-
рија Завишић; Пожаревац: Стефан Максимовић; 
Средњево: Илија Станисављевић; Градиште: Мија-
ило Пантелић; Добриња: Ђорђе Живковић; Орео-
вица: Лазар Николић; Шетоња: Живко Илић; Смо-
љинац: Јован Ђукин; Курјача: Благоје Радошевић; 
Кличевац: Милош Рогожирски; Смедерево: Глиго-
рије Гашпаровић и ђакон Стојан Илић и Коста Да-
лаћура; Београд: Атанасије Теодоровић, директор 
школа београдских; Тома Солар, Мијаило Ресни-
чанин, Коста Зака; Шабац: Сава Поповић; Бога-
тић: Радован Пантелић; Шеварице: Никола Илић; 
Накучани: Стефан Драгутиновић; Криваја: Игњат 
Васић; Свилеува: Гаврило Недовић; Каона: Срета 
Стојадиновић; Оридска Црква: Никифор Живко-
вић; Меовине: Марко Радовановић; Јаловик: Сте-
фан Димитријевић; Ваљево: Ђорђе Гавриловић; Уб: 
Стефан Василијевић; Палеж: Илија Јаковљевић; 
Каменица: Алекса Стојшић; Манастир Рибница: 
Ђорђе Радомировић; Годовик: Милутин Будими-
ровић; Карановац: Лазар Стајић; Чачак: Тодор Жив-
ковић; Брусница: Радич Марковић. 

Петар Радовановић, „директор свију школа у 
Србији”, 1836. врши „преглед” рада постојећих шко-
ла и евидентира: 26 државних, 27 општинских и 15 
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приватних, тј. 72 учитеља, који су обучавали 2.514 
ђака. 

За озваничење школске мреже и конституиса-
ње школског система у Србији, први и најзначајни-
ји документи јесу: Устав народни школа у Књаже-
ству Сербије, 1833, а иза њега следе План за школе 
које имају постојати из 1836. године и Устројеније 
јавног училиштног наставленија, 1844. године. Сле-
дећи, изузетно важан по променама које је уносио, 
јесте Закон о основној школи донет 1882. 

Већ 1846. у Београду постоје Лицеј, Гимназија, 
Богословија, Послено-трговачко училиште; грчка, 
јеврејска и турска основна школа. Полугимназије 
су у Крагујевцу, Неготину и Шапцу, а основне 
школе у осталим местима, статистички праћене и 
распоређене према окружјима: Алексиначко окру-
жије – 7 школа; Београдско – 11; Ваљевско – 13; Гур-
гусовачко – 2 школе; Јагодинско – 7; Крагујевачко 
– 15; Крајинско – 6; Крушевачко – 5; Подрињско 
– 8; Пожаревачко – 21; Рудничко окружије – 3; Сме-
деревско – 6; Ћупријско – 7; Ужичко – 4; Црноречко 
– 8; Чачанско – 3; и Шабачко окружије – 20 основ-
них школа. 

Посебно је интересантно пратити развој шко-
лства у Београду као будућој престоници: 1815. 
– једна основна школа; 1828. – три; 1846. – четири; 
1859. – 8; 1867. – 12; 1884. – 17; 1895. – 18; 1900. – 18 
основних школа. Дужина школовања продужавала 
се са три на шест разреда; број учитеља до 72, а број 
ђака од 15 до 3.828. Београд је 1905. имао 87.747 
становника. 

На самом уласку у 20. век школска мрежа Ср-
бије изгледала је овако: 7 забавишта, 1.178 основ-
них школа (од тога 163 женске), 8 грађанских, 6 
девојачких, 18 гимназија, две више женске школе, 
две богословије („стара” и „нова”), три учитељске 
школе, једна трговачка академија, три занатлијске 
школе, две пољопривредне школе и по једна Војна 
академија и Велика школа. 

Непосредно пред балканске ратове и Први 
светски рат Србија је имала: 1.328 основних (чет-
вороразредних) школа, са 145.570 ученика, од тога 
30.201 ученица, и 2.549 учитеља, а од тога 1.016 
учитељица; 20 гимназија, са 8.858 ученика; 3 више 
женске школе са 1.291 ученицом; 4 учитељске шко-
ле са 585 ученика; једну богословију; три пољо-
привредне школе са 254 ученика (и четири школе 
за практичан рад); једну трговачку академију са 145 
ученика (и више приватних); четири занатске (и 
око 30 женских радничких школа); једну музичку 
и једну ликовну школу. 

Учитељско удружење основано је 1881, а Про-
фесорско друштво 1889. Уласком у нову државну 
заједницу 1919. у Србији је било: 2.164 основне 
школе, 4.041 одељење, није радило 135 школа, а 
учитеља је било око 3.600 (сталних – 3.011, при-
времених – 130, заступника – 74, егзархијских – 143 
и вршилаца дужности – 324; „Учитељ”, Београд, 
1920, стр. 60). Проценат писмености био је: Србија 
– 27%, Црна Гора – 25%, Босна – 15%, Војводина 
– 65% и Далмација – 32%. Број народних школа 
нарочито је повећан у Краљевини Југославији од 

   1845.    1855.     1865.     1875.    1885.

Велика школа:             1        1       1      1    1

Богословија:                1        1       1      1    1

Гиманазија:         4        4       6    11   22

Реалка:          1        1       1      7    5

Учитељска:         –        –       –      1    2

Земљоделска:         –        1       –      1    –

Виша женска:         –        –       1      1    1

Основне школе:     173    274   321  534        558

Наставника:     222    369   484  789     1.270

Ученика:  6.269   10.739   16.286   25.665   51.979

Сумарни преглед броја школа, наставника
и ученика у периоду 1845–1885. изгледа овако:
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1918. до 1938, тј. за читавих 48 процената, а број 
ђака за 108 процената, односно удвостручио се. 

Види: Јован Гавриловић, Речник географско-    
-статистични Србије, Београд, 1846; Тихомир 
Ђорђевић, Професори и учитељи у Србији 1836. 
(попис Петра Радовановића, директора свију школа 
у Сербији), Београд, „Учитељ”, 1923, стр. 553; три 
рада Живојина Ђорђевића: Школе у Србији 1770–
1850. године, Београд, 1934; Школе у Шумадији, Бео-
град, 1932. и Школе и просвета у Србији, Београд, 
1950; Милован Спасић, Штатистички подаци 
школски заведенија у књажевству србском, Бео-
град, 1855; Ј. Иванишевић, Школство у Србији, 
Београд, 1903; Владимир Карић, Школовање у Ср-
бији, Београд, 1887; Никола Петровић, Основне 
школе у Србији 1880, Београд, 1881; Н. Петровић, 
Школе и учитељи, Београд, 1879; Д. Соколовић, 
Прилози за историју школа од 1824. до 1844, са 18 
докумената и статистичким прегледом, Београд, 
„Просветни гласник”, 1907, бр. 11, стр. 802–834; 
Владета Тешић, Школе у Београду пре сто година, 
Педагошки музеј, Београд, 1967; Недељко Трнавац, 
Азбучник и типологија школских институција, 
Београд, 2005; Недељко Трнавац, Лексикон истори-
је педагогије српског народа, Београд, 2012; Алек-
сандра Илић, Школски систем, наставници и уче-
ници у Србији (1804–2004), у: Два века образовања 
у Србији, Београд, 2005.

Наставни планови и програми

Наставленија, као претходница наставних 
планова и програма. Педагошки термин из 19. ве-
ка, пореклом из руског језика односи се на: поуку, 
савет; упутство, инструкцију, директиву; наставу, 
обуку, обучавање („министарство просвете и јав-
ног настављења”). У историји српског школства, 
посебно средином 19. века, наставленија чине прет-
ходницу државних школских закона, па и настав-
них планова и програма. На пример, Наставлени-

је директору свију школа у Књажевству Србије из 
1836. којим се одређују његова овлашћења и обаве-
зе; а Устројеније јавног училиштног наставленија 
од 23. септембра 1844. представља темељни правни 
акт о школству. Потом су објављени: Наставленије 
за учитеље основни училишта, прописао попечи-
тељ правосудија и просвештенија, 1844; затим На-
ставленије за управитеља посленотрговачког учи-
лишта, 1844; Наставленије за професоре гимназије 
и полугимназије, 1845. и тако даље. 

Наставни планови и програми током 19. века. 
Све до тридесетих година 19. века нису постоја-
ли посебни државни документи којима би се уре-
ђивало питање разредно-предметно-часовног си-
стема наставе, наставних предмета и њиховог садр-
жаја који би се учили у школама. То је била ствар 
„сусрета интереса” онога који је тражио и онога 
који је нудио знање. Када је 1836. „директор свију 
школа у Србији” Петар Радовановић вршио „прег-
лед рада” 72 учитеља у Србији, званични наставни 
план и програм није постојао, а садржаји учења 
одређивани су према књигама из којих се учило. 

Први званични план и програм јесте Назна-
ченије учебни предмета који се у школама нормал-
ним за прво и друго теченије школско предавати 
имају из 1838. (Крагујевац). Октобра исте године 
Наставленије за учитеље основни училишта има 
три дела, а у првом који носи назив Наставленије 
у смотренију учебни предмета одеђују се садржаји 
учења. Расположење предмета који се у основним 
училиштима предају по разредима и полгодијима, 
донет је 1850. и важио је 25 година. За женске шко-
ле 1865. програм се назива Ред предмета који ће 
се по разредима и течајевима имати предавати. 
Заједнички Распоред предмета за мушке и женске 
основне школе и упутство како ће се предавати 
појавио се 1871. Назив „наставни план и програм” 
био је најављен 1883. као Привремени наставни 
план и програм за ниже основне школе, а месец дана 
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потом сачињен је и за више основне школе. Следе-
ће 1884. године утврђен је као стални наставни 
план и програм, а 1890. први пут га је састављао 
„збор београдских учитеља”. Пошто су управо учи-
тељи њиме били незадовољни, 1891. донет је нови. 
За девојачке школе је урађен 8. октобра, а за више 
женске школе 12. октобра 1898. Септембра 1899. 
настао је „наставни план и програм за основне шко-
ле”, а следећи тек 1926. Наставни план и програм 
за основне школе у Краљевини Југославији донет је 
1933. До Другог светског рата, основу свега чинио 
је Закон о народним школама из 1929. који је обје-
динио и изједначио све народне школе у држави. 

Види: Ж. Ђорђевић, „Историјски преглед на-
ставних планова и програма за основне школе у 
Србији”, Београд, Настава и васпитање, 1952; Ми-
хаило Јовић, „Историја наших наставних програ-
ма за основну школу”, Београд, Учитељ, 1929–30, 
стр. 279; Распоред предмета у основним школама 
и упутство како ће се предавати, Државна штам-
парија, Београд, 1871; Ивана Здравковић, Реформе 
основног образовања у Србији 1871–1914. године, 
наставни планови из 1882, 1899. и 1904, рукопис 
дипломског рада, Библиотека Филозофског фа-
култета у Београду, 2007; Наставни програми за 
народне школе у Краљевини Југославији, Београд, 
1938; Петар Рајчевић, „Наставни програми за ос-
новне школе у Србији од 1838. до 1941”, Београд, 
Иновације у настави, бр. 3, 2008, стр. 75; Б. Ка-
дић, „Наставни планови и програми црногорских 
основних школа у 19. веку”, Настава и васпита-
ње, Београд, бр. 5, 1967, стр. 383; Н. Трнавац, „Пе-
дагошко-психолошка група предмета у наставним 
плановима учитељских школа”, Ужице, зборник 
Анализе и истраживања у образовању и васпи-
тању, број 9, 1985.

Наставни предмети – стари и ретки називи 
– У појави наставних предмета у српским учили-
штима и школама постоји више етапа: диферен-

цијација градива и предмета – прво наилазимо на 
опште називе „учио књигу”, „учио грамоту”, „књиж-
ник” и слично, а касније ће се издвојити називи за 
поједине активности, као што су „срицање слова”, 
„наустица”, употреба „чатовнице”, затим следе на-
зиви према књигама из којих се учило: штица, бу-
квар, читање часловца или псалтира итд.; потом 
ће уследити описни називи, као што су познава-
ње грађански писмена и слагање, наизустно учење 
бројева до десет, почетак писања по прегледали-
ци, писање по казивању; након тога преузимају 
се страни називи: граматика, стилистика, српски 
„штил”, „штатистика”, а током 18. и 19. века води се 
дуготрајна борба да се изврши посрбљавање нази-
ва на разне начине, употребом старословенских, 
српскословенских или „понародњених” страних 
назива: численица, јестаственица, земљоописани-
је, рачун, пјеније, природопис, ђеографија, ђеоме-
трија, и на крају, током 20. века преузимају се 
називи који су преовлађивали у „ученој Јевропи”: 
географија, математика, биологија, ботаника и зо-
ологија, фисика, хемија (која се пре тога на просто-
рима Хрватске звала „лучба”), гимнастика, док су 
се „вештине” и даље претежно означавале упот-
ребним, свакодневним, народним речима: лепо 
писање, лепопис, певање, црквено пјеније, нотно 
певање, музичко и физичко васпитање, ручни рад. 
Све до друге половине 19. века користе се описни 
називи. На пример, у нашој првој „дидактици”, 
Петра Радуловића из 1879, наведени су следећи 
групни називи наставних предмета за српску на-
родну школу: 1. православна наука хришћанска 
и црквено-словенско читање с разумевањем; 2. 
рачун и геометријско обликословље; 3. земљопис 
са отачаственицом; 4. повесница српска и општа, 
с науком о правима и дужностима грађана; 5. при-
родне науке с науком о чувању здравља; 6. практич-
на упутства у воћарству, свиларству и челарству, 
и ручне женске радње, с поуком о кућанству; 7. 
певање и појење, цртање, гимнастика. 
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Науке су, такође, имале етапу посрбљавања 
назива, нарочито у другој половини 19. века. Овде 
ћемо издвојити оне називе наставних предмета 
који се полако заборављају или су били у употре-
би само кратко време: штица, наустица, буквар, по-
знавање грађански писмена и слагање, краснопис, 
красопис, калиграфија, познавање црквени писме-
на, срицање и читање, почетак писања по прегле-
далици, читање часловца, читање псалтира, писа-
ње по казивању, наизустно учење молитви, кратка 
свештена историја, кратки катихизис, митологија, 
граматика, стилистика, наизустно учење бројева 
до десет, рачуница прва два вида (сабирање и оду-
зимање), прва знања наизуст, основи математичког 
и физичког земљописанија, основи земљописанија 
с употребом земљовида, пјеније; численица, јеста-
ственица, природопис, минералогија, повестница, 
ђеометрија, ђеографија, ђеологија, народопис, иги-
јена, називословље (терминологија), језиковка, кра-
сноријечје (реторика), красотно васпитање (естет-
ско), државоученије (државно уређење), облико-
словље (геометрија), робарица (познавање робе), 
телоупражненије, чертање и слично. 

Штампање првих уџбеника. Када је реч о уло-
зи власти у уређивању статуса уџбеничке лите-
ратуре, два су важна датума за Србију као државу: 
формирање Школске комисије 1849, која је већ на-
редне године саставила, прегледала и за употребу 
одобрила први комплет уџбеника, и 1880, када је 
ступио на снагу Закон о уређењу Главног просвет-
ног савета, који је у наредном веку водио главну 
бригу о уџбеницима. Савет је издао Правила или 
основе за штампање школских књига, а 1895. про-
мењен је назив у Правила о писању уџбеника. 

Пишући о потреби штампања уџбеника Љу-
бомир Лотић је још 1900. раздвојио две епохе у 
развоју школе: време када је било мало ђака и када 
штампани уџбеници и нису били неопходни, и 
време појаве масовне школе у којем се све више 

школа ослањало на учење код куће и из уџбеника. 
Уџбеник је, дакле, постао основ за један нови метод 
школског учења, у којем се наставник помера у 
други план, а уџбеник постаје све значајнији као 
извор знања и средство учења. Такође је карактери-
стично за 19. век да су прво коришћене постојеће 
књиге општег типа, а тек потом и уџбеници, па се 
дуго говорило о „школској књижевности”, а током 
20. века о „уџбеничкој литератури”. Уџбеник се по-
степено издвајао и затварао у своје строге норме, 
критеријуме и правилнике за писање и издавање 
уџбеника, као и у законом прописану обавезу да су 
они једини службени и важећи извор за школско 
учење. 

За Србију 19. века је, управо, карактеристичан 
термин „дидактична књижевност” – директна и 
отворена поучност: од Милована Видаковића и 
Доситеја Обрадовића, преко М. П. Шапчанина, до 
српских реалиста и соцреалистичких писаца, међу 
којима је и велики број учитеља (сетимо се да је и 
Јанко Веселиновић једно време радио као сеоски 
учитељ, а да је Св. Ранковић написао Сеоску учите-
љицу). Поучљивост Змајевих песама за децу је не-
посредна и очигледна, али и корисна, све до наших 
дана.

Види: Љубомир Лотић, О уџбеницима за наше 
основне школе, Нови Сад, 1901; Александра Илић, 
Уџбеници и национално васпитање у Србији 1878–
1918, Београд, 2010; Ж. Ђорђевић, „Наши стари 
уџбеници за основне и средње школе”, Београд, На-
става и васпитање, бр. 1–2, 1953, стр. 108.

Уџбеник за све предмете. Пре него што су се 
стекли услови за диференцирано издавање поје-
диначних уџбеника за све наставне предмете, у 
Србији се 1850. појавио делимично обједињени уџ-
беник Петра Радовановића, „директора свију шко-
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ла у Србији”: Општа знања сваком човеку нуждна. 
По прегледу и одобрењу Школске комисије 1856. 
ова књига је прештампана и као званични уџбеник. 
Такав уџбеник је садржавао: 1. Науку о човеку, 2. 
Познавање природе и света, 3. О земљописанију, 4. 
Из историје, 5. Веронауку; и као „додатак” текст о 
рачуну и друге практично употребне ствари.

Оснивање Учитељског удружења. Основано је 
крајем 1881. у Београду са три основна задатка: умно 
усавршавање својих чланова, сагласно и заједничко 
захтевање побољшања школског и учитељског ста-
ња, и међусобно материјално потпомагање својих 
чланова у нужди. Удружење је помагало своје чла-
нове у случају смрти (деци, породици), дуготрајне 
болести и велике оскудице. Удружење је тражило 
доношење закона о пензији учитељских удовица и 
њихове деце (донет 1885). Упоредо, велика пажња 
била је посвећена обезбеђивању простора за шко-
лски музеј, учитељску књижницу са читаоницом, 
редакцију часописа, благајну и управу. У том циљу 
купљена је једна кућа у Улици кнегиње Љубице, део 
простора је издаван за ренту (1904), а 1908. донета 
је одлука да се подигне „угледан и модеран пансио-
нат за учитељску децу из свију српских земаља”, 
што је довело до изградње учитељског дома. 

Обезбеђивање новог учитељског кадра у сеос-
ким школама (1880). Ово је преломни период у ра-
звоју српског школства, пошто оно постаје масов-
није. У раду Николе Петровића, Основне школе 
у Кнежевини Србији за годину 1880. (Просветни 
гласник, Београд, 1880, свеске 7–12), наведени су 
основни подаци о школама и учитељском кадру. У 
варошима је у мушким основним школама радило 
128, а у селима 705 учитеља. У 56 женских основних 
школа радило је 112 наставница. Међутим, интере-
сантна је унутрашња структура учитељског кадра 
сеоских школа, која илуструје начин школовања 

и регрутовања овог кадра током 19. века: са фа-
култетом – 7; до три године студија на факултету 
– 8; из војне школе – 2; са учитељском школом – 
69 (завршило у Србији) и 25 (у Сомбору); до три 
разреда учитељске школе – 15; са богословијом 
– 224; до три разреда богословије – 41; са земљодел-
ском школом – 9; са трговачком школом – 2; са гим-
назијом – 157; са реалком – 8; са вишом женском 
школом – 11; са Цетињском школом – 1; и са основ-
ном школом – чак 73; укупно 705 у мушким основ-
ним школама.

 
Учитељи „из прека”. И у рудничко-таковском 

крају је било много учитеља пореклом из Војводине, 
односно „из Цесарије”. Ову проблематику је де-
таљно обрадио Дарко Ивановић у књизи Српски 
учитељи из Хабзбуршке монархије у Србији 1804–
1858. године. Још је Димитрије Кириловић објавио 
рад Војвођански учитељи у Србији 1836. године, а 
из извештаја „директора свију школа” Петра Радо-
вановића, такође сазнајемо да је у Србији присутан 
већински проценат учитеља „пречана”. Као места 
њиховог школовања, помињу се: Сремски Карлов-
ци, Нови Сад, Сомбор, Темишвар, Сентандреја, 
Осијек, Баја, Сегедин, Сарваш, Пешта, Дебрецин, 
Кежмарк, Ђер, Пожун, Беч, Задар, Дубровник и још 
нека места, у којима су се тада школовали учите-
љи. Њихово присуство у Србији у првој половини 
19. века приказаћемо кроз три периода: у првом 
периоду, 1804–1815, тј. крајем устанка 1813. било је 
у Србији 46 учитеља, са око 1.500 ђака, а од тога је 
једна трећина била „из прека”. У другом периоду, 
1815–1829, радило је 36 „пречанских” учитеља. У 
трећем периоду, 1830–1858, су две врсте података: 
1836. био је 51 учитељ из Аустрије (71%) и 21 из 
Србије (29%), али су овде урачунати само државни 
учитељи; нешто касније, урачунати су сви учитељи, 
а од 357 основних школа, њих је било у 245 школа (тј. 
од 89% србијанских школа), односно 253 учитеља и 
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36 учитељица – укупно 289 (најмлађи је имао само 
14 година, најстарији 50 година, а већина је била 
између 20 и 25 година живота). У литератури се 
појављује и назив „Срби Прекосавци”. Међутим, 
без обзира на добродошлицу, према овим учитељи-
ма се повремено појављивао и отпор. На пример, 
негде око 1849. из Ужица „из политичких разлога” 
бива премештен учитељ Иван Томић, који је волео 
да подвлачи да је „Србски поданик” родом из Кра-
гујевца – а не као „ови Швабови”. И Вук Караџић у 
познатом Писму кнезу Милошу 1832. врло оштро 
критикује немаран однос према „верховној школи” 
и уопште школовању домаћих способних људи: 
„нити би и сада било нужно, за писаре, за учитеље 
и за свештенике примати којекаке овостранске ски-
тнице и пропалице”. Ипак, већина је трајно ушла 
у биографске лексиконе најзаслужнијих Срба свих 
времена.

Учена друштва на српском и јужнословенском 
простору. Идеја је настала на почетку 19. века, по 
угледу на развијенија друштва и уређеније државе. 
Шири круг учених људи окупљао се и раније, када 
су то прилике дозвољавале или владари подстица-
ли. На пример, на двору деспота Стефана Лазаре-
вића, у манастиру Ресава, уз Константина Филозо-
фа, постојала је Ресавска школа у којој је, поред 
сталних, увек било доста оних који су долазили 
и одлазили и учили једни од других. Међутим, на 
релативно организован начин, први пут се, око 
1805, окупио тзв. Карловачки круг, како Скерлић 
каже, мало „приватно учено друштво”, у чијем је 
средишту био митрополит Стеван Стратимиро-
вић. На седницама су се читали радови и водиле 
су се историјско-филолошке расправе. Француски 
писац Шарл Нодје, који је службовао у Љубљани, 
1813. предлагао је гувернеру Италије да се оснује 
„Слободна илирска академија”, јер су већ биле 
изражене тежње за окупљање интелектуалаца са 
сличним идејама. Вук Караџић је 1817. предложио 

окупљање учених Срба који би заједнички поку-
шали да реше питања књижевног договора о језику 
и правопису. Лукијан Мушицки изложио је 1820. 
намеру да оснује „Србскоје јазикоиспитателноје 
содружество”. У практичном, званичном и инсти-
туционалном погледу, прво организовано и научно 
друштво била је Матица српска. Најпре је 1825. у 
Пешти основана Мађарска академија, а 1826. у 
истом граду основана је Матица српска (Јован Ха-
џић). Циљ је био „распространеније књижества и 
просвештеније народа Србског”. Иза тога, следиле 
су: Матица чешка 1831, Илирско-хрватска матица 
1842, Лужичкосрпска 1847, Галицијско-руска 1848, 
Моравска 1859, Далматинска 1862, Словачка 1863, 
Словеначка 1864, Матица српска у Дубровнику 
1909. Матица српска је истовремено преузела и 
издавање „Сербскога летописа”, издавање књига 
и окупљање Срба, културних и књижевних после-
ника. Пошто су се, у почетку, у Матици српској 
окупљали претежно противници Вукове језичке 
реформе, упоредо су се јављали и други предлози. 
Димитрије Тирол је око 1828. основао у Темишвару 
Друштво љубитеља књижества србског. Јосиф Ми-
ловук 1833. у Пешти је основао Српско књижевно 
друштво. 

У Србији, Димитрије Тирол је предлагао 1833. 
да се оснује учено друштво. Јован Стерија Попо-
вић и Атанасије Николић предлагали су већ 1841. 
оснивање Српске академије наука. Исте године је 
основано у Београду Друштво србске словесности, 
а 1842. покренут је Гласник Друштва србске сло-
весности; а од 1849. Друштво је имало пет струч-
них одсека. Од 1864. Друштво је трансформисано у 
Српско учено друштво, што је била најава оснивања 
Академије наука и уметности.



Трећи део

Школовање знаменитих личности
рудничко-таковског краја – школовањем

до професионалне каријере
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У    првом делу књиге видели смо да су одиве из 
породичне задруге Вукомановића родиле и 
одгајиле, десетак војвода, кнежева и богатих 

трговаца; да су Обреновићи створили и седам де-
ценија одржавали независну династију и државу 
и да су Луњевице, првенствено школовањем, дале 
начелнике, официре и генерале, професоре и ака-
демике, књижевнике и последњу српску краљицу, 
рођену у Србији.

У овом, трећем делу књиге, извршићемо био-
графско представљање знаменитих личности ру-
дничко-таковског краја и оних који су у њему де-
ловали – професоре Велике школе и Универзите-
та, познате уметнике и јавне личности и изузетно 
велики број генерала и виших официра српске вој-
ске, школованих у време Обреновића, а доказаних 
у ратовима за коначно ослобођење и уједињење 
српског народа.

Велики људи, самоникли и очврсли на овом 
тлу, ходали су овом земљом, ценећи и доносећи 
културне моделе са Запада и ослањајући се на Ру-
сију, људи које је искуство научило да разликују за-
падне и источне вредности од њихових интереса. 
Док су кнежеви и краљеви осамостаљивали држа-
ву, они су постајали осамостаљена културна и по-
литичка елита једног краја и једног народа.

Професори Велике школе
(1808)

Миљко Радоњић, Лазар Воиновић
и Сима Милутиновић Сарајлија

У јавности влада један вид заблуде да је Вели-
ку школу у Београду 1808. основао и водио Доситеј 

Обрадовић, па је често и називају „Доситејева Ве-
лика школа”. Доситеј је изговорио познато Слово 
при отварању школе, оснивач је био Иван (Јован) 
Југовић, а двојица главних професора Миљко Ра-
доњић и Лазар Воиновић. Како су они повезани са 
рудничко-таковским крајем ?

Миљко Радоњић је рођен негде „у рудничком 
крају”, како је забележио Милан Ђ. Милићевић, а 
савремени историчари су утврдили да је рођен у 
Горњим Бранетићима.

Лазар Воиновић је прво био писар у Брусници 
код војводе Милана Обреновића, а потом профе-
сор Велике школе. И трећи професор, Сима Милу-
тиновић Сарајлија, почео је као писар код Јована, 
Јеврема и Милоша Обреновића, а касније је обав-
љао одговорне послове у српској просвети.

Михаило-Миљко Радоњић (1786–1837)

Сачувана је читуља породице Радоњић из Гор-
њих Бранетића, на основу које је утврђено његово 
место рођења. Још као дете, у време Кочине краји-
не, прешао је „у Немачку” где се школовао у Новом 
Саду и Сремским Карловцима, а у Пешти је завр-
шио филозофију.    

По повратку у Србију, био је писар у Прави-
тељствујушчем совјету, а од 1809. године постао је 
професор Велике школе у Београду на место Ивана 
Југовића, у којој је отворио други разред, а 1910. 
године и трећи разред. У то време он је и руково-
дио Великом школом. О његовом педагошком раду 
веома ласкаву оцену је дао тадашњи ђак Лазар Ар-
сенијевић Баталака. 

Једно време је био члан Совјета и први мини-
стар иностраних дела у обновљеној Србији (1810–
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1813), када је водио преговоре и са генералом Ку-
тузовом. Смењен је 1813. због оштрих сукоба са 
руским конзулом Родофиникином, о чему сведочи 
његова књига која је 1815. изашла у Млецима у 
цензури Павла Соларића (Сербије жалосно поновно 
поробљење 1813. године: зашто и како? (Београд, 
Службени гласник, и Г. Милановац, Музеј руднич-
ко-таковског краја; приређивач Борисав Челико-
вић, 2009).

била снажна и сложна колонија Срба. На препору-
ку песника Павла Соларића, сачинио је уговор са 
тршћанском општином да у тршћанској школи бу-
де други учитељ српске деце, уз Димитрија Влади-
сављевића. Ту се 1822. и оженио ћерком Драга Тео-
доровића, некадашњег Доситејевог пријатеља и до-
маћина, а кум је био лекар Димитрије Фрушић.

Укључивши се преко ове породице у успеш-
ну трговину, настанио се на Дунаву у Влашкој, у 
Браили и Измаили у којој је изненада умро 1837. 
године. 

Савремени проучаваоци његовог дела (Мило-
ван Витезовић, на пример) кажу за ову књигу да је 
„писана по античким и класицистичким узорима 
рационалистичком педагошком методом – у дија-
логу. То упућује на то да је њен аутор класично шко-
лован, па и да се бавио педагошким радом.” У сво-
јим биографским делима о њему пишу Милан Ђ. 
Милићевић, Баталака и Вук Караџић. Једна улица 
у Горњем Милановцу носи његово име, а Музеј ру-
дничко-таковског краја је издао савремени превод 
поменуте књиге, са предговором и фото прилози-
ма, 2009.

Постоје многи записи који говоре о великом 
пријатељству све тројице професора Велике шко-
ле – Миљка Радоњића, Лазара Воиновића и Симе 
Милутиновића Сарајлије. Овај последњи, у својој 
Србијанки назива Миљка Радоњића „Сродољуп-
цем” (родољубом) и „мајчиним млеком” („син мај-
ке Србије”).

Код Сарајлије срећемо још једну занимљиву 
констатацију: „Оклеветани су књижевници код Ка-
рађорђа... који су разумијевали политику” – најпре 
је реч о Ивану Југовићу, Миљку Радоњићу и Ми-
хаилу Грујовићу – „није више оних који могу поду-
пријети дух народа и освјестити Карађорђа”.

Интересантно је да је, на пример, ученик Ве-
лике школе Илија Чарапић напустио школу јер 
је постављен за војводу у Кнежини грочанској, а 

Књига Миљка Радоњића Сербије жалосно поновно 
поробљење 1813. године. Зашто и како?

После пропасти устанка 1813. године, Миљко 
Радоњић, преко Пеште и Беча, где се срео са Ди-
митријем Давидовићем, Димитријем Фрушићем, 
Вуком Караџићем, Стефаном Живковићем, из Фе-
нека приспелим архимандридом Мелентијем Ник-
шићем, па преко Граца, запутио се у Трст где је 
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Вук Караџић „што му се једна нога згрчила”, па је 
оболео, док се Јефрем Ненадовић у фебруару 1810. 
оженио, како наводи Баталака у својој Историји 
српског устанка.

Лазар Воиновић (Војновић) (1785–1813)

Правник и професор. Рођен је у Сремској Ми-
тровици, школовао се у Сремским Карловцима и 
Пешти, где је завршио права 1808. године (школ-
ски друг са Миљком Радоњићем) и одмах потом 
је дошао у Брусницу, код војводе Милана Обре-
новића, команданта Рудничке нахије (после пада 
Београда). Андра Гавриловић бележи да је био „јак 
у латинском и немачком језику” и да је „могао чи-
тати одмах српски без да се и најмање мучио прево-
дити”.

Потом је често ангажован и као депутат у ра-
зним иностраним пословима (преговори са Фран-
цузима) и као професор Велике школе у Београду. 
Сима Милутиновић Сарајлија наводи да је живео 
у Чачку и Ужицу. До краја живота је био у при-
јатељству са М. Радоњићем, а када је овај 1811. по-
стао Попечитељ иностраних дела, Војновић прела-
зи на стан у Карађорђев конак да буде васпитач ње-
говог сина Алексе.

О трајности везе војводе Милана Обреновића 
и Лазара Воиновића говори и чињеница да су, при-
ликом Миланове изненадне смрти у Букурешту, 
чланови српске депутације, Миленко Стојковић, 
Доситеј Обрадовић и секретар Јеремија Гагић, по-
писали све војводине затечене ствари и предали их 
његовом писару Воиновићу и момку Марку Цин-
цару.

У успоменама својих савременика често је сум-
њичен да је радио против војводе Милана у време 
боравка у Букурешту, али те тврдње оповргава Ла-
зар Арсенијевић Баталака. Баталака наводи за ње-

га: „био је, у сваком смотренију, одличног каракте-
ра човек, а при том и наукама изображен”. Миљко 
и он су били „коншколери” и у Карловцима и у 
Пешти (школски другови) и „најприснији другови 
и пријатељи”. Трећи учитељ је био Глиша Живано-
вић, који је био „васпитатељ” синова Луке Лазаре-
вића; а четврти Михаило Поповић, који је унапре-
дио наставу земљописа. Учитељ трећег разреда је 
1810. био и Јово Миоковић, из Дервенте, који је 
умро око 1830. у Шапцу. Као што видимо, било је 
више учитеља Велике школе из 1808. али су, свака-
ко, најзначајнији Радоњић и Воиновић.

Када је Воиновић умро „ни једног ђака није 
било који га није оплакао”. Управо му је Лазар 
Арсенијевић Баталака говорио надгробно слово, а 
Радоњић је „неутешан остао”.

Као професор Велике школе, оставио је руко-
пис предавања Наставленије права државнога, као 
и неких других (у сарадњи са М. Радоњићем). Од 
ђака је био поштован и вољен. Сахрањен је код Са-
борне цркве у Београду.

Сима Милутиновић Сарајлија (1791–1847)

Пошао је у школу у Београду 1801. године, на-
ставио код Грка Турундије у Земуну, потом иде у 
Сегедин, где две године учи код Србина учитеља 
Аларгића, па две године у латинској школи; потом 
1806. пређе у Сремске Карловце у српску гимназију. 
Прекида школовање и иде у устаничку Србију, где 
је прво устаник (Милошев саборац), а 1809. писар 
Совјета. У Поменику се, пак, наводи да је пре тога у 
Сегедину „довршио гимназију”. 

Професор Велике школе у Београду постаје по-
четком 1813. године, на самом крају њеног посто-
јања. 

Као приватни учитељ, 1814. ради у Стрмици, 
у Далмацији. Година 1815–16. ради као писар код 
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владика, па код Јована Обреновића у Брусници и 
у Народној канцеларији код кнеза Милоша. Једно 
време одлази за учитеља у Видин; 1818. се враћа 
у службу код Јована Обреновића. Навођени су и 
подаци да је 1819. писар код Јеврема Обреновића. 
Штампање Сербијанке лично је помогао кнез Ми-
лош са 250 талира (Лајпциг). Од 1827. је на Цети-
њу где је васпитач Рада, будућег владике и песника 
(Његоша), четири године, из чега је проистекло 
обострано поштовање. Од 1834. постаје историо-
граф Другог српског устанка; једно време је био 
управитељ основних школа у Србији; 1846. је „се-
кретар просвете”, водио је наше питомце у Русију 
и обављао сличне послове значајне за школу и 
просвету тадашње Србије. Он се налази и међу 
онима који полажу Доситејев ковчег у гроб, 1811. 
године. Његова супруга Марија умрла је 1876. у 
Београду као учитељица основне школе. Занимљи-
вост је да је за време свог рада у Пешти била „пунк-
татор”, што је данас мало позната реч, а означава 
коректора у штампарији (пошто су тачкама на мар-
гини обележаване грешке).

Године 1839. Сарајлија је именован за другог 
„директора нормалних школа” у Србији, уз Георги-
ја Зорића (за вршење надзора над школама). Његов 
син Драгиша Милутиновић (1842) учио је у Панче-
ву, Будиму, архитектуру у Берлинској академији, а 
инџинирске науке у Политехници у Карлсруеу. Био 
је професор архитектуре на Великој школи (књига: 
Наука о грађевинама на суву и на води).

У архиви САНУ, у заоставштини Симе Милу-
тиновића Сарајлије, има више списа о његовим 
пројектима уређења српског друштва и писања 
устава (око 1842). Историчар Јован Милићевић за-
пажа да су највише од стварности удаљене идеје о 
школама: да свако село мора имати једну мушку и 
једну женску (!?) школу. У мушкој би се од почет-
ка припремали за војнике, савремено сточарство и 
обраду земље. Женска деца би, такође, имала неке 

основе егзерцира („бранитељке огњишта”) уз књи-
гу, ткање, плетење, вез, шивење итд. Школовање би 
трајало 8 година, и то од 9. до 18. године старости. 
Учитеље би издржавали родитељи, натуралним 
давањима. Занимљива је идеја (која подсећа на уто-
пистичке) да школа буде врста пољопривредне за-
друге, у којој би и старци и старице чували стоку 
(на школском имању). Сваки сељак и ђак, били би 
војни обвезници (Ј. Милићевић, стр. 56).

Када је у време уставобранитеља стао на стра-
ну Вучића, писао је поједностављене панегирике 
под псеудонимом – Чубро Чајковић.

Професори Универзитета
(1905)

Јован Жујовић (1856–1939)

Рођен је у Брусници, пре него што се породица 
начелника Рудничког округа Младена Жујовића 
преселила у Деспотовицу, односно Г. Милановац. 
Основну школу је учио у Неменикућама (1862), а 
завршио у Београду. Гимназију и реалку, такође, 
завршава 1873. у Београду, када уписује курс ниже 
математике у Цириху, али га отац убрзо враћа кући 
(због веза са бакуњинистима). У Београду завршава 
Велику школу (математичко-природњачки одсек, 
1877). Потом студира у Паризу (геолошке и мине-
ралошке науке) и већ од 1880. је суплент Велике 
школе (код Јосипа Панчића). Тиме је постао утеме-
љивач ове две научне дисциплине у Србији. Од 1881. 
Министарство просвете финансира његова оби-
мна и вишегодишња теренска геолошка истражи-
вања широм Србије и Балкана, као и формирање 
геолошког кабинета (по угледу оном у Пешти). Од 
1883. је члан Српског ученог друштва и оснивач 
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Српског геолошког друштва. Дугогодишњи је сек-
ретар Српске краљевске академије, а од 1915. до 
1921. и њен председник. Ректор је Велике школе и 
међу првим професорима новооснованог Београд-
ског универзитета 1905; министар иностраних дела 
(1905), министар просвете (1909) итд. 

Пишући о свом раном детињству, Јован Жујо-
вић истиче да је његов отац Младен у својој кући 
имао целокупна дела Доситеја Обрадовића и Вука 
Караџића. Занимљиво је да је Вуков Нови завет 
у њихову породицу илегално донео из Беча лич-
но кнез Михаило („када је он био чиновник у Гор-
њем Милановцу или Ћуприји, не сећам се тачно 
где”). Отац им је радо „казивао народне приче, 
подскочице и пословице, избегавајући све ласцив-
не. Када смо одрасли, причао нам је многе догађаје 
из новије наше Историје”. Иако су били имућна 
породица, живело се сасвим скромно и сви су у 
кући радили: „у кући да помажемо свакоме после-
нику колико можемо”...”Хаљине су наше преправ-
љене, са оца на сина, са старијег брата на млађег и 
од старије сестре на млађу. Сећам се да је за блузу 
сестри Катарини скројен и онај црни барјак што је 
био истакнут на капији када је погинуо кнез Ми-
хаило...Храна је била проста, али обилна”...”Јели 
смо свако јело, а нико није смео рећи... Сира и воћа 
је било увек... Гозбе велике нису бивале, али је сваке 
недеље по неко бивао код нас на ручку; а школски 
другови свакога дана на ужини... Задовољство и 
веселост преовлађивали су у нашој кући... Нико 
се од нас не навади на картање”. Занимљиво је да 
га је отац Младен, као ђака првог разреда полугим-
назије, одвео на прву редовну скупштину „Уједи-
њене омладине српске”, 1867. године (у Капетан 
Мишином здању). „Сем школске наставе Отац нам 
је погодио и приватне часове”, записује у својим 
Дневницима Јован Жујовић. Он је често био у не-
посредном контакту са краљем Миланом (у Пари-
зу), краљицом у Бијарицу, а најчешће са краљем 

Александром Обреновићем и већина тих разгово-
ра је објављена у Дневницима. Блискост са двором 
Обреновића може потицати и из чињенице да је 
његова супруга, Стана Бучовић, извесно време би-
ла дворска дама и блиска пријатељица краљице 
Наталије. Када се краљица Наталија из прогонства 
самовољно вратила у Београд, сместила се, управо, 
код Стане Бучовић, где се виђала са сином Алек-
сандром.

Био је научник европског угледа и утицаја, а 
главно дело му је Геологија Србије у два тома.

Урош Петровић (1880–1915)

Књижевник и професор Универзитета у Бео-
граду за француски језик и књижевност. Рођен 
је у Горњем Милановцу, а умро у Прокупљу; сту-
дирао је у Паризу, где је и докторирао из књижев-
не историје. Значајна је његова брошура О науч-
ном духу у проучавању књижевности (1907). Нај-
више се бавио етичким расправама и критиком. 
За националну историју књижевности значајни 
су радови о моралном самоваспитању. У посмрт-
но штампаној књизи За сваки дан (Београд, 1926) 

Милорад, Урош, Даница и Светислав Петровић
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налази се предговор Слободана Јовановића и нас-
лови: О васпитању самога себе, О читању, О пис-
цима и критичарима и слично. Види: Александар 
Марушић, Заборављени Урош Петровић, у: Г. Ми-
лановац, Слово Ћирилово, бр. 6, 2009, стр. 109; Урош 
Петровић, Одабрани списи, приредио Александар 
Марушић, Г. Милановац, Библиотека „Браћа Наста-
сијевић”, 2012.

Исидора Секулић о Урошу Петровићу

Када се кренуло на пут преко Албаније, у 
Прокупљу 1915. позната списатељка среће Уроша 
са малом сестрицом: „У гомили ужурбаних и обе-
зглављених маса привукло ми је пажњу нешто мир-
но. Један висок млад човек, сув, уморан, очиглед-
но болестан, ишао је полако, одмереним кораком, 
помало као неко који не зна куда ће. Заостајао је 
од времена на време да пропусти гомилу, која га је 
гурала, у страну, напред или натраг. Испод руке га 
је држала, или је он њу водио, девојчица, скоро де-
те, слабашно и нежно створење, грчевито прибли-
жено уз свог пратиоца. Познала сам у Београду са-
мо из виђења познатог доцента Универзитета, Уро-
ша Петровића, са једином сестрицом”. У Прокуп-
љу се Урош „неприметно угасио, као кад заспи”, 5. 
децембра, а сестра Даница-Даца је преживела рат, 
бринула о породици, излечила се од туберкулозе и 
доживела дубоку старост (1900–1985).

Миодраг Ибровац (1885–1973)

Један од највећих филолога и романиста на на-
шим просторима, рођен је у Горњем Милановцу, 
у породици Милуна Ибровца, професора горњо-
милановачке Гимназије у време њеног оснивања. 
Детињство је провео у Г. Милановцу, Крушевцу, 
Врању и Београду. Школовао се на Филозофском 
факултету у Београду, где су му професори били 
Богдан Поповић и Јован Скерлић. Министарство 

просвете га шаље на усавршавање у Француску и 
Швајцарску (француски језик и књижевност). Од 
1911. је професор Београдске реалке, па Друге му-
шке гимназије у Београду. Једно време је био и ата-
ше за штампу у Софији.

Прешавши са српском војском Албанију 1915. 
године, избеглиштво је провео у Француској уз 
српске ђаке и као професор српског језика у Друш-
тву за стране језике у Паризу. Докторат је одбра-
нио 1923. године на Сорбони. Био је и редактор 
Билтена Делегације на Конференцији мира у Па-
ризу, 1919. године. Један је од оснивача Словенског 
југа. Од 1924. године је професор Универзитета у 
Београду. Гостовао је и на великом броју европских 
универзитета и био члан САНУ. Значајни су ње-
гови огледи о српским и бугарским писцима, као 
и преводи са француског и бугарског језика. Још 
у току студија је постао близак пријатељ Уроша 
Петровића (и писао је о њему) и Светислава Пет-
ровића, а аутор је и некролога Момчилу Настаси-
јевићу. Види: Миодраг Ибровац и његово доба: збор-
ник радова са библиографијом, Београд, Службени 
гласник, 2012.

 
Петар Павловић (1864–1938)

Академик, управник Музеја српске земље. Унук 
Николе Милићевића Луњевице. Завршио је 1886. 
природњачко-математички одсек Велике школе, 
био гимназијски професор, а усавршавао је геоло-
гију и палеонтологију у Бечу и Загребу. Објавио је 
велики број радова из струке, а који се односе на 
простор Старе Србије и Македоније.

Милан Ђорђевић
(епископ Иринеј Ђорђевић; 1894–1952)

Рођен је у Врнчанима, основну школу заврша-
ва у Такову, а Богословију у Београду. Замонашио 
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се 1915. године као Иринеј. Студије почиње у Пет-
рограду, завршава и докторира у Оксфорду (Верски 
спорови 16. века); потом, докторира и у Атини, 
после чега је изабран за доцента на Богословији у 
Београду. Од 1931. је епископ Далматинске епархи-
је. Ратне године је провео у заробљеништву, а умро 
је у Лондону 1952. године. Види: Иринеј Ђорђевић, 
Одабрани радови, Г. Милановац, Библиотека „Браћа 
Настасијевић”, 2003.

 
Светислав Петровић (1883–1945) 

Уредник Српског књижевног гласника; рођени 
брат Уроша Петровића, професора универзитета 
у Београду. Студирао је у Греноблу и Паризу. Од 
1921. радио је као професор француског језика и 
књижевности Више педагошке школе у Београду. 
Преводио је са француског језика и у сарадњи са 
француским професором Лавалом израдио серију 
уџбеника за наставу француског језика у српским 
средњим школама.

Током Првог светског рата у Француској и 
Швајцарској, одржао је око стотину предавања о 
српској народној и савременој књижевности и бри-
нуо о нашим ђацима у избеглиштву. Од 1922. до 
1927. је секретар Српске књижевне задруге, а био је 
и потпредседник ПЕН клуба. Преводио је Анатола 
Франса, Проспера, Меримеа, Жорж Сандову итд. 

Мираз као фонд за школовање деце у Паризу

Када је један од осам судских писара у Г. Ми-
лановцу Аврам Петровић, због ниског раста и из 
милоште назван „Аврамче”, решио да се жени, на-
сочили су му ћерку покојног трговца Србовића, ко-
ја је собом доносила мираз од 1000 дуката. Рођено 
је четворо деце, међу којима су се браћа Урош и 
Светислав школовали у Греноблу и Паризу, а сес-
тра у Швајцарској (нешто на лечењу, нешто на шко-

ловању). Уз то, у Београду је изграђена породична 
кућа у Улици Стојана Новаковића 12. 

Иначе, отац Аврамов, Јосиф, био је самоуки 
општински писар, а и сам Аврам је био самоук и 
са шеснаест година почео посао практиканта у ва-
љевском суду. За три генерације – до професора 
универзитета. Види: Аврам Петровић, Успомене, 
приредила Латинка Перовић, Дечје новине, Г. Ми-
лановац, 1988. 

Милан Вемић (1901–1978)

Рођен је у Белановици; син познатог учитеља и 
метеоролога аматера Владимира Вемића, уредника 
часописа Школски радник (1907–1912). Географ, ме-
теоролог и универзитетски професор.

Са мајком и братом је 1915. године прешао Ал-
банију, а потом се са српским ђацима школовао у 
Лиону (Француска). Други светски рат је провео у 
логору у Оснабрику (Немачка).

Радио је у метеоролошким службама у Новом 
Саду, Земуну, Сарајеву и Београду. Оснивањем хид-
рометеоролошке службе Југославије, постављен је 
за начелника Агрометеоролошког одељења у Бео-
граду (1947–1950). Истовремено је био и доцент 
Катедре за метеорологију Природно-математич-
ког факултета у Београду, касније професор и у 
Сарајеву. Написао је више средњошколских уџбе-
ника географије.

Знамените личности културе, 
уметности и јавног живота

Светозар Андрејевић (1839–1900)

Просветни добротвор. Син Николе Андреје-
вића из Бруснице. Гимназију је завршио у Београ-
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ду. „Адвоцирао” у Г. Милановцу, као приватни пра-
вобранилац и био председник општине. Касније је 
живео у Крагујевцу, где је наследио велико имање, 
које је завештао у добротворне сврхе: а) основним 
школама, б) за оснивање дома за сиротну и напу-
штену децу, в) заводу за глувонему децу и фонду 
„овдашње гимназије” у Крагујевцу; и г) „библиотеку 
брата Андреје предати Великој школи – технички 
одсек, у Београду”.

Живан Живановић (1854–1931),
министар просвете

Рођен је у Живковцима, а отац му је био један 
од првих писмених људи качерског краја. Деда му 
је био уз кнеза Милоша 1815. године у борбама про-
тив Турака на Љубићу.

Живан Живановић је један од најбољих ђака 
из прве генерације Учитељске школе у Крагујевцу, 
1873. године. Као државни питомац студирао је 
педагогију у Немачкој. Међу добровољцима је уче-
ствовао у српско-турским ратовима. Афирмисао 
се као историчар, књижевник, публициста и поли-
тичар (Паметар напредњачке владавине). Од 1893. 
је председник Народне скупштине, потом мини-
стар привреде, а од 1903. министар просвете. След-
беник је Јована Ристића, а у четири тома је написао 
Политичку историју Србије у другој половини 19. 
века, 1923. године. Био је и уредник Српске заставе, 
а супруга му је била рођена сестра пуковника Дра-
гутина Димитријевића Аписа. Његов син Милан 
написао је књигу Истина о Солунском процесу.

Помогао је градњу школске зграде у Живков-
цима, а његово име носи једна улица у Белановици.

Веља Тодоровић (1848–1920), министар 
просвете

Још једног министра просвете је дао рудничко-
таковски крај, али је његов мандат трајао само три-

наест дана, колико и влада Пере Велимировића. На-
име, Веља Тодоровић, сенатор за Округ руднички, 
именован је 6. октобра 1902. за министра просвете, 
а убрзо потом, 8. новембра 1902. је дошла нова вла-
да Цинцармарковића, у којој је он био министар 
унутрашњих дела. За сенатора је изабран од народа 
и то на период од шест година (1901). Интересантно 
је да је већ 24. марта 1903. за министра просвете 
именован Живан Живановић, такође из рудничког 
краја.

Константин Коста Динић (1854–1907)

Рођен је у Брусници, у досељеничкој породи-
ци (Трговиште) Стевана Динића, правника који 
је службовао у Г. Милановцу, од 1854. до 1859. го-
дине.

Његова сестра Елена је у списку ученика пр-
вог разреда женске основне школе, 1858. године у 
Деспотовици; брат Милош је био геолог и директор 
Српске гимназије у Цариграду; од 1866. су живели 
у Београду. 

Називали су га „први српски истраживач”, ос-
нивач болнице у Леополдвилу, етнограф, колекцио-
нар; добротвор и политичар ангажован у покуша-
јима преврата у Србији крајем 19. века (Алаванти-
ћева и Чебинчева афера; прикључење устаницима 
у Невесињу, где се упознаје са кнезом Петром Ка-
рађорђевићем). За време студија медицине у Пари-
зу, 1885. године носио је венац Србије на сахрани 
Виктора Иго-а. Докторску тезу, о лековитим свој-
ствима кефира, одбранио је 1888. године. Оженио 
се исте године сестром Јована Јовановића, оснива-
ча Школе за бабице и Диспанзера за мајку и дете 
у Београду. Биран је за народног посланика на ли-
сти радикала, 1889. године. Немирног духа, 1896. 
одлази као лекар у Конго, где је усавршио локални 
говор и боравио, са прекидима, око две деценије.

Константин Коста Динић је данас значајан нај-
више по својим колекцијама, које је створио у пе-



189Обреновићи: детињство и образовање

риоду 1896. и 1903, које су донете у Србију и пред-
стављају велику етнографску вредност: оружје до-
мородаца, предмети из племена Балуга, збирка јаја 
европских птица, збирка лептирова и слично. Де-
таљније: Ана Цицовић, Коста Динић, каталог излож-
бе, Музеј рудничко-таковског краја, Г. Милановац, 
2012, стр. 1-130.

Светолик Стевановић (1869–1953)

Рођен је у Мајдану, Филозофски факултет је 
завршио у Београду, а докторирао минералогију у 
Минхену. Поред рада у струци, радио је и као про-
фесор у Трећој београдској гимназији, био директор 
Више женске школе, Мушке гимназије у Београду и 
једно време помоћник министра просвете.

 Милун Ибровац (1852–1917) 

Професор горњомилановачке Гимназије у вре-
ме њеног оснивања. Поред професорског посла, 
обављао је и значајне државне дужности и био сре-
ски начелник у неколико градова у Србији. Његов 
син Миодраг, рођен 1885. у Горњем Милановцу, 
студираће у Београду и Паризу и постати један од 
најзначајнијих професора београдског Универзи-
тета и декан Филозофског факултета.

 
Сретен А. Поповић (1859–1934)

Ратник, професор, срески начелник и писац. 
Студирао је словенску филологију у Прагу и као ги-
мназијски професор радио у Ужицу и Горњем Ми-
лановцу. Срески начелник је био у Александровцу 
и Косјерићу. 

Сретен Лазаревић (1850–1903)

Један од најпопуларнијих учитеља и пионира 
социјалистичког учитељског покрета у Србији, то-

ком 19. века. Рођен је у Глумчу, код Пожеге, а служ-
бовао је и у селу Смрдљиковац, у Качеру. Власти су 
га често премештале из села у село (15 пута), а он је 
упорно писао критичке чланке (под псеудонимом 
„Испод Грдовића”). 

Водио је бројне јавне полемике, а вођене су 
полемике и о њему и поводом њега. Стеван Сремац 
га неоправдано и на ироничан начин приказује у 
сатири Лимунација на селу (1893). Милош Б. Јан-
ковић је о њему објавио посебан текст у књизи 
Учитељски портрети, Београд, 1959.

Милан Андрић (1865–1948)

Угледни књижар из друге половине 19. века. 
Рођен је у Горњем Милановцу. Трговачки занат је 
учио у Крагујевцу и Београду, а потом усавршавао 
у Будимпешти и Бечу. Постао је познати књижар 
са својим радњама у Г. Милановцу и Нишу. Био је 
члан Управног одбора књижарске организације у 
Београду. Одликован је Таковским крстом и орде-
ном Св. Саве.

Тадија Костић (1863–1927 )

Свештеник и признати књижевник, који је од 
1889. године, пуних петнаест година, живео и служ-
бовао у Горњем Милановцу. Уз свештенички позив, 
радио је као вероучитељ у гимназији, као сарадник 
и уредник листа Таково и као одличан писац поучних 
и животних прича (сарадник Босанске виле, Бран-
ковог кола, Венца). У збирци Попине приче, углавном 
су приче из периода боравка у Г. Милановцу.

 
Лујо Адамовић

(Ровињ, 1864 – Дубровник, 1935) 

Рођен је у Ровињу, а у Горњем Милановцу служ-
бовао као гимназијски професор.
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Почео је као учитељ и потом студирао меди-
цину у Бечу, а биолошке науке у Београду. Радио 
је као средњошколски професор и у Зајечару, Пи-
роту, Београду и Врању. Докторирао је у Берлину 
(Вегетацијске формације источне Србије) 1898, по-
сле чега је постао професор Велике школе (ботани-
ка), приватни доцент на Универзитету у Бечу и 
управник Ботаничког врта у Београду. Био је и члан 
Југословенске академије знаности и уметности у 
Загребу. Аутор је великог броја радова из биолошке 
науке на српском и немачком језику (1888–1933).

 
Тодор Боровњак (1876–1963) 

Професор и писац; рођен је у Брезни код Гор-
њег Милановца, школовао се у Г. Милановцу, Чач-
ку и Крагујевцу, а француски и српски језик је 
завршио на Великој школи у Београду 1900. Почео 
је рад од самог оснивања гимназије у Пљевљима 
1901. а касније је био и заступник директора (до 
1904). Потом је премештен у Солунску гимназију, 
па упућен на школовање у Француску, а био је и 
учесник ратова од 1912. до 1918. После I светског 
рата, био је директор гимназија у Пријепољу, Ни-
шу, Суботици и Горњем Милановцу. Написао је: Ју-
гословенска мисао, Београд, 1936. и Милорад Драш-
ковић. О десетогодишњици његове смрти, Горњи 
Милановац, 1931.

Велимир Рајић (1879–1915) 

Песник тананих осећања, а праунук великог ју-
нака Танаска Рајића, дете чиновничке породице, с 
краја 19. века. Рођен је у Алексинцу, од треће годи-
не живео у Београду, а умро у Горњем Милановцу, 
у конфузији ратних збивања 1915. године, попут 
професора Уроша Петровића. Најмлађи од осморо 
деце, болешљив од своје четврте године, ученик 
теразијске основне и Друге београдске гимназије, 

студент француског језика на Великој школи и 
суплент 1903. године, па административни служ-
беник у Министарству просвете. Преласком у На-
родну библиотеку, пронашао је свој „свет књига”, 
прихватајући скромно место писара. Ипак, здрав-
ље и начин живота нису му одузели снагу нацио-
нално надахнутог и изузетно емотивног песника. 
Такође, преводио је с француског, руског, бугарског 
и словеначког језика. Јаша Продановић истиче три 
осећања (теме) у његовој поезији: болест, љубав и 
савест. Поред њега, у Рајићевој поезији Скерлић из-
дваја „најискренију, најболнију и местимично нај-
дирљивију душевну исповест”.

На почетку Великог рата, са шајкачом на гла-
ви, у војничком шињелу и са опанцима на ногама, 
кренуо је да се пријави Танкосићу за добровољца. 
Овај га, као нежног и ко зна због чега још, није при-
мио и он је остао у Београду да уређује лист Ратни 
записи, да би 8. октобра 1915. при повлачењу из 
Србије, стигао само до Горњег Милановца, где је и 
сахрањен. После шест година његово тело је прене-
то у Београд.

Критичари посебно цене његову књигу Песме 
и проза (1908). Пригодна драмска слика Хвала До-
ситеју, приказана је у Народном позоришту 1911. 
у извођењу ученица Женске учитељске школе из 
Београда.

Народ га је запамтио за вечност, према његовој 
песми На дан њеног венчања: 

„И срушише се лепи снови моји,
Јер главу твоју венац сад покрива,
Крај тебе други пред олтаром стоји – 
Проста ти била моја љубав жива!”

Јован М. Поповић (1867–1937)

Учитељ и књижевник, оснивач и уредник пе-
дагошко-књижевног часописа Школски радник (од 
1907. до 1909), који је излазио у Г. Милановцу. Један 
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је од најзначајнијих учитеља и просветних радни-
ка који је службовао у Г. Милановцу. Школовао 
се у Сремским Карловцима, од 1913. је школски 
надзорник, а од 1919. шеф одсека за народно про-
свећивање у Министарству просвете (до 1927).

Приликом доласка краља Александра и кра-
љице Драге Обреновић у Луњевицу 1901. године, 
управо им је учитељ Јован Поповић предао тефте-
ре Николе Милићевића Луњевице, а које је сачувао 
рођак Гаја Пајовић; а Ј. Поповић је, том приликом, 
напоменуо да је у Брезни пронашао још три таква 
тефтера.

Аутор је веома значајних читанки за узраст од 
првог до четвртог разреда основне школе, које су 
имале 14 издања до Другог светског рата.

Објавио је и више књига за децу и из историј-
ске проблематике (Милош Велики у служби отаџби-
не, 1899; Кнез Милош у народној успомени, 1900; Ст-
рах код деце, 1903, итд; укупно 20 књига). 

Породица учитеља Вемића
(Кнић, Белановица)

У овом нашем тексту, нашло се неколико био-
графија под презименом Вемић. За нашу тему је, 
свакако, најзначајнији био Владимир Вемић, учи-
тељ у Белановици и уредник познатог педагош-
ког часописа Школски радник. Ту је и његов син 
Милан, али у групи универзитетских професора. 
Међутим, по интригантности животног пута и 
професионалне каријере, издваја се његов брат Ве-
лимир Вемић, један од завереника 1903. и припад-
ник „Црне руке”.

Познати педагошки писац Сретен Динић, по-
водом смрти Владимирове пише у часопису Учи-
тељ(1922): „Каква разлика између два брата: Вемић 
официр и Вемић учитељ. Први, ексцентричан, пла-
ховит и нетрпељив. Други, миран, благ, племенит 
и узвишен. У раду кртица, која се не чује жива, а 

ствара и изненађује творевинама од највеће вред-
ности. Синови дичне Шумадије, учитељска деца”.

Владимир Вемић (1875–1922)

Један од најпознатијих учитеља рудничко-та-
ковског краја – уредник познатог педагошког часо-
писа Школски радник, који је излазио у Горњем 
Милановцу од 1907. до 1912. године. Часопис је 
уређивао од 1909. до 1912. као учитељ у Белановици. 
Био је и делегат на конгресу учитеља у Бриселу.

Школски радник, педагошки часопис (1907–1912)
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Учитељску школу је завршио 1896, запослио 
се у Калањевцима (Белановица) и ту остао до 1913. 
године. Од 1913. па до краја живота, у зависности 
од ратних околности, биће школски надзорник у 
Битољу. Идејно је припадао покрету учитеља со-
цијалиста који су у то време били врло активни. 
Током Првог светског рата је радио и у Српском 
црвеном крсту у Женеви. Сарађивао је са пуно 
квалитетних стручних радова у часопису Учитељ. 
Преводио је са француског језика: књига Т. Рибоа, 
О болестима воље. Припремио је и покретање 
стручног часописа Основна настава. Занимљиво 
је да је руководио метеоролошком станицом у Бе-
лановици, а син Милан ће касније постати универ-
зитетски професор управо за метеорологију. Био 
је ожењен са сестром пуковника Гавриловића (по-
реклом из Белановице) и имао је два сина.

Велимир Вемић (1880–1945)

Рођен је у Книћу. Завршио је Вишу школу Вој-
не академије. Потпоручник, 1901. а потпуковник, 
1915. године. Био је међу водећим организаторима 
завере 1903. и један од официра који су пуцали у 
краља Александра и краљицу Драгу Обреновић. 
Један је од оснивача организације „Уједињење или 
смрт” и члан централне управе.

Имао је изузетно успешну, противуречну и 
узбудљиву каријеру: 1910. је класни старешина у 
Војној академији; пред Први балкански рат 1912. 
прелази на територију Турске у извиђање куманов-
ске и скопске области; у том рату командује ко-
њичким пуком на чијем челу улази у Скопље и 
Прилеп. Већ 1913. је осуђен од војних власти, али 
је помилован. Током Првог светског рата стално 
је у борбеним јединицама. На челу коњичког пука 
1916. улази у Битољ; али је одмах потом ухапшен 
у оквиру Солунског процеса „Црној руци”, осуђен 
на смрт, казна је смањена на 20 година робије, али 

је, убрзо, помилован. Министар војни у то време је 
генерал Божидар Терзић, рођен у Г. Милановцу.

Вемић је рехабилитован у обновљеном суд-
 ском процесу 1953. године. Одликован је Карађор-
ђевом звездом.

На његовом примеру се огледају, за Србе ти-
пични историјски спорови и сукоби, трагично раз-
решавани, а све у једном кругу који чине личности 
рудничко-таковског краја.

Милорад Драшковић (1873–1921)

Рођен је у Полому. Школовао се у Г. Бањани-
ма, Г. Милановцу, Ваљеву и Крагујевцу. Завршио 
је правни факултет Велике школе, 1894. године. У 
Швајцарској је усавршавао производњу млека и си-
ра, па је основао прву фабрику сира у Смедереву. 
Био је врло ангажован као политичар: посланик од 
1905. године; министар пољопривреде; министар 
грађевина и саобраћаја; привремени министар вој-
ни; а од 1920. министар унутрашњих послова, по че-
му ће највише бити запамћен. Више пута је био по-
сланик за руднички, смедеревски и ужички крај.

Његово је дело Обзнана против комуниста, па 
је на њега извршен атентат. Посмртно је објављена 
Споменица Милорада Драшковића, 1921. године, 
са прилогом Ђуре Врбавца: „Милораду Драшко-
вићу свом бившем ученику, а доцније великом др-
жавнику и родољубу”.

Драгомир Драгиша Васић (1884–1945)

Књижевник и политичар. Рођен је у Горњем 
Милановцу где је започео своје школовање, па на-
ставио у Чачку и Другој београдској гимназији. 
Завршио је права и бавио се адвокатуром и нови-
нарством. Радио је као адвокатски приправник у 
Г. Милановцу. Од 1919. је водио адвокатску канце-
ларију у Београду, али се све више бавио књижев-
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ним радом. Оженио се ћерком Стојана Рибарца, 
једног од познатијих српских политичара и мини-
стара, а после њене смрти, оженио се ћерком ге-
нерала Руске царске војске. Путовао је и у Русију 
и о њој писао (1927). Спада у ред најзначајнијих 
српских књижевника прве половине 20. века. Био 
је уредник и сарадник многих листова. 

Био је члан Српске краљевске академије (1934). 
Учествовао је у свим ратовима, од Брегалничке бит-
ке, Колубарске битке, до Солунског фронта. Два 
пута је рањаван. Једно време делује и као жестоки 
критичар династије Карађорђевић. Током Другог 
светског рата прикључио се покрету Драже Ми-
хаиловића и био његов главни идеолошки сарад-
ник. Ипак, при крају рата је напустио тај покрет, 
али је трагично завршио у околини Старе Градиш-
ке. Рехабилитован је 2009. године.

Поред осталог, написао је: Утуљена кандила 
(1923), Витло и друге приче (1924), Карактер и мен-
талитет једног покољења (1919), Деветсто трећа 
(1925), итд.

Радмило Вујовић, велики жупан
(1887–1941)

Рођен је у Горњем Милановцу, а умро у Битољу, 
Македонија. Завршио је права у Београду, учесник 
је свих ратова од 1912. до 1918. године (командант 
дивизиона); а 1927. је постављен за великог жупана 
у Штипу, затим у Осијеку, па у Зајечару.

Радомир Илић (1877–1909)

Рођен је у Прељини, Срез љубићски. Завршио 
је историјско-географски одсек Велике школе у Бео-
граду и радио као гимназијски професор у Ужицу, 
Чачку и Крушевцу. Његов значај је у томе што је 
објавио већи број запажених антропогеографских 
радова. На пример, О љубићским селима, антропо-

географска проучавања (1903); Ибар (1905), Чачак у 
прошлости; Плана; Крушевац (1908).

Сретен Пашић (1858–1909) 

Професор, директор и надзорник основних 
школа. Одличан познавалац просветних прилика 
и стања у школству рудничко-таковског краја. Слу-
жио је у Алексинцу, Чачку, Јагодини, Смедереву, 
Нишу, Параћину и Београду. Био је управитељ 
Више женске школе и Женске учитељске школе у 
Београду, када је отворена 1900. Бавио се тешком 
атлетиком и много је урадио на ширењу гимнасти-
ке у школама и међу грађанством. Значајни су му 
радови: Српска читанка за средње школе (са М. 
Шевићем), Како нас деца уче, Ко је крив?, Мрвице 
са школске трпезе, Успомене једног паланчанина; 
нарочито је занимљива брошура Кроз руднички ок-
руг (записи школског надзорника, Карловци, 1904), 
Гимнастика и јуначке игре, Шумадинче, приче за 
одраслу младеж.

Богдан Ерић (1885–1913) 

Учитељ у Ћелијама, Белом Пољу (Горњи Ми-
лановац), управитељ школе у Михајловцу, учитељ 
у Дражевцу. Херојством се истакао у Кумановској 
бици, а погинуо је у борбама крајем Другог бал-
канског рата. Први је међу резервним официрима 
који је добио орден Карађорђеве звезде.  

Живојин Протић (1870–1922)

Адвокат, публициста и начелник у Министар-
ству трговине. Рођен је у Горњем Милановцу, где 
је учио основну школу и нижу гимназију. Завршио 
је правни факултет, а највише је трагова његовог 
новинарског рада и у улози главног уредника Српске 
заставе. Као резервни капетан, прошао је све срп-



Недељко Д. Трнавац194

ске ратове свога времена. Говорио је немачки, 
француски и италијански језик и био добар у поз-
навању њихове књижевности. Заступљен је у Ста-
нојевићевој Народној енциклопедији.

Михаило Драгићевић, банкар (1872–1927)

Рођен је у Горњем Милановцу, гимназију је 
завршио у Крагујевцу, а права у Београду. Био је 
успешан директор Прометне банке у Београду, ко-
ју је од 1904. од малог новчаног завода, подигао 
до једне од првих београдских банака. Био је први 
председник Удружења банака (1927) и потпредсед-
ник Индустријске коморе. Види: Александар Мару-
шић, „Драгићевићи – прича о једној заслужној по-
родици”, Г. Милановац, Слово Ћирилово, бр. 8, На-
родна библиотека „Браћа Настасијевић”, 2011.

Миодраг Јаковљевић (1906–1945)

Рођен је у гружанском Белом Пољу. Сарађивао 
је у Војничком гласнику и Народној одбрани; објавио 
је и збирку За краља и отаџбину (1936) и приредио 
познати зборник За плугом (1939). Умро је у логору 
у Матхаузену.

Уметничка породица Настасијевић: 

Живорад, Момчило, Светомир и Славомир

Из успешне неимарске делатности досељени-
ка из Охрида у Брусницу, у време изградње ми-
лановачке вароши и цркве у њој, настала је имућна 
и угледна грађанска породица Настасијевић, која 
је била у могућности да одгаји, васпита и ишколу-
је четири уметничке величине. Важна је чињени-
ца да је њихова мајка, рођењем из оближњег села 

Клатичево, у младости похађала познати девојач-
ки Институт Катарине Миловук, у Београду. Сви 
су рођени и живели у истој кући у Г. Милановцу, 
у Рајићевој улици, коју су Немци запалили 1941. 
године. Поред четири брата, факултетски су били 
образоване и сестре Даринка, историчар и Славка, 
математичар. Видети: Милош Марковић, Наста-
сијевићи, Г. Милановац, Дечје новине, 1984.

  
Живорад, академски сликар (1893–1966 ) 

Завршио је уметничко-занатску школу у Бео-
граду. Студирао је у Минхену и Паризу, у академији 
Grande chaumiere код професора Кастелучија и био 
запажен и тамо.

Живорад Настасијевић као ђак
Уметничко-занатске школе у Београду, 1908.
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Један је од оснивача УЛУС-а, оснивач и главни 
представник уметничке групе Зограф која је тежила 
за обновом средњовековног сликарства, члан Ладе 
и загребачке уметничке групе Прољетни салон. Са 
успехом је радио пејзаже, портрете и фреске.

Момчило, књижевник (1894–1838)

Растао је као дете осећајне и нежне природе, 
већ у петој години је добро читао и писао и учио 
дечје песмице напамет. У школи (у Г. Милановцу и 
Чачку) је био међу најбољим ђацима. Добри кућни 
услови и промишљено одабрана послуга, омогућили 
су свестрано, а нарочито музичко васпитање све 
деце. Момчило је свирао неколико инструмената 
(а нарочито флауту и виолину), а од две баке је 
слушао незаборавне народне приче. У школи је био 
добар хорски певач, а на школским приредбама 
је певао и оперске арије (код наставника музике 
Карла Маћејка, учио је науку о хармонији).

Фрула Момчила Настасијевића

Ђачки лист Момчила Настасијевића, 1919.

По доласку у Београд био је у контакту са ју-
гословенски оријентисаном омладином, а Гаврило 
Принцип им је био чест гост у кући. На Филозо-
фском факултету у Београду завршио је францу-
ски језик и књижевност са теоријом и класичном 
књижевношћу. Убрзо постаје истакнути гимназиј-
ски професор и једно време ради са Душаном Ма-
тићем и Милошем Црњанским.

Према његовим текстовима Светомир Наста-
сијевић је компоновао своја најзначајнија музичка 
дела; био је успешан у прози „новог стила”, а њего-
ви „лирски кругови” се сматрају врхунским делом 
српског песништва.

Биста Момчила Настасијевића,
рад Илије Коларовића
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Написао је: драме Међулушко благо, Недозвани, 
Господар Младенова кћер и Код вечите славине; 
поезију Пет лирских кругова и приповетке Хроника 
моје вароши. Његова Целокупна дела су објављена 
1938. године.

Светомир, композитор (1902–1979)

Још као четрнаестогодишњи дечак имао је 
прилику да у Горњем Милановцу слуша Вагнерову 
музику коју је изводио „неки бечки оркестар”. У 
кући су постојали: две виолине, флаута, мандоли-
на и хармонијум. И поред интересовања за музику, 
дипломирао је на Техничком факултету у Београду 
– архитектонски одсек, али похађа и музички семи-
нар на Универзитету у Београду (код Милоја Ми-
лојевића), а потом завршава оркестарско дириго-
вање. Пријатељевао је са Николајем Черепњином, 
руским музичким педагогом. Бавио се компонова-
њем и писањем музичке критике у више листова. 
Суделовао је и као виолиниста и виолиста у разним 
оркестрима и гудачким квартетима. Објавио је тра-
ктат Музички инструменти и књигу Музика као 
општи феномен у уметности. У својим операма, 
проговориће језиком националног бића: Међулуш-
ко благо, Ђурађ Бранковић, Први устанак; компо-
новао је и музику за балет, кантате, симфонијску 
музику, као и камерну и хорску.

Славомир, комедиограф и романописац 
(1904–1983)

Студирао је класичну филологију, а после сту-
дија је претежно радио као гимназијски професор 
и писац. Почео је као хумористички писац крат-
ких приповедака, позоришних комедија, а велику 
популарност и данас ужива као писац историјских 
романа.

Врачара Божана је приказивана у Народном 
позоришту у Скопљу (1938). Роман из савременог 

живота је Малиша Чворић. Историјски романи су 
бројни: дечји роман Гвапо; затим, Hanibal ante por-
tas; Деспот Стефан; Александар Македонски; радо 
читан Витези кнеза Лазара; Јулије Цезар; Стефан 
Душан и тако даље.

 
 

Генерали српске војске

Изградња друштвене елите путем школовања, 
до сада је најбољи начин за обезбеђивање успешног 
развоја и друштва и државе. „Свако друштво у зре-
лој фази свога развоја ствара и своју елиту – ако 
под овим појмом разумемо основно значење: оно 
што је најбоље, најодабраније за вршење поједи-
них функција... Елита у појединим областима дру-
штвеног и културног живота: интелектуална, умет-
ничка, војна, свештена, увек изражава потребу 
друштва да ради свог што бољег и успешнијег одр-
жавања и развоја ствара такве слојеве који ће том 
циљу најбоље и најефикасније доприносити” (М. 
Немањић). Српска елита, у војном сегменту друш-
тва, нарочито је била важна, па и пресудна, управо, 
у време када су српском народу непосредно прети-
ли ратови: српско-турски, балкански, Први светски 
рат.

Династија Обреновића, не само да је дала Срби-
ји владаре за читав један век, већ је обезбедила и 
стручни кадар за све основне државне институци-
је, па и за војску. У другој половини 19. века, пр-
венствено кроз развијен систем војног школства 
и усавршавање у иностранству, школовали су се 
следећи српски генерали из рудничко-таковског 
краја, који су широм Европе и света пронели славу 
српског војника, захваљујући својим заслугама у 
ратовима до 1918. године: генерал и академик Јо-
ван Мишковић, кога смо већ упознали као васпита-
ча престолонаследника Александра Обреновића (и 
аутора књиге: Опис рудничког округа); легендарни 
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војвода Живојин Мишић (1855), чија је мајка ро-
ђена у Коштунићима; Божидар Терзић, рођен у Г. 
Милановцу 1867, министар војни од 1915. до краја 
Првог светског рата; Љубомир Милић, рођен у 
Невадама 1861, командант Моравске дивизије у 
Церској бици 1814. године; генерал Илија Ђукнић, 
рођен у Калањевцима; генерал Милован Павловић, 
рођен у Војковцима; генерал Стеван Пантелић, 
школован у Г. Милановцу; генерал Ранко Алим-
пић, ожењен из породице Вукомановић; генерал 
Тихомиљ Николић, зет Обреновића; Спасоје Те-
шић, рођен 1879. у Доњој Врбави, командант Доб-
ровољачке дивизије формиране у Русији, са којом 
је учествовао на Солунском фронту.

Чин генерала у српској војсци установљен је 
релативно рано, 1837. године указом кнеза (међу 
седам војних чинова), мада ће се тада односити са-
мо на кнежеву браћу Јована и Јеврема Обреновића, 
а усталиће се после дуже паузе, од 1870. године.

У ноћи мајског преврата 1903. три генерала 
верна династији којој су се заклели – убили су за-
вереници. Живојин Мишић је, после принудног 
пензионисања, пошто је марта 1904. са још двана-
есторицом виших официра из политичких разлога 
послат у пензију, током петогодишње неактивно-
сти у војној служби, морао да прода и коња и уни-
форму и ушао у менично задуживање. Покушао 
је да се бави издаваштвом, што му је само донело 
нове дугове. У том периоду је одбио и једну понуду 
да се реактивира. Реактивиран је 1909. године, када 
је војни министар био његов класни друг Михаило 
Рашић.

 
Војвода Живојин Мишић (1855–1921)

Већ као питомац Артиљеријске школе у Бео-
граду са чином наредника, учествује у ратном су-
кобу 1877, у Српско-турском рату где је командо-
вао батаљоном, а потом одредом. Школовао се у 

аустријској Официрској стрељачкој школи (1888. 
у Бруку), а на Војној академији је предавао Страте-
гију. У војној каријери је био: командант Прве ар-
мије у Колубарској бици; начелник штаба Врховне 
команде у време солунске офанзиве, 1918. године; 
пензионисан је 1903, а реактивиран на захтев вој-
воде Радомира Путника, 1909. године. После рата 
је постављен за начелника генералштаба нове 
југословенске војске. За потпоручника је постав-
љен 1876, за генерала произведен 1912. а за војводу 
1914. године.

Живојин Мишић са мајком
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Из Г. Милановца је децембра 1914. организовао 
тзв. Рудничку офанзиву у оквиру које је кроз Ко-
лубарску битку потиснуо непријатеља преко реке 
Саве. За заслуге ће бити проглашен почасним гра-
ђанином Горњег Милановца.

основној школи, код строгог учитеља Сретена Ве-
личковића, из Бољковаца („ваљда се никада није 
насмејао у животу”); ђаци су становали и хранили 
се у школи, у просторији где није било кревета, 
већ само простирка и постељина; писало се гуш-
чијим перима, а тзв. „Закон за ученике” (о понаша-
њу) учитељ би прикуцао на зид и сви су га мора-
ли научити напамет; телесно кажњавање је било 
уобичајено, а прут („фиргаз”) је лежао у кориту 
напуњеним водом; после две године, школовање 
је настављено у Крагујевцу и тек сам тада добио 
опанке „грађенике”, као и ново и чисто бело рубље; 
преко Сувобора и Г. Милановца, на коњима смо 
отпутовали за Крагујевац; на стану и храни сам 
био код доктора Ломигорића, братовог пријате-
ља, а учио код катихете Јована Марковића (за јед-
ну школску годину сам завршио трећи и четврти 
разред), па сам следеће (1868) уписао гимназију, а 
1874. Војну академију. 

Генерал Јован Мишковић (1844–1908) 

Рођен је у Неготину, гимназију и Артиљериј-
ску школу завршио у Београду. Каплар је постао 
1861, а генерал 1894. године. Службује у: Страгари-
ма, Горњем Милановцу, Јагодини, Београду и Алек-
синцу. У рату 1876. је командант Чачанске бригаде, 
потом Ибарске, па Пожаревачке и Тимочке окруж-
не војске. Крај српско-турског рата 1876–1878. до-
чекује као Начелник оперативног одељења врхов-
не команде у Нишу, постаје Начелник Главног ге-
нералштаба. Министар војске је у два мандата; од 
1901. је и доживотни члан Сената.

Од 1886. је почасни ађутант краља Милана 
Обреновића. Гувернер је краља Александра Обре-
новића од 1890. до превременог проглашења пуно-
летства краља 1893. године. 

Био је председник испитних комисија за чи-
нове нижих и виших официра свих родова војске. 
Покренуо је војни часопис Ратник, 1879. године. 

Живојин Мишић са породицом у Струганику

У књизи Моје успомене (БИГЗ, Београд, 1985), 
у поглављу Детињство и школовање, Живојин Ми-
шић на веома занимљив начин описује почетак 
свог школовања (изводи): мати ми је била Анђе-
лија, из Коштунића, из фамилије Дамјановић; био 
сам најмлађе, тринаесто дете (од којих само две 
девојчице); прва два разреда сам учио у рибничкој 
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Председавао је Црвеним крстом, 1896. и Савезом 
стрељачких дружина.

Својим списатељским радом заслужио је да 
постане редовни члан Српске Краљевске акаде-
мије, 1892. године и њен председник 1900. године. 
Чланке просветног карактера (практична настава 
историје и географије) објављује у часопису Шко-
ла Милана Ђ. Милићевића (1873, 1875). Свакако је 
најсвестранија личност међу српским официрима 
с краја 19. века и увек у непосредној близини кра-
љева Милана и Александра.

Априла 1868. године, као штабни потпоручник 
долази на службу у Горњи Милановац, што ће му 
омогућити да детаљно упозна и проучи Руднич-
ки округ. Из Г. Милановца одлази 1873. године, 
али тиме не престаје његово интересовање за овај 
крај. Његова истраживања значајна за рудничко-
таковски крај објављена су у обимној књизи Опис 
Рудничког округа, коју је приредио Борисав Чели-
ковић, а издала Општина Г. Милановац, 2007. го-
дине.   

Занимљивост је да је Јован Мишковић, мада 
генерал и председник Српске Краљевске академије, 
сачинио списак књига и уџбеника којима жели до-
пунити своје образовање, а међу њима је навео и 
уџбеник Педагогија (вероватно Војислава Бакића, 
ректора Велике школе).

Објавио је око 20 књига и брошура, међу ко-
јима су и: Путовање по Србији, 1872; Хидрографија 
независне Кнежевине Србије, 1880; Књажевачки ок-
руг, 1881; Војничка песмарица, 1887; Косовска бит-
ка, 1889; О развијању врлина у нашем народу, 1889; 
Српска војска и војевање за време устанка, 1895; 
Кроз Босну, Херцеговину и Боку Которску, 1896; 
Географско-историјске слике из Краљевине Србије, 
1901. и 1904; Београд и околина, 1906. године.

 Генерал Илија Ђукнић (1839–1911)

Рођен је у Калањевцима, завршио је артиље-
ријску школу у Београду, 1864. године. До 1883. је 
завршио све официрске класе и постао пуковник; 
а генерал од 1894. године. Истакао се у ратовима 
1876–1878. године. Био је командант: Београдске 
окружне војске, Ибарске дивизије, Дунавске диви-
зије, Тимочке дивизије, Шумадијске дивизије и Мо-
равске дивизије. Ћерка Милева се удала за генерала 
Дамјана Поповића.

Био је члан Државног савета. Објавио је више 
радова из војне струке (часопис Ратник).

Генерал Милован Павловић (1842–1903)

Рођен је у селу Војковци, Срез качерски, у зем-
љорадничкој породици. Школовао се у Чумићу, 
Аранђеловцу, Крагујевцу и Београду. Артиљериј-
ску школу завршио 1865. године, а у генерала про-
изведен 1894. године.

Почео је као командир Поткивачке школе, 1867. 
године. Затим, службује у Књажевцу, Подрињу, Кра-
гујевцу и Београду. Командант је Дунавске дивизи-
је, па командант Београда, 1886.године. Деведесе-
тих година, три пута је био министар војни, у три 
владе, а од 1897. је управитељ Војне академије; од 
1902. четврти пут министар војни, а пети пут пос-
таје у новој влади исте године, до 29. маја 1903. годи-
не, када је убијен, као одан династији Обреновића.

Генерал Божидар Терзић (1867–1939)

Рођен је у Горњем Милановцу, од оца Петра, 
писара Среза качерског и мајке Јерине. Основну 
школу је завршио у родном месту, седам разреда 
гимназије у Крагујевцу, а Војну академију 1894. у 
Београду. Као државни питомац се школује у Не-
мачкој. Каплар је 1887, а генерал 1916. и армијски 
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генерал 1923. године. У почетку војне каријере, 
радио је као наставник у Артиљеријској подофи-
цирској школи. Од 1903. до 1905. ађутант је краља 
Петра. Од 1910. вршилац је дужности начелника 
Историјског одељења Главног генералштаба. Од 
1912. је начелник Оперативног одељења Штаба Вр-
ховне команде, а 1913. командант Шумадијске ди-
визије, па Вардарске дивизијске области. У влади 
Николе Пашића, 1915. он је министар војни, све до 
1918. године, дакле, у најтежем времену за српску 
војску (Солунски фронт).

Био је и уредник часописа Ратник. Писао је и 
преводио текстове војне природе. 

За нашу тему посебно је занимљива његова 
брига о мајци. Оставши рано удовица успела је 
кроз године мука, брига и напора да свог јединца 
изведе на прави пут. Желећи да јој се одужи за све 
што је учинила за њега, генерал Терзић је највећи 
део живота провео уз њу, чак су и Албанију пре-
шли заједно.... Иако је провео мало времена у 
родном крају, гајио је према њему велику љубав 
и старао се за његов напредак. Био је председник 
и члан управног одбора Удружења Рудничана у 
Београду, основаног 1934. године. Циљ удружења 
био је рад на просветном, здравственом, економ-
ском, социјалном и културном унапређењу руд-
ничког краја... Дана 11. јуна 1938. посетио је гор-
њомилановачку Гимназију и директору Војиславу 
Максимовићу предао 243 књиге и 30 обвезница 
Ренте за ратну штету. Том приликом основан је 
фонд под називом „Задужбина мајке Јерине и сина 
јој Божидара П. Терзића армијског генерала”... Ис-
те године приложио је милановачкој цркви емај-
лирани крст, епитрахиљ проткан златом и нов ча-
совник као најлепши украс за звоник. Часовник је 
израђен у радионици познате фирме „Пантелић” 
у Земуну и подешен да и ноћу показује време, а 
између цифара исписано је „Мајка Јерина”. Вред-
ност овог поклона цркви Свете Тројице износила 
је 17.000 динара... У селу Горњим Бањанима, по-
дигнут је водовод са врло модерним чесмама „зау-
зимањем армијског ђенерала г. Божидара Терзића 

у 1928. години”. Родно место своје мајке помогао 
је значајним средствима и приликом формирања 
тамошње Среске здраствене задруге. По његовој 
изричитој жељи владика жички Николај Велими-
ровић присуствовао је слави цркве у Горњим Ба-
њанима 1. октобра 1938. године, на дан Покрова 
Свете Богородице. Горњомилановачка општина 
се захвалила свом земљаку и за живота прогласи-
ла га почасним грађанином, а једној од главних 
улица доделила је његово име... . Са Александром 
Андрејевићем превео је и приредио два издања 
књиге Ф. Тајзена „Југословенски проблем”. „Успоме-
не на Шумадијску дивизију” објавио је 1932. године 
у књизи Д. Ђорђевића „Шумадија у прошлости и 
садашњости”. Током 1936. и 1937. године написао 
је предговоре за српска издања књига Ф. Кохенхау-
зена „Сто година пруско-немачког ђенералштаба” 
и „Велики војсковођи”. Детаљније: Ирена Мандић 
и Александар Марушић, Ђенерал Божидар Терзић 
(1867- 1939) ,Г. Милановац, Музеј рудничко-таков-
ског краја, 2001.

Генерал Љубомир Милић (1861–1949)

Рођен је у Горњем Милановцу. После Реалке, 
завршио је Нижу и Вишу Војну академију, 1884. 
године. Као државни питомац боравио је и уса-
вршавао се у руским трупама. У пешадијској По-
дофицирској школи је командант 1897. године; од 
1901. ађутант краља Александра; од 1912. командант 
Моравске дивизије 2. позива. Учесник је битке на 
Церу. На Крфу 1917. је инспектор пешадије. После 
Првог светског рата службује у Сплиту.

Генерал Стеван Пантелић (1839–1929)

Рођен је у Шапцу, у породици судског чинов-
ника, који је у Горњем Милановцу био председник 
Рудничког првостепеног суда.
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Основну школу је завршио у Горњем Мила-
новцу, а гимназију у Крагујевцу и Београду, где је 
1861. завршио Артиљеријску школу. Као државни 
питомац, у Бечу (1863) похађа Физикални инсти-
тут за физику и хемију, а потом се у области хемије 
усавршава у Француској и Немачкој. Од 1864. је 
професор Артиљеријске школе у Београду (хемија). 
Начелник је Пиротехничке лабораторије. У војсци 
Србије је обављао разноврсне функције, на при-
мер, командант Нишавске дивизије, па војни аташе 
у Бечу (1881), а потом командант града Београда. 
Члан је Комитета за наставу и организацију вој-
ске. Од 1880. до 1885. је ађутант кнеза, па краља 
Милана. Често је војни изасланик у иностранству 
(Италија, Немачка). Од 1898. је провео три деценије 
у „неприметној пензији”.

Истакао се и у домену проналазаштва (мало-
димни барут), па је 1867. изабран за члана Српског 
ученог друштва и 1891. за почасног члана Српске 
краљевске академије. Написао је више уџбеника и 
брошура: Хемија за артиљеријску школу у Београду 
и за употребу војне технике, 1873; Хемија за упо-
требу ватрометске школе, 1867; Практично уво-
ђење у хемијској анализи барута.., 1867; Дисципли-
на у војсци, 1875. и слично.

Генерал Иван Павловић (1869–1943)

Унук Николе Луњевице, по мајци Лени, која је 
имала и кћер Катарину, професора и сина Петра, 
академика. Праунук је и славних Чарапића. Његову 
биографију смо детаљније приказали у првом делу 
књиге, пошто је он аутор књиге која на најбољи 
начин приказује породицу Луњевица. Водник је 
био до 1894. а од 1919. године је унапређен у чин 
генерала. Био је начелник Историјског одељења 
Главног генералштаба и аутор је више стручних ра-
дова.

Генерал Ранко Алимпић (1826–1882)

Са рудничко-таковским крајем био је повезан 
женидбом са Милевом Вукомановић, ћерком Пет-
ра Вукомановића, брата кнегиње Љубице. Док је 
учио гимназију у Крагујевцу, становао је у кући 
Симе Милутиновића Сарајлије. Радећи као писар у 
главном војном штабу, 1846. послат је као државни 
питомац у Берлин (Ратна школа). Припадао је пр-
вој генерацији наших (војних) питомаца у Пруској 
(са Јованом Белимарковићем и Петром Протићем 
Драгачевцем). Школовање је наставио у Бриселу и 
Лијежу. Обишао је више земаља. У Србији се, поред 
војних дужности, бавио и предавачким послом, 
као и политиком (министар грађевина, 1874).

На основу његових бележака, супруга Милева 
је објавила Живот и рад генерала Ранка Алимпића, 
Београд, 1892.

Генерал Тихомиљ Николић (1832–1886)

Рођен је у Крагујевцу, а оженио се Хермином, 
ћерком Анке Обреновић (Константиновић). И дру-
га њена ћерка, Катарина, удала се за генерала Ми-
ливоја Блазнавца. Тихомиљ Николић је завршио 
две године Лицеја, на Филозофском одсеку. Уписао 
се у Подофицирску Артиљеријску школу и завршио 
је 1855. као први у рангу. Као државни питомац 
послат је у Берлин у Артиљеријско-инжињерску 
школу, а на праксу у Кобленц и Лијеж.

Од 1858. је био професор Артиљеријске школе 
у Београду. Једно време, од 1867. у пратњи је кне-
за Михаила на путу у Цариград. Идуће године је 
у пратњи новог кнеза, малолетног Милана Обре-
новића и његов ађутант. И њега прати у Цариград. 
Командант је стајаће војске од 1874. године, а ми-
нистар војни од 1875. године. Од 1880. активан је 
у дипломатији, а од 1882. године је председник Ко-
мисије за наставу и организацију војске.
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Марко Катанић, почасни генерал
(1830–1907)

Место рођења је Бечањ на Руднику. Завршио је 
Артиљеријску школу 1850. године, а пуковник је од 
ратне 1876. године. Упућен је у Париз ради студија 
војне администрације. Био је окружни официр за 
Крагујевачки и Чачански округ; а касније командант 
бригаде (и Рудничке бригаде, 1876); рањен је исте 
године.

Био је ађутант кнеза Милана 1880. и председник 
војног суда. Написао је Мемоаре ђенерала Марка Ђ. 
Катанића, Ниш, 1908.

Генерал Радован Обрадовић (1876–1965)

Рођен је у Влакчи, Крагујевац. После Више шко-
ле Војне академије био је на стажу у Француској. 
После Првог светског рата (1923) унапређен је у ге-
нерала.

Генерал Јовица Јовичић (1877–1949)

Рођен је у Велеречи, Руднички округ. Завршио 
је Војну академију и боравио на студијском усавр-
шавању у иностранству; инжињеријски потпоруч-
ник постао 1897, а дивизијски генерал 1925. године. 
Био је класни старешина на Војној академији; ор-
донанс краља Петра 1913; шеф наставног одсека за 
пешадијску инспекцију. У Првом светском рату је 
теже рањен, а 1918–1920. је начелник генералштаба 
дивизијске области. Био је ожењен ћерком војводе 
Степе Степановића.

Генерал Спасоје Тешић (1878–1963)

Рођен је у Доњој Врбави. Завршио је пешадиј-
ску школу гађања, 1911. Говорио је француски, не-
мачки и руски језик. Потпуковник је био од 1915, а 
генерал од 1927. године.

 Генерал др Добривоје Стојнић (1886–1962)

Рођен је у Славковици, Љиг. Завршио је меди-
цину у Бечу и учествовао у ратовима од 1912. до 
1918. године, као лекар. Био је у чину санитетског 
бригадног генерала. Сахрањен је у Славковици.

Генерал Драгослав Милосављевић
(1889–1966)

Рођен је у Горњем Милановцу, завршио је Ви-
шу школу Војне академије и Артиљеријску школу 
у Фонтенблоу. Од 1941. био у немачком заробље-
ништву. Умро је у Вашингтону.

Генерал Малеш Јаковљевић (1884–1971)

Судски генерал, пореклом из Бершића. Завр-
шио је права у Београду, 1908. године. Поручник је 
био 1910, а генерал 1935. године. Написао је Прак-
тичан коментар Уредбе о војној дисциплини, Бео-
град, 1934.

 
Знаменити официри

Груја Мишковић (1828–1880)

Пуковник. Рођен у Кадиној Луци; а професио-
нално се развијао у народној војсци; постао је 
„наставник војске” шабачке и ваљевске, па коман-
дант дринских добровољаца. Тешко је рањен у срп-
ско-турском рату, а ратовао је и за аустријског цара 
у Војводини.

Михаило Катанић, мајор (1840–1877)

Место рођења је Бечањ на Руднику. Доброво-
љац 1858. године, мајор од 1885. године. Унапређен 
је и одликован за храброст. Командант батаљона 
је у рату 1876–1878. године. У рату против Бугара 
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1885. је рањен: на три места метком и на пет места 
бајонетом и том приликом је заробљен. Непри-
јатељски старешина га је, одушевљен његовом хра-
брошћу и борбеношћу, упутио у болницу, а после 
излечења вратио у Србију.

Милан Петровић (1850–1876)

Рођен је у Горњој Црнући и један је од првих 
школованих официра српске војске („инџинирски 
потпоручник и водни официр у чети пионирској”). 
Завршио је основну школу, гимназију у Крагујевцу 
и Војну академију у Београду.

Он је и један од првих јунака Српско-турског 
рата 1876. године у којем је и погинуо. М. Ђ. Мили-
ћевић о њему пише у Поменику.

Генералштабни пуковник
Василије Антонић (1860–1929 )

Рођен је у Руднику. Отац му је био срески на-
челник, а мајка, ћерка, такође, среског начелника 
Вула Вукомановића. Основну школу је завршио у 
Г. Милановцу, гимназију у Крагујевцу, а Војну ака-
демију 1880.године. Школовање је наставио као др-
жавни питомац у Бечу. Касније ће постати и про-
фесор Војне академије, за предмет „Ђенералштабна 
служба”. Једно време је био краљев ађутант, војни 
аташе у Бечу и војни посланик на Цетињу. Два пута 
је био министар војни и три пута министар ино-
страних дела. Писао је у Ратнику и био помоћник 
уредника.

Сретен Рајковић (рођен 1874),
пуковник и четнички војвода

Рођен је у Војковцима, на Руднику. Био је пу-
ковник и четнички војвода у покрету војводе Јо-
вана Бабунског, 1905. године у Македонији. Био 
је главни секретар централног одбора четничке 
организације, а у рату 1912. је постао мајор и ко-

мандант 14. пука. Рањаван је, а пензионисан као пу-
ковник и командант Косовско-митровачког војног 
округа.

Љубомир Вучићевић (1868–1934)

Рођен је у Мајдану. Завршио је Нижу школу 
Војне академије 1891. године. Уврштен је у ред 
најзаслужнијих српских официра због успешног 
командовања у ратовима од 1912. до 1918. године. 
Био је командант Вардарске дивизијске области 
(1921–1923).

Михаило Петровић (1884–1913 ),
први српски авијатичар

Први српски војни авијатичар и прва ратна жр-
тва у ваздухопловству. Рођен је у селу Влакча, на 
падинама Рудника, а погинуо је код Скадра у рат-
ним операцијама, током Првог светског рата.

Завршио је Војнозанатлијску школу и Артиље-
ријску подофицирску школу у Крагујевцу. Када је 
војно министарство 1912. године расписало кон-
курс за школовање у француским војним школама, 
прошао је тешке и детаљне провере заједно са још 
пет питомаца. Пилотску обуку је завршио у шко-
ли Farman у Етампу. Први је 23. јула 1912. стекао 
диплому Међународне ваздухопловне федерације 
(бр. 979) и постао први српски пилот.

Миодраг Томић, мајор-пилот (1888–1962)

Рођен је у Страгарима (Јасеница), а завршио 
је пилотску школу „Блерио” у Етампу (Француска, 
1912). После Првог светског рата био је командант 
ловачког пука, а од 1922. и командир пилотске шко-
ле у Србији.

У рату 1912-1913. био је пилот у ескадрили за 
извиђање; 1915. је одржавао везу између Скадра и 
Драча. Учествовао је у ваздушним борбама у Со-
луну, а био је и код Француза у борби на Вердену.





Додатак

Из бележака школског
надзорника о обиласку школа

рудничко-таковског краја
 

(Сретен Пашић, Кроз руднички округ, Ср. Карловци, 1904)

Драма „Други српски устанак”
Матије Бана

поново међу нама
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Из бележака школског надзорника у Чачку (1898 
–99) издвајамо оно што за данашње читаоце 
може бити занимљиво и значајно:
Надзорник, који се бави тешком атлетиком, 

заједно са својим лекаром, прави маршруту обила-
ска школа у округу, за наредних 40 дана (пешице, 
устајање пре 5 сати; сваки дан у другом селу). У 
Прељину стиже пре почетка наставе, врши увид и 
надзор над радом учитеља, у 10 сати је у Брђанима 
код брачног пара учитеља Зисића, у 15 часова на-
ставља за Г. Милановац, где стиже око 18 сати уве-
че. Сутрадан врши преглед у основним школама 
за градску и за сеоску децу (тзв. „Брусничка шко-
ла”), прегледа рад у шест одељења, међу њима је 
и Радосав Ђукнић, најстарији активни учитељ у 
Србији (његови ђаци неколико пута у току дана 
имају певање: пре, између и после часова); школа 
има леп врт у којем раде учитељи са ђацима; уз-
гред је надзорник прекорио учитеља Вељу што је 
„виолину обесио о клин” и прошетао је по вароши 
(град има „угледни врт” и стручног вртлара; а над-
зорник запажа да је град окружен шумама, па се 
причало „како лисице с ћепенака милановачких 
краду лепиње”).

У четири сата изјутра надзорник са локалним 
учитељем креће за Доњу и Горњу Враћевшницу; ту 
је „вредан и строг” учитељ Арсеније Радовановић, 
који „долази у ред оних, који се никад нису с децом 
у школи насмејали”. У „горњој школи” надзорник 
је младој учитељици наредио да ђаке пошаље на 

оближњи поток да се оперу, јер су им уши биле 
прљаве („али поток не утиче у Програм рада”). Оби-
лазећи манастир, локалном учитељу каже: „Оти-
ди, учитељу српски, са својом децом који пут на 
вечерњу, који пут на јутрењу... запевај...”. 

На путу за Мајдан, учитељи показују надзор-
нику „обељену шуму”: „сељаци огуле кору са сваке 
букве, коју хоће да осуше, како би је, после, као 
суху могли одсећи... на стотине букава”; у Мајдану 
је „неслога између сељака и учитеља. Наравно да 
деца највише пате”; „учитељ је заузимљив за пољску 
привреду” (школски врт).

Рудник: „што је најлепше на Руднику јесте из-
ванредан поглед и вода, какве на далеко нема”. Над-
зорник се у четири сата изјутра „умио на кладенцу”, 
спустио се до реке Качера, за коју један сељак рече: 
„Рђа је он, господине ! Што за три године донесе: 
све за дан однесе”. У школском врту затиче учитеље-
ву госпођу: „окопава кукуруз...учитеља смо затек-
ли у школи, на раду” (Радован Дивац). Поново се 
враћа на Рудник и хвали учитеља: „Необично је 
видети овога снажног човека како се другарски 
опходи с ученицима”. Близу Јарменоваца срећу „јед-
ног необичног путника, у једној руци носи ципеле, 
а у другој путничку скрињицу... путујући глумац”; 
„школа је стара и од слабе грађе. Сада је сва подупр-
та дирецима... до године ће бити затворена”.

Учитељ у Драгољу, надзорнику каже: „Зар ја, 
господине, да проведем век у Драгољу... То није 
право” и жали се на „сталност учитеља”, а у над-



Недељко Д. Трнавац208

зорниковом пешачењу он је видео „понижење над-
зорничког достојанства”, а не прилог здравом начи-
ну живота. Са узвишице изнад Драгоља, гледали 
су „како ученици раде гимнастику и слушали их 
како певају”. У Калањевцима „има доста добрих 
и великих воћњака... има домаћина који од једног 
рода шљива узму по шест до десет хиљада динара”.

Моравци су надзорнику били повод за праву 
језичку анализу: „Руднички округ негује у себи три 
дијалекта”, у зависности одакле су се досељавали 
(претходних деценија).

„Идући Савинцу прошли смо поред Таковс-
ког Грма... осушен. До њега је леп и напредан грм, 
који је, како се прича, посадио кнез Михаило”. У 
Савинцу „сељани сложно наваљују да се једно оде-
љење (школе) затвори, јер им је тешко подносити 
трошак за два учитеља” (уствари, две учитељице).

У Бершићима, надзорник стиже „кући попа 
Боже Јаковљевића, који нас је лепо дочекао и уго-
стио (син Вељка, посланика)... морало се пити, пе-
вати и свирати до после пола ноћи”. „Бершићска 
црква и школа” су у Брезни: ђаци донели „ручак за 
посне дане” – „седну по двојичица, тројичица на 
под, простру торбице, па с њих једу; неко гњежде-
на пасуља, неко кромпира (компира)”, а неко дете 
„проведе дан о сухом хлебу” (као „манастирски ис-
посници”); „учитељ овај (Купчевић) „заслужује да 
се уврсти међу прве своје другове”; код учитељице 
(Душановићева) „затекнем француске књиге и 
– фрулу”. 

У Прањанима је „рад у школи трезвен и оби-
лат; слога између сељака и учитеља потпуна”; „у 
овој се школи с особитом пажњом негује народна 
песма. У Миоковцима раде две сестре учитељице”. 
После четрнаест дана, наново се надзорник врати у 
Чачак, а срце му „живље закуца”; а после три дана 
одмора, надзорник наставља за Марковицу, Тијање 
и Гучу.

Драмски приказ „Други српски 
устанак – српске Цвијети”,

Матије Бана (1865)
 

После век и по, поново се подсећамо да је 1865. 
Матија Бан написао драму Други српски устанак, 
а према наруџбини кнеза Михаила. 

Прослава Другог устанка, Топчидер, 1865.

Ретки су књижевни и позоришни делатници 
којима је познато да је чувени писац Матија Бан 
написао драму Таковски устанак, још 1865. годи-
не. Кнез Михаило је, организујући на Топчидеру 
велику народну и државну прославу 50-годишњи-
це Другог српског устанка, посредством министра 
Косте Цукића, позвао Матију Бана да напише „што 
живље и верније” позоришни приказ тих догађаја. 
Мада је временски рок био веома кратак, познати 
књижевник се прихватио тог посла, ослобођен је 
свих службених обавеза, повукао се на своје имање 
у околини тадашњег Београда и написао основни 
текст за непуне две недеље. Основу су чинили за-
писи Вука Караџића, Алексе Симића и других хро-
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ничара и непосредних учесника из устаничких да-
на. Због природе и патриотског набоја текста, и да 
се не замере Турцима, представа је одложена после 
свечарских догађаја.

Истог лета, писац је текст драме из прозе пре-
творио у стиховану драму, проширио и објединио 
оба дела под насловом Српске Цвијети. Кнез је био 
задовољан, похвалио је драму и богато наградио 
аутора. За приказивање у позоришту у Београду, 
драма је подељена у два дела: Таковски устанак и 
Ускрс српске државе. Две главне личности су кнез 
Милош, који се истицао својим јунаштвом и „до-
стојна му” „српска хероина” кнегиња Љубица. Уз 
њих су „славни Рајић”, „вјерни Димитрије”, „мудри 
Дукић и Катић”, „племенити Луњевица”, „јуначки 
Добрача”, игуман Мелентије, неустрашиви Лазар 
Мутап, а „у полусјени стоје Вучић и Благоје”, као 
и Гарашанин. Карактери турски, такође су „нијан-
сирани”: Серчесма ага, побратим Ашин бег, свирепи 
везир Сулејман, Ћор-Зуко и други. Сам писац каже 
да је настојао „да се што више приближи простом 
народном говору, који ипак има своју особиту 
поезију”. Не треба заборавити да је писац рођени 
Дубровчанин и светски путник, који је у Србију 
дошао у пуној снази и зрелости.

За ауторе хроника о рудничко-таковском кра-
ју ово је изузетно откриће, јер до сада ова књижев-
на тековина није регистрована у завичајном Му-
зеју или библиотеци. Нисмо је нашли, чак, ни на 
Филозофском факултету који је наследник Лицеја, 
на Филолошком факултету смо нашли само „кар-
тончић”, тј. траг да штампана књига постоји, али не 
постоји ниједан примерак. Вероватно је „нестао” 
после 1903. и династичких борби и уништавања 
заоставштине која похвално говори о Обренови-
ћима. После дужег трагања текст смо пронашли 
у збиркама Српске академије наука, тако да он ви-
ше није непознат и свима је доступан (укупно 244 
стране).

Матија Бан (1818–1903). Професор францус-
ког језика на Лицеју у Београду, књижевник и ди-
пломата. У Дубровнику завршио филозофске и 
педагошке науке. У Београд долази 1844. и постаје 
васпитач кћерке Александра Карађорђевића. Скер-
лић сматра да је његов најплоднији рад на драми 
(написао је 13 драма и трагедија). Заслужан је и за 
појаву часописа „Воспитатељ женски”.

Владимир Карић је 1884. записао: „На Руднику 
у густим и једва проходним шумама овог маленог 
круга било је огромно слагалиште бунтовничког 
духа и огња, којим се упали турска царевина и ва-
скрсе данашња Србија”.

Плакат за представу Српске цвети из 1903. године
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Памћеник и поука

Од неписменог сељачког народа, предвођеног, 
такође, неписменим кнезом, за непун век (1815–
1903), Рудничка на(х)ија и Србија, прешли су један 
цивилизацијски пут, који су други народи Евро-
пе, пре тога, прелазили кроз неколико векова. Од 
вазалне аутономије у оквиру турског царства, до 
самосталне Кнежевине и ослобођене Краљевине 
Србије; од неписмених родитеља, који су освајали 
и запоседали вароши и градове, па до школованих 
потомака, који су за две-три генерације створили 
сасвим нови социјални миље, начин живота и нову 
државу у кругу породице „јевропских” држава.

Од Милоша, који је „трговине ради” походио 
велике приморске градове, преко „Мањо-бега”, ње-
гових „европских година” и владавине „просвеће-
ног апсолутисте”; до будућих краљева који ће бити 
школовани у Паризу или од најбољих професора 
Велике школе у Београду.

У позадини свих успеха кнеза Милоша и ди-
настије Обреновића налазе се политика прегова-
рања и образовања(школовања); упоредо чланова 
династије и народа у целини.

Рудничко-таковски крај, као завичај династи-
је, покренуће Други српски устанак, даће главне 
устаничке вође, финансијере и најважније предс-
тојнике Српске православне цркве. Све се то јасно 
види у овој књизи, како кроз појединачне биогра-
фије, тако и кроз збирне прегледе развоја школске 

мреже, па и кроз бројне занимљивости које илу-
струју и продуховљују сувопарне историјске чи-
њенице.

Још док се смирују устаничка превирања и за-
снива нова српска власт, Милошева и Јевремова 
ћерка „ударају гитар и клавир” и уче по неколико 
страних језика (а учитељи су из иностранства); 
бројни потомци „преостали” из трагичних помора 
у збеговима и у борби са болестима (туберкулозом), 
такође, користе повољне услове, уче вредно и за-
узимају ново место у новонасталом грађанском 
сталежу. Из устаничких писарских канцеларија су 
први професори Велике школе из 1808. године; из 
редова државних благодејанаца су веома значајни 
професори Велике школе из 1863. године и Београд-
ског универзитета из 1905. године; бројне уважене 
личности културе, уметности и јавног живота; из 
рудничко-таковског краја је око петнаест генерала 
и виших официра српске војске.

Иза династије Обреновића (1903), остаће раз-
вијена, уређена и оснажена држава Србија, која ће 
се, већ после десет година, наћи у средишту и жа-
ришту европских и светских политичких и ратних 
догађаја, са много војничке храбрости и вештине, 
али недовољно политичке мудрости и бриге за уже 
српске националне и државотворне интересе, који 
су били основна брига и животна мисија кнеза Ми-
лоша и свих Обреновића. Ова књига је спомен на 
то време и на те људе, а предајемо је у руке и за поу-
ку потомцима и новим генерацијама Рудничана и 
Таковаца.
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Рецензијa

Јубилеји су прилика на подсећање на заборављене или занемарене личности и институције, за нове 
увиде у поједине аспекте њиховог формирања и деловања у одређеној историјској епохи и значење 
за данашње генерације. Ову чињеницу имао је на уму професор Филозофског факултета у Београду, 
Недељко Трнавац, намењујући своје најновије дело „младежи и народу, поводом 200 година од Другог 
српског устанка”.

Рукопис је састављен од две целине, једне посвећене Обреновићима и њиховом породичном кругу, 
анализи њиховог одрастања и образовања, и друге посвећене прегледу развоја школства у рудничко-
таковском крају у последња два века. Омеђена на одређене личности и крај, ова књига има шире значење 
од завичајне историје на које бисмо се у овој рецензији нарочито осврнули.

Династички континуитет код Срба је падом под туђинску власт био драстично прекинут, па су 
стваране црквено-етнархијске династије, попут Петровића у Црној Гори, односно, тзв. народне динас-
тије у новоослобођеној Србији. Проблем васпитања вишег слоја, а у оквиру њега васпитања престоло-
наследника, био је истакнут од касног средњег века у педагошким списима у западној Европи, а одавно 
је тема историје педагогије, како на Западу, тако и у Русији. Осим проучавања детињства и образовања, 
Петра Другог Петровића Његоша, мотивисаног књижевно-историјским разлозима, ми до сада нисмо 
имали прилику да се неко огледа у проучавању васпитно-образовног пута наших владара. То је прва 
тема и први незаобилазан допринос ове књиге у систематском проучавању нашег педагошког наслеђа.

Код Обреновића као народне династије тај пут разумљиво креће народном педагогијом, да би 
већ за кнеза Михаила и сроднике из његове генерације, настао организованији рад на образовању. 
У случајевима кнеза, потом краља Милана и његовог сина Александра већ имамо организовано обра-
зовање прилагођено замишљеним потребама будућег владара, али, у оба случаја, у неповољним усло-
вима, под влашћу намесништва, без успостављених здравих породичних односа, неопходних у васпи-
тању личности, па и владареве, колико и формално образовање.

Професор Трнавац је савесно и систематично изложио доступне податке о образовању свих вла-
дара из куће Обреновића, њихових следбеника, као и блиских породица Вукомановића и Луњевица. 
Овај приступ омогућио је поглед на васпитање новоуспостављеног вишег слоја, од задружних школа 
до коришћења приватних, дворских учитеља, у које су спадали и неки од најученијих људи свог доба. 
Надомештен је један аспект у сагледавању Обреновића и Србије њиховог времена који је до сада недо-
стајао.

Други врло значајан аспект рада професора Трнавца односи се на расветљавање улоге Обреновића, 
пре свега родоначелника династије, Милоша, на просветном пољу. Стереотип о „оријентално-непи-
сменом” кнезу, заснован на познатом писму Вука Стефановића Караџића, разбијен је пре свега на основу 
досадашњих домета наше историографије у проучавању овог питања, мислимо, пре свега, на одговара-
јуће радове Владимира Стојанчевића и Јована Милићевића. Укрштајући њихове генерализације и другу 
доступну грађу, професор Трнавац је снажно и трајно побио мит о Милошевој антипросветитељској 
улози, што представља значајан допринос историји националне педагогије и школства, са којим ће мо-
рати да рачуна сваки наредни истраживач овог периода, али и сваки педагошки образован грађанин 
Србије.



У истраживању других аспеката образовања Обреновића, аутор се ослонио на радове професора 
Радоша Љушића, најбољег познаваоца династичке историје Србије 19. века, као и на радове историчара 
млађе генерације, Сузане Рајић, Ане Столић и других. Подједнаку пажњу поклањао је грађи коју су ос-
тавили савременици периода о коме пише или њихови генерацијски настављачи.

Наведена одлика књиге професора Трнавца посебно је дошла до изражаја у прегледу развоја школ-
ства у рудничко-таковском крају, у којој он из улоге утемељивача школске педагогије као научне дис-
циплине у Србији, даје вредне, документоване и синтетизоване напомене о задружним и државно-оп-
штинским сеоским школама у Србији 19. века, које би промакле историчарима без школско-педагошког 
образовања. Тиме је слика школа, учитеља и ученика која се излаже у књизи поузданија, прелазећи зна-
чај завичајног прегледа школског развоја.

Резултати истраживања професора Недељка Трнавца заслужују, дакле, да буду публиковани у го-
дини великог јубилеја двестагодишњице Другог српског устанка, из најмање три разлога:

– дат је први пут у нашој педагошкој историографији преглед васпитања будућих владара;
– развејане су широко распрострањене предрасуде о просветном учинку владавине Обреновића;
– пружен је увид у развој сеоског школства у средишњем пределу Србије, који по својим резултатима 

надилази завичајну културну историју рудничко-таковског краја, обезбеђујући јој заузврат, трајно 
место у националној историји школства.

Најзад, књига професора Трнавца написана је прегледно, са богатим илустративним прилозима и 
однегованим језиком који краси јасна, језгровита реченица.

Проф. др Наташа Вујисић Живковић
Филозофски факултет, Београд



Рецензија

Повест рудничко-таковског краја без икакве сумње, трајно је обележила веза, међусобни утицај 
али и прожимање поменутог простора са најмлађом српском династијом – Обреновићима. 

Захваљујући свом пореклу, затим значајном материјалном иметку и посебно судбоносном догађају 
под Таковским грмом из 1815. године, чланови овог владарског дома гајили су посебан, и усудићемо 
се рећи, веома присан однос према рудничко-таковском крају. Велики број задужбина, честе посете 
Горњем Милановцу и околини, али и посебно неговање култа Милошевог устанка, утицали су да се и 
данас на овим просторима систематски и промишљено чува успомена на њих.

Том низу добро конципираних и, што је посебно важно, у пракси реализованих пројеката, свакако 
спада и штиво угледног педагога и професора Недељка Д. Трнавца названо Обреновићи: детињство и 
образовање Просвета и школство у рудничко-таковском крају (1815 – 1903 – 2015). Након што смо за-
мољени да прочитамо текст поменутог наслова, ево у најкраћем наших импресија.

Поменуту документарно-илустративну публикацију поред Увода чине четири међусобно повезане 
целине, на укупно 219 страна. Ослањајући се превасходно на литературу, аутор је представио и ана-
лизирао својеврсну „еволуцију” једне сеоско-трговачке породице, до које долази не само владарским 
уздизањем, већ и планским образовањем њених потомака. Истовремено, штиво на крајње објективан 
начин повезује династичку са две највиђеније куће рудничко-таковског краја, Вукомановићима и Луње-
вицама.

Такође, кроз биографије најистакнутијих личности, академске, уметничке и војне провенијенције, 
поникле на простору омеђеном Рудником, Вујном и Сувобором, могуће је сагледати значај и далекосе-
жност просветне политике тадашње Србије коју су предводили Обреновићи.

Оригиналну, и до сада неистражену тему, каква је васпитање и образовање једне владарске куће и 
њено прожимање са људима и простором из ког је проистекла, аутор је методолошки ваљано обрадио, 
синтетизовао и, као такву, понудио најширој јавности. 

Велики број правилно распоређених фотографија и репродукованих уметничких дела, заједно 
са читавим низом краћих појашњења обогаћују целокупан текст, дајући му неопходну прегледност и 
занимљивост. Такође, обиман списак литературе, који нам аутор доноси на самом крају књиге, упућује 
читаоца, да ако жели сазна знатно више о самој династији Обреновић, њеном настанку, уздизању и 
коначно, значају за целокупан развој српске нововековне државе.

Осмишљена на ваљан начин, писана једноставним речима, ова, бројним подацима „испуњена” пуб-
ликација, свакако је оправдала очекивања. На крајње пријемчив начин, кроз опис просветно-васпитних 
прилика, како једне од владарских кућа Србије, тако и самог рудничко-таковског краја, ово штиво даје 
значајан допринос у очувању историјског памћења једног судбоносног времена, какав је без икакве сум-
ње за наш народ био XIX век. 

Александар Марушић,
кустос-историчар

Музеј рудничко-таковског краја
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