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КРАГУЈЕВАЦ И ОКОЛИНА ОД ПРВОГ ПОМЕНА
ДО ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА

Апстракт: Mодерна историја Србије тешко да се може замисли-
ти без Крагујевца, посебно у XIX веку, када је његов значај битно 
превазилазио локалне оквире. Идући уназад, од најславнијег, пре-
стоничког периода (1818-1841), слика Крагујевца је све тамнија, до 
непрепознавања. Сазнања историје и археологије о средњем веку 
на тлу Шумадије су недовољна, неповезана и подложна стереоти-
пима. Археолошки налази сведоче о даљој прошлости овог преде-
ла, али не доносе ниједан поуздан податак за прецизније датовање 
настанка насеља Крагујевац, које се нашло у окружењу познатијих 
утврђења и градова као што су Борач, Островица, Сребрница, Гра-
дац. У раду смо представили кратак историјат Крагујевца и његове 
околине од средњег века до почетка Српске револуције.

Кључне речи: Крагујевац, име, постанак, историографија, црква, 
турска власт, аустријска власт.

Старија историографија је питање настанка Крагујевца сагледавала 
на основу непоузданих предања, погрешних аналогија и потребе да се 
нађе одговор на то питање по сваку цену. Преко 60 година требало је да 
прође од Срећковићевог текста из 1898. године испуњеног легендама, до 
податка о првом помену Крагујевца у тапу-дефтеру 1476. године, где се 
настанак Крагујевца ставља у контекст српске средњовековне историје.1

Претпоставка Панте Срећковића, заснована на народном предању, 
да је Крагујевац настао крајем XVII века из рушевина Петровца, оп-
стајала је веома дуго, чак и када је с правом оспорена.2 Историчар Јован 
Томић се повео за предањем да је на утоци Петровачке реке у Лепеницу 
постојала једна варош много пре Крагујевца, која је у доцнијим рато-
вима између Аустрије и Турске и после сеобе под патријархом Арсе-
нијем Чарнојевићем опустела и била порушена. Педесет година доцније, 

1 П. Срећковић, „Крагујевац – пабирци из доба ослобођења и после ослобођења“, Бран-
ково коло 2, Сремски Карловци 1898, 54-58; Историја народа Југославије, I, Београд 
1960, 95 (Б. Ђурђев).
2 Прихваћена је од Б. Дробњаковића: Б. Дробњаковић, Крагујевац, Гласник Географ-
ског друштва 12, Београд 1926, 44. 
О. Зиројевић је упозорила на неоснованост претпоставки да је Крагујевац на месту 
ранијег утврђења Петровца, али то није примећено ни у каснијим радовима. Петровац 
је уписан у тапу-дефтеру 1476. године, паралелно са Крагујевцем. О. Зиројевић, Кра-
гујевац до 1718. године, Историјски гласник 1-2, Београд 1971, 76.
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Турци су подигли на Лепеници нову варош, усред шуме, у којој је било 
много крагуја. По тим најстаријим становницима шумовитог краја на-
звано је место Крагујевац. На основу таквих конструкција, следи да је 
Крагујевац основан у време после Друге велике сеобе, око 1740. године.3

За помен Крагујевца код турског полихистора Хаџи-Калфе (1609–
1657) знао је већ етнограф Т. Радивојевић, па су га преузели Б. Дробња-
ковић и други. Хаџи-Калфа је половином XVII века пропутовао Турско 
царство. У делу „Румелија и Босна“ помиње да је Крагујевац (под име-
ном Карађофча, Karagiofdscha) на путу за Београд, у истој линији са Ја-
годином, један конак даље, а 19 конака од Цариграда.4 Дробњаковић је 
сматрао да су га основали Турци, из војно-административних разлога, за 
надзор над околином.5

Јеремија Митровић је први помен Крагујевца померио до 1565. годи-
не, пронашавши да је у једном турском благајничком дефтеру забележен 
као Караговинџа (Karagovindsa). Оправдано се упитао зашто не би ово 
насеље постојало и у XV веку, наслућујући да је могао постојати „поред 
града Петровца“, као српско насеље.6 Милен М. Николић преузео је Ми-
тровићев податак.7

Непознати аутор текста у локалном листу је 1940. године тврдио да 
су Крагујевац основали Турци 1459. године, и да им је служио као вој-
ничко насеље из којег су „управљали целом Шумадијом“.8

Након објављивања података из тапу-дефтера Смедеревског санџака 
1476. године, у првом делу „Историје народа Југославије“ (1960), Кра-
гујевац је почео да се сматра местом које, као српско насеље, има корене 
у средњем веку.

Крагујевац је настао на простору који је „својој дедовини“ прикљу-
чио велики жупан Стефан Немања (око 1166-1196), после успешних 
борби против ослабљене Византије, након смрти Манојла I Комнина 
(1143-1180), 1183. године.9 Поуздано се зна да су се Рудник и долина 
Лепенице увек улазили у састав Србије.10 У двовековном периоду, све до 
3 Ј. Томић, Крагујевац и двор кнеза Милоша, Нови лист, бр. 249-251, Београд 1923, 
цитат према: Ј. Д. Митровић, Крагујевац до 1839. године, Београд 1933, 1.
4 Т. Радивојевић, Лепеница, Насеља и порекло становништва 15, Београд 1911, 41; Б. 
Дробњаковић, нав. рад, 45; Ј. Д. Митровић, Крагујевац до 1839 године, Београд 1933, 4; 
Ђ. С. Костић, Престоница кнеза, господара, 12 (превод аутора са немачког).
5 Б. Дробњаковић, нав. рад, 45.
6 Т. Радивојевић, Лепеница, антропогеографска истраживања, Насеља српских 
земаља 7, Београд, 1911, 41-42; Ј. Томић, Крагујевац и двор кнеза Милоша, Нови лист, 
бр. 249-251, 1923; Б. Дробњаковић, Крагујевац, „Гласник Географског друштва“ 12, 
1926, 44-45; М. А. Павловић, Крагујевац у прошлости, Југословенски дневник 96, 
1931; Ј. Д. Митровић, Крагујевац до 1839, Београд, 1933, 2-3.
7 М. М. Николић, Крагујевачка гимназија 1833-1933, Споменица Мушке гимназије у 
Крагујевцу, Крагујевац 1934, 3.
8 Одјек Шумадије, бр. 37, 22. IX 1940, 1.
9 „И обнових своју дедовину и већма утврдих Божјом помоћу и својом мудрошћу даном 
ми од Бога и подигох пропалу своју дедовину и придобих: oд морске земље Зету и са 
градовима, и од Арбанаса Пилот, и од грчке земље Лаб са Липљаном, Дубочицу, Реке, 
Загрлату, Левче, Белицу, Лепеницу“, Хиландарска повеља, „Списи Светога Саве и Сте-
вана Првовенчаног“, Београд 1939, 25, 26. (прев. Л. Мирковић, 25-28); А. В. Соловјев, 
Одабрани споменици српског права (од XII до краја XV века), Београд 1926, 11-14; В. 
Ћоровић, Списи Св. Саве, Београд 1928, 1-4.
По садржају је веома слична Друга хиландарска повеља Стефана Немањића (1200-
1202). Стеван Првовенчани, Хиландарска повеља, „Списи Светога Саве и Стевана 
Првовенчаног“, Београд 1939, 161–167 (прев. Л. Мирковић); Т. Јовановић, Стара 
српска књижевност - Хрестоматија, Београд-Крагујевац 2000, 26, 27.
10 М. Благојевић, Преглед историјске географије средњовековне Србије, Зборник Исто-
ријског музеја Србије 20, Београд 1983, 76.
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гашења светородне династије Немањића и слома Српског царства 1371. 
године, нема трагова у изворима који би указивали да је Крагујевац по-
стојао у том периоду.

У разматрању постанка и трајања Крагујевца као трга,  од посебног 
значаја је чињеница да је настао у пределу који је након опадања и пада 
Српског царства и за време Деспотовине (1402-1459) постао ново држав-
но средиште, између три престонице, Крушевца, Београда и Смедерева, 
и градова и утврђења на Руднику, у Гружи и Левчу, као што су Борач, Че-
стин, Сребрница. Премда је ранија историографија полазила од премисе 
да је до развоја и напретка Шумадије дошло тек у време кнеза Лазара и 
његовог сина Стефана, захваљујући новим археолошким налазима, по-
уздано можемо да тврдимо да је северна Србија чврсто инкорпорирана 
у средњовековну српску државу најкасније у време краља Милутина. У 
време краља Милутина ће доћи и до велике реформе Српске цркве која 
ће добити устројство које се сачувало до данашњих дана. Тада ће се раз-
вити и систем тргова и у северној Србији.

Боравци и делатност деспота Стефана и Ђурђа у гружанском Бор-
чу (1405), Сребрници (1426, 1430, 1433), Белом пољу код Борча (1427), 
указују да су они имали један од дворова у овом крају, највероватније 
у пределу око Страгара, где се уместо Сребрнице 1476. године помиње 
Придворица.11

Крагуј
У историографији се утврдило и упорно опстаје предање да је Кра-

гујевац добио име по крагују, птици грабљивици, која се настањивала 
усред шуме у којој је подигнуто насеље. Нису сагласни ни историчари 
ни филолози. 

Реч крагуј, врста сокола, од које потиче назив Крагујевац, заправо је 
позајмљена из чагатајског језика - kirgu, kirguy12 - а не из турског, како 
се донедавно тврдило. Међутим, како се јавља већ у прасловенском, а 
затим и у свим словенским језицима (и то у сличним облицима), ова се 
реч, практично, може узети као словенска. У суштини, битно је не само 
порекло ове речи већ и чињеница да је позајмљена веома рано и да су је 
Словени донели са собом из старе постојбине. У нашим средњовеков-
ним изворима, облици Крагуј као мушко име, Крагујчић и Крагујевић, 
као презиме, и Крагујци и Крагујевци као имена места забележени су у 
XIV веку.13

П. Ж. Петровић је био најупорнији заговорник тезе да је име Кра-
гујевац постало по личном имену Крагуј, а не по птици која није на-
стањивала таква природна станишта какво је тада био Крагујевац. Он је 
негирао претпоставку дa je српски народни назив за птицу потекао од 
турске речи qaragu, qyrgi и сматрао је да њено порекло треба тражиту 
у старословенском, а и код других народа је у употреби (руски крагуй, 
чешки krahuj, пољски krogulec).14 У XIV и XV веку на српском тлу по-
стоје патроними, топоними и други називи који у својој основи имају реч 
крагуј (Крагујевић, Крагујчић, „на Крагоуцех“, „от Крагујевца“). У јед-
11 Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак 1476-1560. Земља - Насеља - Станов-
ништво, Београд 2004, мапа: Смедеревски санџак 1476. године.
12 V. Atalay, Seng-Lâh, Lügat-i Nevai, Istanbul, 1950, 43.
13 Рјечник хрватскога или српскога језика V, Загреб, 1898, 23-33.
14 Олга Зиројевић сматра да је име „крагуј“ позајмљеница из чагатајског (kirgu, kirguy), 
а не из турског језика. О. Зиројевић, Крагујевац до 1718, 73, нап. 2.

Трг је у средњовековној 
Србији био отворено на-
сеље, првобитно место где се 
обављала трговина, углавном 
једном седмично. Око оваквог 
економског средишта време-
ном су се образовале насе-
обине трговаца, занатлија и 
осталог становништва. Име 
таквих насеља понекад до-
лази управо од тржног дана. 
Тргови су могли настајати и 
око манастира, будући да су 
ови били значајни привред-
ни субјекти у средњем веку, 
затим око рудника, на раскр-
шћима путева и поред прела-
за преко река. Као трговачка 
и занатлијска насеља, тргови 
су по своме карактеру блиски 
подграђима. У последњим де-
ценијама постојања средњо-
вековне српске државе запажа 
се појава већег броја малих 
насеља, у ствари села, са ста-
тусом трга, од којих су многа 
потом постала замеци град-
ских насеља. Неки од оваквих 
тргова задржали су контину-
итет свог постојања и под ос-
манском влашћу. Већина трго-
ва у Шумадији, Поморављу и 
Браничеву се први пут јавља у 
османским изворима премда 
су готово сви постојали и за 
време српске државе, будући 
да због слабо очуване изворне 
грађе о великом броју насеља 
немамо података.
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ној повељи краља Душана манастиру Тре-
скавцу помиње се воденица на реци Краго-
уцех. Презиме Крагујевић се помиње у по-
вељи краља Милутина за манастир Бањску, 
око 1313-1316. године. У години Маричке 
битке, 1371, међа села Горње Годимље, на 
Косову, ишла је „на Станке“ (Саставнице), 
где се спајају два потока, један „от Кра-
гујевца“, а други „од Коштањан“. Његова 
елаборација делује врло убедљиво. Ако је 
насеље названо по месту у којем су живели 
или су се узгајали крагуји за лов, онда би се 
то место назвало Крагујак, Крагујар, Кра-
гујине (на Скадарском језеру), Крагујевина 
(брдо у селу Постењу у Соколској нахији), 
и сл. Сматрао је да је име „Крагујевац“ на-
стало од села које је припадало поседнику 
Крагују, а не по птици, што значи да је име 
сложеница од личног имена Крагуј и старог 
назива за село v7s, vas, ves.15 Такву могућност 
је допуштао и Д. Н. Бакић.16 

Лично име Крагуј (Kragouj) се помиње 
још 1355. године у писму тадашњег босан-
ског бана Твртка Дубровчанима, датираним 
пре 19. маја 1355. године, у којем он одго-
вара да је свезао Павла и Петра за дуг од 
царина како су му они и одобрили.17

У поменутом тапу-дефтеру из 1476. године срећу се људи који носе 
име Крагуј. Један је живео  у селу Кашиловац (припадало Островици)18. 
Други је Крагуј, брат примићура Бранка, сина Раховца.19 Поп Крагуј, син 
Стојака, живео је у селу Каменица (у кази Брвеник), које је Аличић уби-
цирао код Ужица.20

Стојан Новаковић је у старим поменицима за период од XV до XVIII 
века лично име Крагуј (Kragouj, у акузативу: Kragou, Kragu, Kragoua) забележио 
27 пута, највише у Пећком поменику - 11 пута. Забележен је и у Крушев-
ском, Врдничком, Водичничком, Крушедолском и Коришком.21

Већина насеља добијала је имена по оснивачком роду,22 власнику по-
седа, занимању мештана (Крчмари, Колари, Ланари, Тулари, Копљари), 
15 П. Ж. Петровић, О имену и настанку града Крагујевца, Кораци 18-19, Крагујевац 
1970, 84, 85.
16 П. Ж. Петровић, нав. рад, 84; Д. Н. Бакић, Пет векова Крагујевца, Крагујевац 1972, 
39, 40.
17 Љ. Стојановић (ур.), Старе српске повеље и писма, I. Дубровник и његови суседи, 
Београд-Сремски Карловци 1929, 71.
18 А. Аличић, нав. дело, I, 195.
19 А. Аличић, нав. дело, I, 198.
20 А. Аличић, нав. дело, I, 50.
21 С. Новаковић, Српски поменици XV–XVIII века, Гласник СУД XLII, Београд 1875, 71 
(1-152).
22 Примићур Вук Пајсијевић је са братом Бајком живео у селу Лисовићи (19 кућа), у 
кнежини кнеза Шобата, Карановог сина. По њему је ово гружанско село добило име 
Пајсијевић. Е. Миљковић-Бојанић, „Насеље Рудо Поље у Смедеревском санџаку од 
1476. до 1572. године“, Рудо Поље - Карановац - Краљево (од првих помена до Првог 
светског рата), Београд-Краљево 2000, 58;  А. Аличић, I, 190.
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превођењем ранијег несловенског имена, али врло ретко на начин како се 
тумачи постанак Крагујевца. То више личи на пуко довијање, а не на исто-
ријско промишљање. Историјски извори и ономастичка грађа непобитно 
потврђују да је још од средине XIV века постојало лично име Крагуј, сва-
како заштитно, по моћној птици, па се може претпоставити да је један та-
кав човек био власник поседа на којем се у позном средњем веку развило 
насеље, које ће добити статус трга. Слична Крагују, по настанку, су имена: 
Голуб, Паун, Соко(л)... По истом принципу су настала имена Баљковац, 
Витковац, Витановац, Белошевац, Милатовац, Десимировац, Букоровац 
(од имена Букор) и др.

Није прихватљива неаргументована конструкција Ж. Андрејића да 
је Крагуј брат великог челника Радича,23 који је на простору у близини 
Крагујевца, између Бреснице и Метиног брда, имао утврђење у којем је 
било средиште Лепеничке жупе, са подграђем Градши и тргом који је 
назван Крагујев трг, који је настао од ранијег трга Бресница, спомену-
тог још у Жичкој повељи Стефана Првовенчаног, иако је она логично и 
успешно убицирана код Чачка.24 Први српски краљ је манастиру Жичи, 
око 1219/1220. године, приложио десет жупа: Крушилницу, Борач, Мо-
раву, Лепенице обе, Белицу, Левач, Лугомир, Расину и Јелашницу.25 Гра-
ница између жупа Морава и Борач, односно нахије Лепенице и нахије 
Мораве водила је од реке Мораве, преко гребена планине Котленика, 
Мариног брда, Оштрице, Буковика, Растовљака и Црног врха до под-
ручја планине Рудника и града Островице.26 У Жичкој повељи се помињу 
Свибница („с Округлом“27) и Тополница. Чини се неоправданом претпо-
ставка да је овде реч o гружанским селима Сибница и Топоница, већ да 
је реч о исправној убикацији у селу Врбе код Краљева.28

Приликом археолошких рекогносцирања долине Лепенице, уста-
новљено је постојање 39 археолошких локалитета, од палеолита до поз-
ног средњег века. Трагови средњовековних цркава су нађени на лока-
литетима Зебица-Рогот (Баточина),29 Турчински манастир (Турчин) и 
Црквина (Корман). Насеља средњег века су регистрована у Бадњевцу 
(Под Шупљајом),30 Реснику (Шупљаја-Каменолом), Милатовцу (Цркви-
23 О челнику Радичу в. нап. 33.
24 Ж. Андрејић, „Прве престонице обновљене Србије – једна паралела: вожд Карађорђе 
и Топола и кнез Милош и Крагујевац“, Крагујевац – престоница Србије 1818–1841, 
зборник радова, Крагујевац 2006, 391. Више о Бресници код Чачка: Ј. Дашић, Бресница 
са тргом од XIII до XVI века, ЗРНМ XXVII (Чачак 1997), 129-159.
25 А. В. Соловјев, Одабрани споменици српског права, 20, (17-23); С. Новаковић, Закон-
ски споменици српских држава средњег века, Београд 1912, 572.
26 Г. Томовић, „Жупа Морава и нахија Морава“, Рудо Поље – Карановац – Краљево (од 
првих помена до Првог светског рата), Београд-Краљево 2000, 40, 41.
27 Ж. Петровић је покушао да убицира Округло (или Округла) на потесу Округло поље 
у гружанском селу Врбета (П. Ж. Петровић, Живот и обичаји народни у Гружи, 8). 
Округлица постоји као локалитет у Витановцу. С. Валовић, Округлица - вишеслојни 
локалитет старчевачке и винчанске културе у Витановцу код Краљева, Наша про-
шлост 2, Краљево 1987, 33–62.
28 В. Богосављевић-Петровић-Т. Михаиловић, „Средњовековне некрополе и насеља у 
околини манастира Жиче“, Манастир Жича – зборник радова, Краљево 2000, 263, 270; 
М. Недељковић, Записи о Шумадији, Крагујевац 1996, 27; Упор. М. Динић, Област 
централне Србије у средњем веку, 60. 
29 Т. Радивојевић, Насеља у Лепеници, 26, 27.
30 „Старине су у Бадњевцу из средњевековног српског доба. Ту спадају: Бело Гробље 
на Каменишу, које је добило име по белим каменовима, који су овде до скора нала-
жени; Гробљишта у Голишићу, у Миљковском Крају; Црквина на Шупљаји на десној 
и Црквина на Бачеву на левој страни реке Лепенице; Џидовско Гробље на Голишу и 
Џидовско Гробље у Коњевцу. Али су у равни лепеничке долине налажене раније читаве 
гомиле каменог оруђа из преисторијског доба.“ Т. Радивојевић, Насеља у Лепеници, 13.
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на), Ботуњу (Крушар)31 и Жировници (Селиште). Ту су и средњовековне 
некрополе у Корману (Ђурићи) и Голочелу (Двориште Ристовића).32

Село Драча код Крагујевца се у обимној књизи која је изашла у окви-
ру едиције Хронике села изводи од села Трње, које се помиње у хрисо-
вуљи краља Стефана Уроша III Хиландару од 9. јула 1327, које је уби-
цирано југоисточно од Непробишта, северно од Призрена, прво хилан-
дарски (од 1198), па заменом 1327. године студенички посед. То село 
је припадало Хотачкој метохији која је представљала први хиландарски 
посед, дат од Стефан Немање.33

Села Поскурице (код Крагујевца), Кикојевац (у Гружи) и Жировница 
(код Баточине) се сматрају поседима Раваничког властелинства, дата у 
оснивачкој повељи манастиру од стране кнеза Лазара 1380/1381. годи-
не.34 Анализом повеље, јасно се уочава да по редоследу набрајања ова 
села ни у којем случају не могу да се убицирају у Шумадији и да их 
треба тражити у окружењу самог манастира.35 У близини је постојало 
и ишчезло село Кокојевац,36 док се Поскурице морају тражити у преде-
лу око Ражња. Ово не искључује могућност постојања средњовековног 
села истог имена код Крагујевца, које је регистровано археолошким ис-
траживањима када је у сеоском мајдану, на средњoвековној некрополи, 
нађена једна наушница.37

Крагујевац у доба турске власти
У време оснивања, Смедеревски санџак је обухватио нахије Кучево, 

Некудим, Лепеницу, Левач, Сивриџе Хисар (Островицу), Јагодину, Раљу, 
Сокол, Маглич, Љубостињу, Брвеник и Рудник. Истовремено су основа-
ни кадилуци у Смедереву и Брвенику.38

У годинама између 1459. и 1476. године угарски упади су врло чести, 
што је утицало на пражњење лепеничког краја. Угарски краљ Матија 
Корвин (1458-1490) је тврдио да је између 1478. и 1483. године у његове 
земље прешло 200 хиљада Срба.39 У лето 1476. године Вук Гргуревић, 
Дмитар Јакшић и други потукли су на Дунаву смедеревског намесника 
Али-бега Михалоглуа. Крајем године Турци су успели да пребаце деспо-
тову војску са друге стране Дунава.40 Помени бежања раје и присуство 

31 „У старине из средњевековног српског доба, пре постанка села, убрајају Ботуњци 
Црквину на брду Каповцу, за коју мисле да је остатак негдашње цркве Ботуњице.“ Т. 
Радивојевић, Насеља у Лепеници, 37.
32 Д. Мадас, Топографске особине археолошких насеља у долини реке Лепенице, „Рад 
Драгослава Срејовића на истраживању праисторије централног Балкана“, Крагујевац 
1998, 115-125. М. Богдановић је пописао 38 археолошких локалитета везаних за средњи 
век на простору централне Србије. М. Богдановић, Старе културе на тлу централне 
Србије, Крагујевац 1978, 55–60.
33 П. Ј. Марковић и сарадници, Драча – село Шумадије, Београд 1997, 27, 28; Види: С. 
Мишић, „Хрисовуља краља Стефана Уроша III Хиландару“, Стари српски архив, књ. 
II, Лакташи 2003, 29-40.
34 Р. Марковић, „Како је постао Крагујевац“, Глас Шумадије, бр. 4, 27. XII 1931, 1.  
35 Р. Тричковић, „Ћуприја и Средње Поморавље до првог српског устанка“, Бој на Иван-
ковцу 1805. године, Посебна издања САНУ DXXII, Београд 1979, 100, 102, 104, 112.
36 Р. Тричковић, нав. рад, 101, 102, 112.
37 О Поскурицама: Д. М. Петровић, Остаци римске грађевине у Поскурицама, Стари-
нар, нова серија XV–XVI/1964-1965 (Београд 1966), 256.
38 Х. Шабановић, О организацији турске управе у Србији у XV и XVI вијеку, Историјски 
гласник 3-4 (Београд 1955), 61.
39 К. Јиречек, Историја Срба, I, Београд 1978, 407.
40 К. Јиречек, Историја Срба, I, 411. 
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непријатеља у околини Крагујевца и Јагодине говоре да су угарски упа-
ди допирали до Крагујевца и његове ближе околине.41

На најстарији помен Крагујевца, као села са тргом, наилазимо у 
Смедеревском дефтеру из 1476. године, вероватно једном од првих који 
су рађени након пада Деспотовине. Крагујевац се помиње као село са 
32 куће под словенским именом Крагујофча. Припадао је спахилуку 
Љубостињи, посед Ибрахим-бега, Малкочевог сина, власника зеамета42 
Љубостиње.

У 32 домаћинства, 15 житеља не станује у истом месту. Уписани су 
још један млин и мезра, која је становницима служила као сејалиште.43 
Међу житељима и њиховим прецима срећу се следећа имена, најчешће 
словенска: Бранош, Брајко, Брана, Бранисаљ, Бранко, Војин, Војул, Вук, 
Владисав, Владко, Димитрије, Добривоје, Драгутин, Зерат, Илија, Јован, 
Јованиш, Михаил, Никола, Петко, Радац, Радевац, Радивој, Радован, Ра-
хој, Радосав, Радосаљ, Радоња, Рајан, Рајко, Стојисав и Угрин. Један Кра-
гујевчанин је „дошлац“, што говори да није био пописан у претходном 
дефтеру, који није сачуван. Становништво се највише бавило гајењем 
жита и виноградарством. Ушур од пшенице износио је 24 лукна, од јеч-
ма 15, а ушур од шире 24 медре. Помињу се још и приходи од кудеље, 
бостана, траве, пчела и свиња.

У околини Крагујевца 1476. године пописана су села: Петровац, 
Доње Грбице,44 Дивостин,45 чије је становништво прешло у Браничево, 
Шењ, Јарушице (Јарушиће), Трнава, Ресник, Баточина (Батичина) са 
28 кућа, од којих је само једна муслиманска, Сипеши,46 Кошућа Лука,47 
Тополова48 и Чичковац,49 према реци Рачи, Мало Калце,50 Турчиново,51 
Кијан,52 Комарица, чије је становништво отишло у село Селце (Јагодин-
ска нахија),53 Лужнице, Добрача,54 Страгари (39 кућа), Штрбац Поље (12 
41 Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак 1476-1560. Земља - насеље - станов-
ништво, Београд 2004.
42 Зеамет је у Османском царству био земљишни посед који је давао приходе у вредно-
сти од 20.000 до 100.000 аспри.
43 О. Зиројевић, Крагујевац до 1718. године, 74.
44 Народ је име Грбице везивао за кнеза Лазара „Грбљановића“, као и утврђење на 
Градини, мада се и оно помиње као „Јеринин град“. Између Горњих и Доњих Грбица 
налажени су остаци „Кнез Лазаревог пута“, поплочани обичним каменом. Т. Радивоје-
вић, Насеља у Лепеници, 70, 71.
45 М. Благојевић, Преглед историјске географије средњовековне Србије, 77; М. Динић, 
Област централне Србије у средњем веку, 57. По предању, црква у Дивостину се везује 
за деспота Стефана. П. Ж. Петровић, Црква у Дивостину код Крагујевца, Београд 1968; 
Р. Прокић, Стара црква Св. Константина и Јелене у Дивостину, Станишта, Крагујевац 
1985, 179-182; Т. Радивојевић, Насеља у Лепеници, 86.
46 Можда Сипић код Раче.
47 Постоји потес и брдо Кошућа у атарима села Бадњевац, Мало Крчмаре и Ресник.
48 У простору који био могао бити део Собовице, у атару села Јарушице, које већ 
постоји 1476. године, или у неком од суседних села (Церовац, Трнава, Крчмаре).
49 У атару данашњег Мирашевца постоји Чичкова јаруга, па би се ту могло лоцирати 
ово село, поготово што су ту били трагови гробља 1908. године: „бог свети га знаје 
чије је“. У истом селу постоји и потес Чичково, Ј. Ердељановић, Етнолошка грађа о 
Шумадинцима, 51; Т. Радивојевић, Насеља у Лепеници, 171.
50 Можда Црни Као код Баточине.
51 Турчин код Баточине.
52 Кијево код Баточине.
53 Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак 1476-1560, 179.
54 У Добрачи је истражена некропола која се везује за дужи период, од X до XIV века. 
У селу је убележен „Јеринин град“. М. и Д. Гарашанин, Средњовековно српско гробље 
у Добрачи, Старинар, нова серија V–VI/1954–1955 (Београд 1956), 191–203; Т. Радиво-
јевић, Насеља у Лепеници, 88, 89.
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кућа), Добра Лука (6 кућа), Блазнава (32 куће ), Маслошево (12 кућа), 
Манојловци (Маниловци), 10 кућа, Злошница (24 куће), Бушинци55 (32 
куће), Придворица (74 куће), Јошаница (12 кућа), Јарменовци (Јармазов-
ци), 28 кућа, 3 попа, Горња (7 кућа), Доња и Средња (5 кућа), Шаторња. 
Најближе утврђено место била је тврђава Островица (Сивриџе Хисар), 
четири километра северозападно од Рудника, која се у истом пописном 
дефтеру јавља под турским именом Сивриџхисар56 (Сивриџе Хисар) са 
11 кућа.57

Једна од битних специфичности сеоске привреде у Смедеревском 
санџаку у другој половини XV века, након пада Деспотовине, пред-
стављала је жива активност сеоских тргова; и премда османски дефтери 
дају прилично оскудне податке о пазарима и панађурима,58 најчешће без 
икаквих напомена о њиховој учесталости и датумима, те штуре белешке 
нам бар донекле осветљавају делатност поменутих пазара и панађура и 
одлике сеоске привреде - па чак, у извесној мери, и начин живота и рада 
становништва у освојеним крајевима. У поменутом дефтеру из 1476. го-
дине стоји да су се почетком седамдесетих година XV века у Крагујевцу 
још увек одржавали и пазар и панађур, али да се више не држе због 
„страха од непријатеља”, те у оквирима прихода од Крагујевца није убе-
лежена такса ни на трг, ни на панађур.59

Премда недостају извори који би омогућили праћење развоја Кра-
гујевца током наредних педесетак година, био је то, судећи по турским 
пописима становништва насталим крајем двадесетих година XVI века, 
период интензивног развоја овог насеља. Наиме, у поменутим пописи-
ма од којих је један из 1528, а други из 1528/30. године, Крагујевац се 
помиње као касаба са знатним бројем становника: 39 кућа, шест нео-
жењених и пет муслимана, као и осам поседника баштина. Осим тога, 
велики део становништва је имао влашки статус: 34 куће. Од укупно 10 
муслиманских кућа, три су биле исламизоване.

Годишњи приход од становника Крагујевца је, не рачунајући Влахе 
који су плаћали знатно умањене порезе, од сваке куће по дукат и још 
неке допунске даће, износио 5.268 акчи.60 Судећи по висини пристојби, 
највише су се гајиле житарице - ушур од пшенице износио је 840 акчи, 
од јечма и грахорице 420 и од проса 147 акчи, док су се зоб и раж гајиле 
у мањој мери. Ни приходи од лана (315 акчи) и од винограда (пристојба 
на ширу - 120 акчи) нису били занемарљиви, док је приход од купуса и 
кудеље био релативно безначајан. Забележени су још и приход од свиња 
(135 акчи) и од пчела (117 акчи).

Будући да је Крагујевац у то време био тржно место у коме су се 
одржавали седмични пазари и вашари, трговина је свакако заузимала ис-
такнуто место у привредном животу насеља. О њеном обиму и значају 

55 Данас: Љубичевац код Страгара.
56 А. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја западне Србије, XV – XVI век, 
I, Чачак 1984, 26.
57 О. Зиројевић, Крагујевац до 1718. године, 74, 75; Е. Миљковић-Бојанић, Смедеревски 
санџак 1476-1560, 165; мапа.
58 Панађур – гр. годишњи пазар, сајам, вашар (Вук Стеф. Караџић, Српски рјечник, 
1898, 502).
59 Ема Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак 1476-1560, Београд, 2004, 96-97.
60 Акча – т. akçe – новац, пара; турски сребрни новац кован од 1328. године, тачније, 
од времена емира Орхана, па све до краја XVII века; и код нас и у Европи обично се 
називао аспра, а његова вредност и финоћа сребра су се током времена знатно мењали, 
управо као и величина и тежина акче (Türkçe-rusçaSözlük, Москва, 1977, 36).
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нејнепосредније сведочи податак да је у то време приход од тржне троша-
рине износио 1.200 акчи, а укупан приход достизао суму од 5.268 акчи, те 
да је у самом Крагујевцу било чак 50 дућана - што би ипак могло да буде 
и мало претеривање коме су Османлије биле прилично склоне чак и у 
званичним списима.

Овим се, међутим, не исцрпљују подаци о Крагујевцу у том периоду, 
јер чињеница да ово насеље има статус касабе условљава (и чини чак не-
избежним и неопходним) постојање извесног броја верских, социјалних и 
просветних установа. Све то је утолико вероватније зато што се већ у по-
пису из 1536. године у Крагујевцу помињу текија, хамам, мектеб, џамија 
и један или више месџида. Та здања нису могла бити изграђена за кратко 
време, али је евидентно да је између два пописа дошло до видног пораста 
броја муслимана у касаби.

Већ поменуте 1536. године, Крагујевац је имао чак седам муслиман-
ских махала, односно 56 кућа, као и џемат61 хришћана који се састојао од 
29 кућа, осам неожењених и једног примићура.62 Четири махале носиле су 
називе по угледним занатлијама: Исхаку златару, Хусејину бравару, Сади-
ку терзији63 и Хасану чизмару, док су називи осталих били: махала Часне 
џамије (коју је, како се то из каснијих извора види, подигао извесни Му-
стафа бег, син Бали бегов), махала Хизре (сина Хасан беговог) и махала 
Алије Анадолца, муарифа.64

Џемат хришћана био је обично одвојен од муслиманских махала, па 
је то свакако и овде био случај. Они су вероватно имали и своју цркву, док 
су се чаршија са дућанима65 и занатским радионицама, џамија, један или 
више месџида, хамам, мектеб, текија, а можда и још неки објекти, у првом 
реду каравансарај и чесме, па према томе и водовод, налазили у мусли-
манском делу касабе. Не постоје детаљнији описи касабе Крагујевац и 
зграда у њој. Насеље се прилично брзо ширило, па је лако могуће да се са 
леве проширило и на десну обалу Лепенице, што би било објашњење за 
постојање моста на реци. 

Као што се види већ и по називима махала, ту су у оно време били 
заступљени бројни занати. Било је ту и ковача, касапа (месара), телала,66 

61 Џемат – cemaat – а. група, заједница, насеље; верска заједница; јединство (Türkçe-
rusçaSözlük, Moskova, 1977, 147); верска, социјална или територијална група; група 
села једне нахије, или група махала једне вароши које имају заједничку џамију; ску-
пина припадника једне конфесије у насељу у коме живе припадници неколико различи-
тих верских група (Evlija Čelebi, Putopis, Odlomci o jugoslovenskim zemljama, Sarajevo, 
1979, 616).
62 Примићур – premikür – т. непосредни старешина влаха (Момчило Стојаковић, Брани-
чевски тефтер, Београд, 1987, 293).
63 Терзија – terzi – кројач (Türkçe-rusçaSözlük, Moskova, 1977, 853); кројач уопште, 
дворски кројач који је израђивао одећу од чоје (Evlija Čelebi, Putopis, Odlomci o 
jugoslovenskim zemljama, Sarajevo, 1979, 662).
64 Муариф – а. muarrif – верски службеник, „онај који саопштава” – односно, мујезин 
или дервиш (Türkçe-rusçaSözlük, Moskova, 1977, 635). Иначе, мујезин (а. müezzin) је 
службеник при џамији који позива вернике на молитву, док је дервиш (п. derviş) мусли-
мански мистик, припадник неког од дервишких редова.
65 Дућан – а. dükkân – продавница, трговина (Türkçe-rusçaSözlük, Moskova, 1977, 253).
66 Телал – tellal – а. гласник, весник; посредник (Türkçe-rusçaSözlük, Moskova, 1977, 
845); телал је извршилац јавних лицитација и посредник приликом приватних продаја; 
за услуге приликом лицитација му је припадала провизија звана делалија која је изно-
сила 1 или 2 одсто вредности продате робе; у већим местима их је било и по неколико, 
а постављао их је месни кадија, бирајући на ту функцију лица из редова поштених 
и угледних људи (Evlija Čelebi, Putopis, Odlomci o jugoslovenskim zemljama, Sarajevo, 
1979, 845).
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мумџија,67 хамамџија,68 мимара,69 терзија, кожара и других, па би се мог-
ло закључити да се Крагујевац прилично рано развио у значајан занат-
ски центар иако се није налазио на самом цариградском друму. Занат-
лије су забележене искључиво међу муслиманским становништвом, али 
је чињеница да је међу њима био знатан број исламизованих (31 кућа). 
Поред заната, значајну улогу имала је и трговина, мада нема података о 
висини прихода од тржишне таксе. Зна се само да је укупан приход од 
становника Крагујевца износио 4.500 акчи, а само од тржишне троша-
рине 2.000 акчи.

Што се пољопривреде тиче, и даље су се највише гајиле житарице: 
ушур од пшенице износио је 20 лукана,70 од јечма 10, од зоби 5 и проса 
4 лукана. Ни приход од винограда није био занемарљив - ушур од вино-
града које су обрађивали хришћани износио је 10 медри,71 док су мусли-
мани плаћали ресмидунум72 од 20 акчи. Забележени су још и приходи од 
кудеље (24 акче), купуса (12 акчи), бостана (33 акче), траве (116 акчи), 
воћа (50 акчи), кошница (15 акчи) и свиња (15 акчи). Обрађивала се и 
мезра73 Млиновица која се налазила у околини.

Када је реч о статусу становника касабе, занатлије су биле ослобође-
не давања авариза,74 остали муслимани су давали ушур, док су хришћа-
67 Мумџија – mumcu – свећар, воскар; трговац свећама (Türkçe-rusçaSözlük, Moskova, 
1977, 642).
68 Хамамџија – a. hamamci – власник или закупац јавног купатила; радник који помаже 
посетиоцима хамама приликом купања или ритуалног прања (Türkçe-rusçaSözlük, 
Moskova, 1977, 381); хамам (hamam) је турско купатило у коме су се људи окупљали 
ради купања и опуштања у топлој води и пари, али су та окупљања била и значајан део 
друштвеног живота махале; хамамџија – власник или закупац јавног купатила (Evlija 
Čelebi, Putopis, Odlomci o jugoslovenskim zemljama, Sarajevo, 1979, 622).
69 Мимар – mimar – a. архитекта, неимар; зидар (Türkçe-rusçaSözlük, Moskova, 1977, 
629); градитељ, неимар, архитекта који се старао о изградњи и одржавању јавних грађе-
вина (Evlija Čelebi, Putopis, Odlomci o jugoslovenskim zemljama, Sarajevo, 1979, 642).
70 У области Браничева је под османском владавином, у закону из 1467/8. године, 
једренска мерица одређена као обрачунска тежинска једница за житарице; као главна 
мера служило је домаће, браничевско лукно. Први члан овог закона гласи: „Мерица 
споменутог вилајета јесте једренска мерица. 4 мерице, према називу у овом вилајету, 
зову се лукно (тур. lukna)“. Браничевско лукно је имало 4 једренске мерице по 18 ока, 
што значи 72 оке или 92,36 кг. То је била домаћа мера за житарице која је под истим 
именом преузета у турски систем мера. Ако је лукно у крагујевачком крају и имало 
нешто другачију тежину, одступање није могло бити значаније. Детаљније о лукну 
видети у: Душанка Бојанић, „Фрагменти опширног пописа видинског санџака из 1478-
81. године“, у: Мешовита грађа II, Београд, 1973, 84-96.
71 Медра (т. medre) – турска мера за течност. Стандардна истанбулска медра исносила 
је 8 ока, то јест 10,256 л. (Момчило Стојаковић, Браничевски тефтер, Београд, 1987, 
292).
72 Resm-idunum или dunumhaki – порез на винограде који су углавном плаћали само 
муслимани, и то по дунуму земљишта засађеног виновом лозом; овај порез је, доне-
кле, одговарао порезу на ширу или маст који су плаћали немуслимани (Evlija Čelebi, 
Putopis, Odlomci o jugoslovenskim zemljama, Sarajevo, 1979, 615). Иначе, дунум је повр-
шинска мера за земљиште и износи 910 квадратних метара.
73 Мезра дословно значи зиратно земљиште, а као османски аграрно-правни термин 
означава старо селиште, напуштено или расељено село. Да би се неки терен могао 
сматрати мезром, морао је да има своју границу или јасне трагове раније насеобине 
- гробље, бунар, чесму... (Evlija Čelebi, Putopis, Odlomci o jugoslovenskim zemljama, 
Sarajevo, 1979, 642).
74 Авариз – општи назив за низ посебних обавеза којима су у виду директних државних 
пореза, натуралних даћа или кулука биле задужене рајинске куће; испрва су примењи-
вани само у ванредним ситуацијама, углавном у доба ратова (за војне потребе), да би 
касније, у време слабљења државе и опадања финансијске моћи Царства, биле претво-
рене у регуларне дажбине узимане на сваких 4-5 година (па и чешће) и постале разно-
врсније и тешке (Evlija Čelebi, Putopis, Odlomci o jugoslovenskim zemljama, Sarajevo, 
1979, 595).



31

ни за своју службу држави (поправљали су и одржавали мост на реци 
Лепеници) такође били ослобођени авариза.

Следећи подаци који припадају времену владавине Мурата III (1574-
1595) несумњиво сведоче о развоју овог насеља, бар када је реч о броју 
становника. Наиме, број муслиманских кућа тада већ износи 203 (док 
их је раније било само 56), хришћанских 28 (за 10 мање), а као нови 
становници касабе јављају се Цигани, и хришћани и муслимани, укупно 
12 кућа. Осим тога, на једној мезри која се, вероватно, налазила у непо-
средној околини Крагујевца, живело је девет робовских и 15 номадских 
породица. Од 203 муслиманске куће, 68 је било исламизирано. Број мус-
лиманских махала се смањио. Све оне, осим једне, носе друге, нове на-
зиве: махала месџида Мехмеда ћехаје, махала месџида хаџи Алије, маха-
ла месџида Хамзи аге и махала месџида Хусејина чауша. Број хришћан-
ских махала, напротив, повећао се: Иван син Марка, Вишњак, Долна. 
О изградњи самог места готово да нема података. Само се на основу 
назива махала може закључити да се број месџида повећао на четири.

Судећи по висини прихода, могли бисмо слободно рећи да је трго-
вина заузимала значајно, ако не и најважније место у привредном жи-
воту касабе. Наиме, приход од тржишне трошарине и царине, заједно 
са још неколико мањих дажбина, износио је 7.000, а укупан приход од 
Крагујевца 13.500 акчи.

Од пољопривредних култура су се и даље гајиле житарице: ушур од 
пшенице, јечма, ражи, проса и зоби износио је по 10 лукна. Муслимани 
су обрађивали 300 дунума винограда на које су плаћали 1.200 акчи поре-
за, док су хришћани давали ушур у износу од 51 медре, или 510 акчи у 
новцу и порез на евенке у износу од 56 акчи. Муслимани су поседовали 
још и ливаде и баште. Забележени су ушури од конопље, купуса и лука 
(112 акчи) и ушур од пчела (159 акчи). Приход од поменуте мезре коју су 
настањивали робови и номади износио је одсеком 1.000 акчи годишње. 
Раја Крагујевца и даље је имала обавезу да поправља мост на реци Ле-
пеници.

Премда недостају детаљнији подаци о занатима који су били за-
ступљени, као и о развитку самог насеља, ипак би се, посредно, могло 
закључити да је Крагујевац у време о коме је овде реч доживљавао не-
прекидан успон што се може објаснити чињеницом да се Крагујевац не 
налази на самом цариградском путу, а опет ни сувише далеко од њега, па 
је његова трговачка делатност могла несметано да се обавља, а да само 
насеље притом буде поштеђено свих оних незгода које су у то доба по-
гађале насеља смештена уз главну саобраћајницу.

Током времена се повећавао и број села у околини Крагујевца, те 
пред крај XVI века у овој области оживљава и низ манастира који су у 
претходном периоду били запуштени.

Почетком XVII века, Крагујевац се помиње као средиште истоиме-
ног кадилука, мада о самом месту недостају конкретни подаци. Зна се 
да је 1631-1632. године читава област Крагујевца (којој је припадало 197 
села) бројала 3.540 кућа. У годинама 1640. и 1662/63. број кућа изно-
сио је 3.565. Последње године, број кућа у самом Крагујевцу и ближој 
околини износио је 1.143.75 Средином XVII века, чувени турски географ 
Хаџи-Калфа је оставио кратку белешку о Крагујевцу, наводећи га као 

75 Џ. Хаџибегић, Главарина у Османској држави, Сарајево 1966, 70.
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велику касабу, удаљену од Цариграда 19 дана.76 Кра-
гујевац се спомиње и у Врдничком поменику, у краткој 
недатираној белешци за коју Стојан Новаковић и Тодор 
Радивојевић сматрају да потиче из XVII века.77

Када је главни командант аустријске војске, гроф 
Баденски, потукао 1689. године османску војску код 
Грабовца и Баточине, она се повлачила делом према Ја-
години а делом у правцу Крагујевца. После аустријске 
окупације која је веома кратко потрајала, Османлије 
су се поново вратиле у Крагујевац. По једном попису 
џизје из овог времена, кадилук Крагујевац са околином 
је бројао 2.500 кућа. Пред сам крај XVII века, у Кра-
гујевцу је саграђена лепа нова џамија.78 Ова џамија је 
била са леве стране Лепенице, у шанцу десно од моста 
који је био у близини. Када је у време аустријске упра-
ве (1718–1739) претворена у цркву, забележено је да је 
дугачка седам клофтера и широка исто толико. Била 
је сва од камена и покривена црепом.79 Поред џамије, 
зидане од тесаног камена и са високим минаретом, 
Крагујевац се могао поносити и са неколико лепих че-
сама.80

Црква Ваведења Пресвете Богородице
Под аустријском управом Србија се верски органи-

зовала и поделила на две православне епархије: на Београдску митро-
полију, која се 1726. године ујединила са карловачком, и на Епархију 
ваљевску, са Ваљевом као седиштем. Крагујевац је припадао Ваљевској 
епархији и Дистрикту рудничком. У њему није било католичког свеш-
теника нити католика, сем оно мало чинов ника или војника, који су у 
њега дошли као носиоци нове власти.

Црква која је претходно била џамија, свечано је освећена 15/26. фе-
бруара 1724. године уз учешће много народа и „рукодејствијем“ ваљев-
ског епископа Доситеја Николића.81

Сачуван је опис парохија и цркава Ваљевске епархије из 1735. и 
1736. године, па и опис крагујевачке цркве, са свим стварима које је 
она у то време имала. Владику Доситеја Николића сменио је августа ме-
сеца 1735. године са епархијске управе митрополит београдско-карло-
вачки Вићентије Јовановић, и на његово место поставио свога синђе-
ла Андрију Јоакимовића, који је администрирао у епархији све до краја 
1737 године. Одмах по пријему дужности и по наређењу митрополи-

76 Kâtib, Çelebi, Cihân-numa, Topkapi, Istanbul, R 1629, 204; Споменик СКА 18, 70; Ј. Д. 
Митровић, Крагујевац до 1839, Београд, 1933, 4.
77 Гласник СУД 42, 135; Ј. Д. Митровић, Крагујевац до 1839, Београд, 1933, 4-5
78 Ј. Томић, Крагујевац и двор кнеза Милоша, Нови лист, бр. 249-251, 1923; О. Зироје-
вић, Крагујевац до 1718. године, Историјски гласник, 1/1971, 73-79
79 О. Зиројевић, Крагујевац до 1718. године, Историјски гласник, 1/1971, 73-79; Радосав 
Марковић, Црква кнеза Милоша у Крагујевцу, Крагујевац, 1935, 22
80 Ј. Томић, Крагујевац и двор кнеза Милоша, Нови лист, бр. 249-251,1923; Ј. Д. Митро-
вић, Крагујевац до 1839, Београд, 1933, 5-6; Владан Костадиновић, „Прилози за исто-
рију Саборне цркве Успеније пресвете Богородице у Крагујевцу“ у: Српска право-
славна епархија шумадијска 1998 – Шематизам, Крагујевац, 1998, 172
81 Д. Руварац, Митрополија београдска око 1735, Споменик СКА XLII, Београд 1905, 
168; Р. Марковић, Црква кнеза Милоша у Крагујевцу, Крагујевац, 1935, 21

Митрополит Вићентије 
Јовановић

Опис крагујевачке цркве из 
1735. године [превод на савре-
мени српски језик]:
„У шанцу [утврђењу] Кра-
гујевцу је црква Храма Ваве-
дења Богородичиног. Црква 
је била турска џамија, а сада 
се у њој служи [молитвено] 
правило и поје Божанствена 
Литургија. Дугачка је седам 
кловтера [хвати, 1 хват изно-
си 1,8965 метара] са олтаром 
и широка седам кловтера, 
висина се не може измерити. 
Сва је од камена и покривена 
је црепом. Олтар је преграђен 
липовим даскама. У олтару 
је Света трпеза од камена на 
каменом стубу која је дугач-
ка четири и по, а широка три 
и по педља [1 педаљ износи 
просечно 20 сантиметара]. На 
Трпези су три плаштанице [Ж. 
Маринковић мисли: „вероват-
но индитије“]: две су од укра-
шене памучне тканине, једна 
од дебелог платна. Антиминс 
је доста нов и изображен 
је [ликовним представама], 
без моштију, а са потписом 
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товом, он је извршио једну званичну визитацију цркава и манастира своје 
епархије и о затеченом стању поднео митрополиту писмен извештај, са 
пуно интересантних и карактеристичних детаља. 

У то време Крагујевац је имао два свештеника: протопопа Вула 
Ђорђевића и попа Радосава Јовановића; први је дошао на крагујевач-
ку парохију 1721, а други 1733. године. По неадекватној спреми, они 
нису одударали од својих другова у осталим парохијама. Ни протопоп 
Вуле ни поп Радосав нису знали како се зову црквене тајне, а још мање 
како се оне врше. Зато је епархиски управник и изасланик митрополи-
тов Андрија Јоакимовић сам написао седам црквених тајни, исто тако и 
правила и форме по којима се оне обављају и при поласку из Крагујевца 
лично их предао свештеницима и просто им наредио да их науче и да их 
убудуће врше .

Крагујевац од 1739. до 1804. године 
Београдским миром 1739. године Османлије су поново добиле се-

верну Србију, па тако и Крагујевац. Православну цркву поново су пре-
творили у џамију. Тако је остало све до Првог српског устанка. Тешко 
је рећи шта је било са џамијом за време устанка – да ли је поново пре-
творена у цркву или није. Извесно је да је по слому устанка опет била у 
функцији као џамија.

По ослобођењу Крагујевца 1815. године оно мало Турака што се у 
њему затекло брзо се иселило. Према једном писму кнеза Милоша А. 
Пинију већ 1818. године у Крагујевцу није било ни једне турске куће. 
Јоаким Вујић је посетио Крагујевац 1826. године и у њему је видео јед-
ну скоро порушену џамију „коју не Сербљи но сам Бог јест порушеном 
учинио“. Видео је преко пута ње и један турски дом „у којем турски му-
селим, то јест биров обитава и Турком суди“. Али, додаје Вујић, он „ве-
ома мало дела има, јер благодареније буди Богу, Турака већ у Крагујевцу 
нема“. Уз оронулу џамију и муселимски дом, он је видео још и једну 
турску кафану за путнике Турке „а више никакав турски дом“. То је било 
онда када је, на пример, Ваљево имало 30 турских домова, Шабац 290 и 
две џамије, Ужице 1200 турских домова, поред само 80 српских, и осам 
џамија, поред још 12 у рушевинама. У Крагујевцу, чак, ни ова турска ка-
фана не би била, каже Вујић, да је кнез Милош није поклонио Турчину 
Мули Салину зато што му овај „корешподенцију турским језиком води“.

Џамија, тако оронула и преломљеног минарета, одржала се доста 
дуго. На Немца Пирха, који је 1829. године у Крагујевцу пробавио два-
наест дана, млада српска престоница учинила је својим положајем и 
уређењем врло пријатан утисак, а од здања у њој, поред кнежевих ко-
нака, цркве и школе, пала му је у очи и џамија. Овај странац отишао је 
из Крагујевца чак са уверењем да је ову џамију Турцима подигао кнез 
Милош. И у својим путним белешкама из Србије, он то нарочито истиче 
као изванредан пример верске трпељивости кнеза Милоша.82 Џамија се 
помиње и 1839. године. Без оџе и верних да је чувају и обнављају, она је 
доцније сасвим напуштена. 

И као што су ишчезли конаци и бели дворови Ибраимаге, Мутешиф-
бега, Бошњак Мемедаге, Бознан паше, Алије Пазарца и других турских 
ага и јаничара, некада моћних господара и становника Крагујевца, тако 
су до данас ишчезли и трагови ове старе баталџамије. Јован Томић се 

82 Радосав Марковић, Црква кнеза Милоша у Крагујевцу, Крагујевац, 1935, 28.

Преосвештеног Г. Јоаникија 
Мартиновића, епископа је-
нопољског [Ж. Маринковић: 
„арадског“]. Црква је освеће-
на рукодејством Преосвеће-
ног Доситеја Николића, епи-
скопа ваљевског 15. фебруара 
1724. године.
Има један чирак од туча.
Проскомидија је од липових 
дасака и начињена је доста 
необично, покривена је ша-
реном памучном тканином. 
Путир је сребрни са позла-
том, дискос је од бакра, аер 
[воздух] и дарци су попа Ра-
дослава, ложица [кашичица за 
причешћивање] је сребрна, и 
звездица је сребрна; копље не-
мају и место њега ножић упо-
требљавају. Нова кадионица 
је од месинга, посуда за воду 
у облику ибричића од бакра, 
као и сојединеница. Постоји и 
умиваоница.
На олтару су троја врата са за-
весом [катапетазмом] од укра-
шене памучне тканине. На 
[Царским] дверима су пред-
стављене Богородичне Благо-
вести. Изнад двери је велики 
дрвени крст са Христовим 
Распећем. На десној страни 
иконостаса су две престоне 
иконе, Спаситељева и Осеза-
ние [Неверство Томино]. Пре-
стоне иконе на левој страни 
иконостаса су Богородичина 
и Ваведења. Испод икона је 
завеса од шарене памучне 
тканине, пет кандила од ме-
синга, доста леп барјак са Бо-
городичином представом.
Налазе се и три налоња од 
дрвета, четири дрвена чирака 
и две мале иконе.
Од црквених књига постоје: 
Два Октоиха московска за 
Престо, Минеј општи пре-
стони, мало московско Је-
ванђеље, Литургија српска, 
Посни триод, „бугарски“. 
Црква на којој су једна врата 
има два стола и једно звоно. 
На њој је дрвени крст. Има 
једна посудица за тас.
Постојеће црквене одежде: 
два фелона од везене памучне 
тканине, стихара нема, појас 
је као тканица, епитрахиљ од 
свиле је подеран, наруквице 
су свилене.“
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сећа како су 1885. године још „лепи зидови и јаки темељи од те цркве 
џамије рушени да се на њима подигне зграда баналне модерне паланачке 
архитектуре, намењена простој кафани“.83

Рушењем ове џамије уништен је и последњи остатак турскога госпо-
дарства у Крагујевцу.

Црква у Крагујевцу у време Првог српског устанка
Врло значајне податке о Крагујевцу и старој крагујевачкој цркви 

(alteKirche) даје Митесер 1783. године.84 Крагујевац је имао 32 хришћан-
ске и 164 турске куће, 3 пекаре, 5 великих ханова у којима се може сме-
стити до 460 коња. Џамија и 7 до 8 турских кућа су квалитетно саграђене 
од камена али ипак нису омогућавале дужу одбрану. У то време Кра-
гујевац није имао никакво утврђење. Митесер Лепеницу назива потоком 
широким 10 до 15 корака (то јест 7 до 10 метара), једну и по до две стопе 

83 Ј. Томић, Крагујевац и двор кнеза Милоша, Нови лист, бр. 249-251, 1923; Радосав 
Марковић, Црква кнеза Милоша у Крагујевцу, Крагујевац, 1935, 28
84 Пошто сви истраживачи из Митесеревог извештаја користе само први пасус овде 
дајем цео текст који се односи на Крагујевац и околину. Душан Пантелић, Војно-гео-
графски описи Србије пред Кочину Крајину од 1783 и 1784. године, Споменик LXXXII, 
Београд 1936, 68-69.
M. F. Kragojevacz, welcher 32 Christenund 164 Türkenhäuser enthaltet, dann befinden sich 
3 Backöfen allda, 5 grosse Hahns, in welchen 460 Pferde eingestallet werden könn ten; die 
Moschee nebst 7 – 8türkischen Häusern sind von Stein zimlich gut erbauet, doch immer 
nichts solides daran, somit / von sehr kurzer Defension.
Der durch den Marktfleck durchflüssende Lepenicza–Bach, 10 – 15 Schritt breit, 1½ bis 2 
Schuh tief, steinigten Grund[es], hat rein flüssendes trünkbares Wasser und kann ausserder 
mitten im Ort darüber erricht stehenden, 25 Schritt langen steinernen Brücken, wenn das 
Wasser nur wenig von denen Gebürgen von Regen anlauft, auch seiner 2 – 3 Schuh hoher 
steiler Ufern [wegen] hart zu Pferd, zu Wagen aber nie, ausgenommen auf welchen Stellen 
bei kleineren Wasser, traversiret werden. 
Die Situation um diesen Marktflecken ist eine der schönsten; alle Abfälle von denen höheren 
Bergen sind, wie der Plan zeigt, ohne Wald, sehr langsam abdachend, so dass diese Füsse, 
wenn man oben stehet, nur einer Ebene gleichen; die Thäler sind gleichfalls von solcher 
Beschalfenheit, dass, wenn der ganze Terrain zusammengenommen, allerorten Lagerplätze 
gewählet werden könnten. Sollten jene 2 Ab fälle von den Gerbiczer Berg zu Ausbreitung 
eines Lagers ausgesehen werden, so scheinen sie - diesen waldfreuen Bergfuss, worunter die 
alte Kirche gezeichnet, auch dazu genommen - einet der / vortheilhaftesten Gegend[en] zu 
sein. Sie werden von keiner andern Anhöhe, da alle zu weit entfernt, dominiret, nur müsste das 
Wasser nicht aus den Lepeniczer, sondern von den Dobracsaer Bach hergenommen werden. 
Jene nackende Bergfüsse über der Lepenicza sind eben für Trouppenlagerung dienlich, sie 
werden aber durchaus von den hohen bewaldeteu Rucken überhöhet.
Die von hier ausgehende Wege sind bei trocknen Wetter sehr gut, zimlich breit, jedoch 
ihres leimigten Bodens wegen beim nassen Wetter - da sie nur bloss der Würkung der Natur 
überlassen [sind] und nie keine Reparatur an sie angewendet wird - tief morastig, löchericht 
und wasserrissig.
Der Weg von Tschumitsch anhero gehet durch Felder bergauf, ¾ Stund durch hoch stämmig 
schitteren Eichwald, durch Felder in ein Thal, über welchen nichtsbedeutende Bäch[e]l 
überse[t]zt werden; ¾ Stund an den Fuss eines ßergabfalls, durch Felder und Wiesen, wo 
das Dorf Gerbicza rechts ½ Stund auf der Anhöhe ligen bleibt; etliche Mahlmühlen auf dem 
Dobraczabach im Thale rechts lassend, immer durch Felder, / 1¼ Stund zu einer Mahlmühl, 
die hart am Weg auf der Dobracsa errichtet, sllwo auch der Weg von Semendria über 
Luschnicza hier einfällt. Rechts von dieser Mühle über den Thal befindet sich eine türkische 
Lusthauschardaken, und links 1000 Schritt eine alle Kirche von Stein; weiters etwas bergab 
durch mit Sträuchern verwachse nen Wiesen zu der 20 Klafter lang[en] hölzernen Brücken, 
die zimlich solide und über den 12 Schritt breiten, 6 Zoll tiefen Dobracsabach, der im 
Grunde kiesigt, 2 Schuh hoher Ufern [ist], errichtet steht. Weiters ]/4 Stunddurch Ackerfeld 
ebenfort, etwas bergauf, 1000 Schritt auf den etwas erhöhten Terrain durch Felder und etwas 
bergauf über den 6—7 Schritt breiten Bach, der über eine 14 Schritt lange hölzerne Brücken 
übergangen wird und den man seines morastigen Bodens wegen etwas beschwerlich ohne 
Brücken traversiren würde, allwo rechts ein Meierhof 15 Schritte weit gelassen wird. Endlich 
in der Ebene nach 1000 Schritten bei Zigeinerhütten vorbei ins Ort. Im Flecken selbst sind 
die Gassen sehr morastig.

Про топоп Вуле имао је тада 
45 година, од којих 14 година 
поповања у Крагујевцу. Био 
је родом из села Васојевића у 
Скендерији, од оца Ђорђије а 
мајке Теодора. Учио се књи-
зи у манастиру Шудикову 
код некога калуђера Гераси-
ма. Седам пуних година учио 
је „наустицу“ и псалтир. Кад 
је изашао из манастира отац 
„его сочетал брак“, потом га 
1710 године зађаконио пећки 
патријарх Мојсије и одмах су-
традан произвео и за свеште-
ника. За све то је платио чети-
ри дуката. Прву парохију имао 
је у Васојевићима, која му је 
била потврђена и синђелијом 
патријарха Мојсија; у овој па-
рохији остао је десет година, 
„потом изволило се ему пре-
селити в државу цесарскују“ и 
са својим домом и фамилијом 
прешао је „в шанац Крагује-
вац“ 1721. годи не, где је до-
био и парохију од владике До-
ситеја Николића; он му је дао 
и синђелију на њу. После две 
го дине службе сам владика 
одликовао га је протопопским 
звањем. Од породице има бра-
та и три сина, од којих му је-
дан учи кујунџиски занат. Од 
„грунтова“ има 15 коса лива-
де, 3 мотике винограда, њива 
колико хоће и може да обради; 
потом 2 коња, 4 вола, 2 кра-
ве, 7 коза и 50 оваца; има свој 
дом и у њему живот „миран со 
всјеми“. Од поповских „веш-
чи“ има сребрни крст, свилени 
епитрахиль, памучну одежду, 
бели стихар од „беза“, нарук-
вице такође од „беза“, памуч-
ни појас, московски требник 
и српски псалтир и литургију. 
Ма да је седам година учио 
школу код калуђера Герасима, 
протопоп Вуле, и после 24 го-
дине поповања, нити је знао 
да пише, нити је знао да пева; 
читати је могао, али помало.

Поп Радосав је био старији, 
имао је тада 50 година старо-
сти и 30 поповања, од којих 
само три године у Крагујевцу. 
Иначе, рођен је у селу Тех-
нићу, у Метохији, од оца 
Јоана и мајке Манде. Школо-
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дубоким (око 0,5 метара). Дно Лепенице је каменито, а вода је чиста и 
питка. Лепеница је могла да се, без већих проблема, прегази осим у вре-
ме киша када је за прелаз служио камени мост у центру насеља, дужине 
25 корака (17 до 18 метара).

Као најбоље место за логоравање војске у Крагујевцу Митесер наво-
ди равницу испод брда Грбице, код старе цркве. С тиме, што би се снаб-
девање водом вршило из потока Добраче, а не из Лепенице. За разлику 
од места поред самог тадашњег Крагујевца која су била водоплавна, ово 
је било нешто издигнутије место и никад није плављено. Поток Добрача 
никако не може бити данашњи Добрачки поток који протиче кроз село 
Добрачу. Ни брдо Грбица у ужем смислу не долази у обзир јер у ње-
говом подножју нема никакве равнице. Ако узмемо основне елементе: 
пространа равница у подножју две падине и поред потока долази у об-
зир само место код некадашње Петровачке механе, у долини Петровачке 
реке, а на старом друму за Београд преко Чумића и Жабара. Од овог пута 
се код Церовца одвајао пут за Смедерево и Пожаревац преко Раче.

Врло је битно нагласити да је на Епшвилцовој карти из 1718. годи-
не управо ту уцртан манастир Петровац, посвећен Светом Петру. Ово у 
потпуности одговара „тршкој“ цркви или манастиру. Ова црква је била 
знатно ближа старом Крагујевцу из око 1720-1780. године, можда и дуп-
ло ближа од Дивостина – по аустријским мерилима пола сата хода, то 
јест око 2 до 2,5 километара. На крају, споменимо, да премда су Ау-
стријанци храм Светог Петра означили као манастирски, то је могала 
да буде и мирска црква, али пошто се налазила ван насеља аустријски 
картографи су могли да претпоставе да је реч о манастирској цркви.

Поставља се питање да ли је у Крагујевцу постојала црква у време 
избијања Првог српског устанка. Ми сматрамо да је црква Светог Петра 
била у функцији и 1804. године.

По подацима из списка познатог као „Екстракт сврху поглаваров 
сербијанскија инсурекцији, сел колико в којеј нахији находатсја, дјеј-
ствител(них) и запустјен(их) церквеј“ сазнајемо да је 1804. године у Кра-
гујевачкој нахији било 205 села са 20 живих и 30 запустелих цркава.85 На 
основу овог списка Лукијан Мушицки је израдио нешто обимнији спи-
сак „Счислителноје списаније сел, церквеј и монастиреј в Сербији на-
ходјашчихсја по рјаду наиј јакоже мње сообшчено бист л. 1804“. У њему 
се понавља податак о 205 села, 20 појушчих и 30 запустелих цркава у 
нахији каргујевачкој и додаје се још да у истој нахији има и 4 појушча 
и један запустели манастир. Од појушчих манастира спомињу се Лон-
чарица,86 Камичак,87 Драча и Враћевшница, а од запустелих Сретење.88

Ако упоредимо овај број о 20 појушчих цркава са стањем из периода 
након 1817. године за који имамо поуздане податке,89 готово је извесно 
да је једна од тих 20 цркава и крагујевачка црква. Наравно, није немо-
гуће да су Крагујевчани користили и неки други објекат који су прилаго-
дили црквеним потребама и као такав након што га је београдски митро-

85 Р. Перовић, Први српски устанак – Акта и писма на српском језику књига I, Београд 
1977, 96
86 Грнчарица.
87 Каменац.
88 Сретење је највероватније Дивостин. Р. Перовић, Први српски устанак – Акта и 
писма на српском језику, књига I, Београд 1977, 102-108.
89 Небојша Ђокић, „Цркве у Крагујевачком округу за време прве владе кнеза Милоша“, 
у: Крагујевац, престоница Србије 1818-1841, Крагујевац, 2006, 219-288

вао се у Пећи код духовника 
Пахомија, пуне три године, ко-
лико је било потребно па да се 
добије свештенички чин. По-
што га отац „сочетал браку“, 
зађаконио га је у Пећи влади-
ка Григорије, а одмах сутра-
дан произвео га и за свеште-
ника; за оба постављења дао 
је владици 15 форинти. Прву 
парохију имао је на Косову, 
у селу Дмитровици, са још 
неколико суседних села. На 
њу је имао и синђелију од па-
тријарха Калиника. Опслужи-
вао ју је три године, потом се 
„нужде ради арнаутске“, коју 
више није могао трпети, пре-
селио у нишку епархију, где је 
у Дренчи добио парохију од 
нишкога владике Јоаникија, 
и за њу дао један дукат. Овде 
је поповао 20 го дина „и ради 
нужде турецкаја и датка мно-
гога“ није могао више у паро-
хији остати, већ се преселио 
у цесарску државу „в шанац 
Крагујевац лјета 1733“. По-
што се претставио ваљевском 
владици Доситеју, овај му је 
дао парохију у Крагујевцу и 
синђелијом му је потврдио; 
за то је дао четири дуката. У 
Крагујевцу има своју кућу, 
коју му је дао оберкапетан 
Станиша Млатишума; затим 
има фамилију: че тири сина 
и једну кћер. Од „грунтова“ 
има: виноград од 10 мотика, 
10 коса ливаде, 5 њива; затим 
1 коња, 4 вола, 4 краве, 10 
коза и 30 оваца; уопште има 
свој дом „со всјем миран“. Од 
својих „вешчи“ има: сребром 
оковани крст, свилени епитра-
хиљ, одежду и стихар од „бо-
гасие“, свилене дарке, путир 
и дискос од калаја, саборник 
српски, требник и часловац 
московски и триод цвет-
ни „ливовски“. Читати, пак, 
може с наочари по старински 
до бро; не зна да пева.
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полит освештао користили као цркву. 
Ипак, сматрамо да је вероватније реч 
о споменутој цркви Светог Петра. Да 
је Крагујевац морао имати цркву пот-
врђује и податак да је од 1811. до 1813. 
године био седиште митрополита.

Вожд Карађорђе је месеца јула 
1810. године дозволио митрополиту 
Леонтију да се врати у Србију, али он, 
због болести, а можда и због страха, 
није одмах дошао, па је за његовог 
намесника постављен рачански ар-
химандрит Мелентије Стефановић. 
Леонтије се вратио у Србију 1811. го-
дине и отпочео да поново врши своју 
дужност, али му је било забрањено да 
напушта Крагујевац без знања вла-
сти, чиме је био стављен под чрвсту 
контролу.90 Он је ту рукоположио до-
ста свештеника, укључујући и неке 
свештенике који нису били у његовој 
епархији, већ у деловима суседних, 
Видинске и Нишке, а који су тренутно 
потпали под контролу устаничке вла-
сти.91 Крагујевац ће остати седиште 
Београдске митрополије све до сло-
ма устанка 1813. године, али, на жа-
лост, нема података о томе где су се 
и у којим објектима у Крагујевцу сместили он и придворно особље. У 
сваком случају морала је да постоји придворна црква. Могуће је да је то 
црква коју спомиње Митесер 1783. године.

По подацима из Списка свештенства монашког и мирског реда у це-
лој Србији у 1836. години митрополит Леонтије је у Крагујевцу рукопо-
ложио следеће свештенике:92 27. јуна 1809. године Мирка Михаиловића 
из Копривнице; 13. јуна 1811. године Гаврила Антонијевића из Врбнице; 
25. марта 1812. године Павла Поповића из Јошанице;93 18. маја 1813. 
године Милорада Стефановића из Гложана; 15. августа 1813. године Ра-
дивоја Ћирковића из Коњуса.94

Било је рукоположених свештеника чак и из источне Србије која је 
тада црквено потпадала под Видин.

Митрополит Леонтије је сасвим сигурно боравио у Крагујевцу, а не 
у манастиру Драчи. Као јерарху Цариградске цркве њему би одрђивање 
манастира за стални боравак било тешка казна, а на такво кажњавање 
српске власти нису имале право. То би неминовно довело до сукоба са 
Васељенском патријаршијом у Цариграду која је имала митрополијски 

90 Р. Љушић, Вожд Карађорђе II, Београд 1995, 76-77, 128.
91 Н. Радосављевић, Православна црква у Београдском пашалуку 1766-1831, Београд, 
2007, 111.
92Архив Србије (АС) - Државни Совјет - РНо 196/837, Списак свештенства монашког и 
мирског реда у целој Србији године 1836. те

93 Јошаница код Соко Бање.
94 Коњух код Велике Дренове, недалеко од Трстеника.

Кнез Милош Обреновић, 
рад Морица М. 

Дафингера, 1848. година
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ситем, а не епископални. У Српској цркви је сасвим свеједно да ли епи-
скоп (митрополит), па чак и архиепископ и патријарх, бораве у граду или 
у манастиру. Шта више, наша средишта су управо манастири – најпре 
Жича па Пећ. Код Грка су то градови.

По подацима из истог списка и митрополит Агатангел је у Крагујев-
цу рукоположио најмање два свештеника пре него што је завршена нова 
црква: 21. новембра 1816. године рукоположио је Миленка Урошевића 
из [Велике] Дренове, а 10. јуна 1817. године рукоположен је Лазар Сер-
диновић из Лапова. 

У оба случаја реч је о свештеницима који су рукоположени пре 1818. 
године у Крагујевцу, а који су били живи и 1836. године. Сигурно има 
свештеника рукоположених у исто време, а умрлих пре 1836. године.

На основу горе изнетих података може се са приличном сигурношћу 
рећи да је Крагујевац у време Првог српског устанка имао цркву. Да ли је 
реч о цркви Светог Петра или некој другој, може бити и импровизованој, 
показаће даља истраживања.
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