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ХРАМ СОШЕСTВИJА СВЕТОГ ДУХА 
У ВАРОШИ KРАГУJЕВЦУ 

- СЕДИШТЕ СРПСКИХ МИТРОПОЛИТА

Апстракт: Једна од првих већих грађевина која је никла у 
Крагујевцу, по његовом проглашењу за престоницу, била је 
придворна кнежева црква. Касније је, у другој половини XIX 
века, у Крагујевцу саграђена још једна, много већа црква, коју је 
1884. године осветио српски митрополит Теодосије Мраовић и 
посветио Пресветој Богородици. За разлику од нове цркве, кнез 
Милошева задужбина, од тада се обично зове Стара црква. У раду 
је приказан историјат цркве са неопходним освртом на Крагујевац 
као престоницу и архијерејско седиште за време прве владавине 
кнеза Милоша.

Кључне речи: Крагујевац, Стара црква, кнез Милош Обреновић, 
парохије, свештеници.

Нечујно и тихо малени историјски храм, задужбина српског кнеза 
Милоша Обреновића, навршава два века трајања за добро васцелог на-
рода и српске земље. Деценије су прохујале над старом црквом у Кра-
гујевцу. Векови су прошли крај још добро очуваних зидова ове релатив-
но мале цркве; силни ратни урагани пројурили су преко овог историјског 
споменика. Ако се вратимо двеста година уназад на историјске периоде 
када је Крагујевац постао престоница књажевске Србије, назиремо кон-
туре овог скромног храма, који од 1818. гoдине стоји на обали Лепенице. 
У минулих двеста година Стара црква била је водич народа читаве Шу-
мадије кроз напорну и тешку борбу. И у најтежим и најсудбоноснијим 
тренуцима, када су над нашом домовином кружили суморни облаци, 
Стара црква у Крагујевцу била је спона између напаћене душе народа 
и Свевишњег. Са њених певница и олтара одјекивала је побожна песма, 
а свештеници овог храма са светих амвона упућивали су народу речи 
које су могле да пробуде осећања да у њему струји крв косовсках јунака, 
хероја из Првог и Другог устанка, Првог и Другог српско-турског рата, 
Првог и Другог светског рата, витезова са Делиграда, Мишара, Љубића, 
Цера, Колубаре.

Данас се, још увек, говори о минулим данима, који лагано падају у 
заборав. Историјски значај Старе цркве је прворазредан, иако она није 
грађевинских размера лаври Немањића, нити архитектонских облика и 
украса средњовековних задужбина српских владара и велможа. Значајни 
догађаји из прошлости довољно сведоче шта је она значила за Крагује-
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вац и за читаву Србију, због којих њено име никада неће бити заборавље-
но. Стара црква, задужбина српског кнеза Милоша, подсећа и сведочи о 
прошлим временима. Њен „прекрасно измоловани стол“ на солеји, са 
српским грбом на наслону кнежевог седишта, нa чијем се врху обавила 
чалма, те иконостас изнад царских двери, двоглави орао са круном из-
рађен у дрвету са бојама српске заставе, симболи су једне храбре борбе 
за слободу и људско достојанство.

Зидање храма
Једна од првих већих грађевина која је никла у Крагујевцу по њего-

вом проглашењу за престоницу, била је придворна кнежева црква. Кас-
није је, у другој половини XIX века, у Крагујевцу саграђена још једна, 
много већа црква, коју је 30. септембра 1884. године осветио српски 
митрополит Теодосије Мраовић и посветио Пресветој Богородици. За 
разлику од нове цркве, задужбина кнеза Милоша од тада се обично зове 
Стара црква. 

Крагујевачка црква је, највероватније, започета 1817, а сигурно 
довршена 1818. године.  И из „Списка Цркви трошком Његове Свјетло-
сти Сазидане“ сазнајемо да је крагујевачка црква Сошествие Св. Духа 
зидана трошком самог кнеза 1818. године.  Стара црква је саграђена пре-
ко пута кнежевог конака, на десној обали Лепенице, преко које је тада 
постављен дрвени мост и њим спојен кнежев двор са црквом и осталим 
зградама које су се око ње налазиле. На томе месту било је старо кра-
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гујевачко гробље које је тада разорено. Многе надгробне плоче узидане 
су у црквени зид или положене у под у коме се и сад могу видети тра-
гови старих посмртних натписа. Један ђак крагујевачке гимназије, чија 
је зграда једно време била до саме цркве, сећа се да је још осамдесетих 
година XIX века гледао последње трагове тога гробља. „Седам година 
сам посматрао“ - каже он - „прелазећи из разреда у разред, избледеле 
надгробне плоче и крстове... често пута, за време часова, слушајући оно 
што је наставник предавао, бацао сам поглед кроз прозор на те неме спо-
менике који су се ређали иза зидова наших ниских учионица, и на којима 
сам толико пута радознало разголићавао и проучавао натписе већином 
покривене маховином и упола избрисане временом.“ 

За cвoje грађевинарске подухвате кнез Милош је бирао најбоље и 
најпознатије мајсторе. Међу првима које је ангажовао на почетку своје 
владавине, био је Милутин Гођевац, пореклом из Босне. Гођевац је пре-
шао у Србију одмах после Другог устанка и настанио се у Ваљеву. Кнез 
Милош га је ангажовао за неколико својих значајних грађевинарских за-
хвата. У прве, хронолошки, иде темељита обнова манастира Боговађе, 
извршена 1816. године за коју је  кнез приложио 14.000 гроша, суму врло 
велику за то време и за oндашње прилике. Радови су били обимни, те је 
Гођевац довео 80 мајстора. Лепа и велика „Гођевчева“ црква имала је три 
кубета и једно, како с усхићењем каже Јоаким Вујић „особито прекрасно 
артифицијелно начињено предворје“. 

Уследио је рад Гођевца на цркви у Савинцу 1819. године, у селу Ша-
ранима под Рудником. Њу је већ остарео кнез обновио 1860. године „за 
покои душе свое благопочивше супруге благовјерне књагинье србске 
Љубице“. Милан Ђ. Милићевић је забележио: „На левом брегу речице 
Дичине, близу брда Рожња, на врло лепом месту, начинио је кнез Ми-
лош 1819 год. прекрасну цркву с кубетом од тесаног камена, као да је, 
што оно веле, од сира срезана.“ У исто време, Гођевац је подигао, као 
кнежеву задужбину, нову камену цркву у Крагујевцу, да би се ускоро, по 
кнежевој заповести, посветио обнови манастира Чокешина.

Кнезу се, као ктитор, придружио и његов брат Јеврем.1 Писао је 
априла 1820. кнезу: „За манастир Чокешину зидаре не знам гди ћу наћи; 
из Немецке биће врло скупи, а друго сумњам хоће ли умети каменом 
зидати, јер тамо по већој части циглом зидају. Мислио сам ове мајсторе 
са Савинца узети, али казаше ми да још са свим свршили нису.“ Кнез му 
одмах одговара да узме Гођевца са Савинца, јер „Савинац и Чокешина 
на срцу стоје, како једно и друго стоји“. Гођевац је оправдао кнежево по-
верење. Јоаким Вујић је имао само речи дивљења за манастирску цркву 
са три куполе и једним малим торњем изнад припрате. Није му измакло 
из вида да су „архитектура и симетрела ове цркве сходне виду и цркве 
манастира Боговађе“. Званично, Чокешина је била обнављана до 1823. 
Гођевац је, међутим, на њој радио све до 1826. Исте године је отпочео, а 
идуће, 1827. завршио цркву у Осипаоници код Смедерева. То су, у исто 
време, и последње вести које имамо о његовим градитељским активно-
стима у Србији.

Истовремено са довршављњем цркве 1818. године, израђен је нацрт 
Устава крагујевачке цркве и предлог о постављању њених тутора. Устав 
цркве (типик) је благословио и потврдио митрополит Агатангел чиме је 
фактички признао кнеза Милоша за владара Србије јер су посебне ти-

1 Видети Прилог: Обнова цркава и манастира за време прве владавине кнеза Милоша. 
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пике, у начелу, могле да имају само владарске задужбине. Овим је и сам 
кнез добио право да се у односу на цркву постави са пуним владарским 
овлашћењима која нису била мала.

О завршетку грађења цркве у Крагујевцу постоји и натпис на жутој 
мермерној спомен-плочи, која је узидана на спољном северном бочном 
зиду: „Во славу свјатија јединосушчија и нераздјелнија Троици Отца, 
Сина и Свјатаго Духа, созида сија свјатаја церков храма Сошествија 
Свјатаго Духа у вароши Крагујевцу трудами и иждивением Богом уму-
дренаго заштититеља и обранитеља православнија вјери верховнаго 
Сербије кнеза господара Милоша Обреновића, из села Бруснице ро-
дом, в 35 лјето од рождества, в третое же своего књажевства в Сербиј, 
владјејшчу Махмеду турецкому султану, в лјето от рождества Христова 
1818 года. - Брата ему сут Јоани и Ефрем и от почившаго брата Милана 
син Христифор, супруга Љубица и нејашче две ашчери: Петрија н Јели-
савета и млади син Милан.” Пошто се у овом натпису помиње кнежев 
син Милан, који је рођен 1819, а не помиње се Михаило, који је рођен 
1823. године, највероватније је натпис настао између 1819. и 1823. годи-
не. 

Црква је посвећена Светој Тројици, тако да је Крагујевац овај праз-
ник узео за своју градску славу.

За градњу цркве су употребљени најбољи мајстори које је Србија 
тада имала. Као први мајстор помиње се, као што смо навели, неимар 
Милутин. Свакако да су поред њега на цркви радили и „мауер“ Мартин и 
зидар „Талијан Антоније“, који су се двадесетих година налазили у Кра-
гујевцу. Талијан Антоније давао је и 1824. године стручне инструкције 
за прављење „штокатора“ уместо старинског тавана у кнежевом крагује-
вачком конаку. Радовима су руководили и вршили набавку потребног ма-
теријала левачки кнез Димитрије Ђорђевић и трговац Петар Топаловић 
који су те послове вршили и приликом грађења кнежевих конака. Као 
радна снага, поред стручних мајстора, долазио је и народ да кулучи. У 
многим суседним селима о томе је до данас очувана усмена народна тра-
диција. 

Процес грађења цркве контролисао је сам кнез. То можемо претпо-
ставити с обзиром на његову познату особину да о свему буде обавештен 
и да по сваком и најситнијем питању каже последњу реч. Тако на при-
мер, 1836. године Ваљевци од њега траже одобрење да могу своју цркву, 
која се тада градила, подићи још „два аршина“ у висину, а „полковник“ 
Петар Туцаковић пита га исте године нарочитим актом, где ће добавити 
један крст, који је требало метнути на новоподигнуту цркву у Грошници.  
По тим и сличним питањима општило се са кнезом непосредно, мимо 
црквених власти. Ниједну ствар он није остављао без решења, које би на 
крају доставио митрополиту или конзисторији у облику препоруке или 
простог наређења. Кнежевој вољи митрополит се увек „со страхопочи-
танијем“ повиновао. 

Тихомир Ђорђевић наводи интересантне речи једнога савременика 
о оригиналној кнежевој методи којом је плашио мајсторе и тим их наго-
нио на поштен и савестан рад и онда кад он није могао да их непосредно 
надгледа. „Одмах у почетку грађења кнез би о једном у земљи укопаном 
диреку закивао ченгеле да обеси мајстора, ако грађевина рђаво испад-
не”, бележи Ђорђевић. Чињеница је да су многе јавне грађевине из Ми-
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лошевог доба, па чак и оне од слабог материјала, добро очуване и данас, 
после скоро два века.

Радови за потпуно довршење цркве су настављени све до јесени 
1819. године. 

Унутрашње радове у цркви требало је да 1820. године изводи мајстор 
из Влашке, али је он сам изјавио да није сигуран у своје способно по-
што, како је рекао, никад није радио столове. Уместо њега, ангажован је 
Србин, неимар из Сарајева. Од митровског пореза за 1823. годину потро-
шено је за поправљање сибничке цркве 800 гроша, за поправљање мана-
стира Чокешине 12632 гроша и 3 паре и за поправку манастира Боговађе 
243 гроша. За две иконе у крагујевачкој цркви је плаћено 140 гроша. 
Рачун је закључен у Крагујевцу 23. априла 1824. године. 

Кнежева црква је и солидно рађена и добро је очувана. Озидана ру-
ком правих мајстора, од тврдога камена, у кречу и малтеру, по „немачкој 
форми“ и „европском укусу“, како се онда говорило. Она је била прва 
грађевина у Крагујевцу од тврдога материјала, тако да је у оно време 
одавала утисак великог и значајног техничког дела. Споља, уз јужни 
олтарски зид, налазе се три гроба покојне деце кнеза Милоша и то су 
једини очувани гробови код ове цркве. У једном је сахрањена Марија, 
„дволетна кћи“ кнежева, умрла 4. јула 1823. године. У другом Велика, 
„четворолетна питомица кнеза србског“, умрла 30. јуна 1823, а у трећем 
гробу сахрањен је син кнежев Гаврило који је умро 30. јануара 1828. 
године. Сви су били ванбрачна деца кнеза Милоша чије је исувише сло-
бодно схватање брака чешће потресало спокојство и мир у његовој по-
родици. Позната је, на пример, његова авантура са Јеленком или Малом 
Госпођом, како су је на крагујевачком двору звали. Гаврило је био син 
Јеленке или „Мале Госпође“, љубавнице кнеза Милоша који је умро као 
„дволетни младенац“. Архимандрит Мелентије са крагујевачким свеш-
теницима опојао је и сахранио његово тело код цркве, поред Маријиног 
сандука, и том приликом прелио вином и њене кости. Гробове Гаврила и 
Марије покрива једна надгробна плоча. 

Око цркве се ширила пространа раван, која је, као црквена порта, 
била ограђена дрвеном оградом са два улаза: источна портанска врата, 
према старој чаршији, а западна према лепеничком мосту и кнежевом 
конаку. У „торжествене“ дане, поворка са иконама и црквеним барјаци-
ма, полазила је од цркве кроз западна врата ка кнежевом конаку и чар-
шији, а отуда се враћала на источни портански улаз, онде где се и данас 
налази главна капија. У Милошево време и доцније, ова мала порта била 
је народно збориште и позорница многих крупних догађаја наше новије 
историје. Она данас има сасвим други изглед и профанију намену од оне 
којој је некада служила. 

Црква је зидана махом ломљеним каменом, обичне је грађевинске 
конструкције и има облик лађе са основом крста, без кубета, засвођена 
каменом и циглом. Зидови су врло масивни, нарочито у своду. Иначе је 
доста мала: дугачка је 14, широка 7 и висока 8 метара. Могла је да прими 
нешто више од стотину лица. Традиција каже, да је по кнежевој замисли 
требала да буде много већа, и да је сведена на ову меру по заповести 
самога султана, који није хтео да дозволи да „ђаурска“ црква буде већа 
од царске џамије у Крагујевцу. И црква је смањена и сведена је мање-ви-
ше на размере трошне џамије. Али, каже даље традиција, кнез Милош 
је и у овом случају изиграо царску заповест. Он је проширио цркву на 
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тај начин што је у продужењу, са западне стране и на првим темељима, 
подигао дрвену припрату као женски део цркве. Она је била нешто мало 
мања од праве цркве. Затим, уз цркву подигнут је још и један „покриве-
ни простор“, где су се у случају рђавог времена склањали скупштинари 
или народ који није имао места у цркви. 

У ствари, припрата је дозидана знатно после зидања саме цркве. Тек 
током 1835. године грађена је припрата, када је оправљена и звонара крај 
цркве, а 1838. године је набављен мермер за под у цркви. 

У оваквом облику, пола од камена а пола од дрвета, црква је остала 
кроз цео XIX век. Уз цркву је подигнута још 1829. године и дрвена зво-
нара, са које је уочи Божића исте године зазвонило прво црквено звоно у 
Србији. Дрвена звонара и дрвена припрата служиће још дуго. 

До 1826. године ми не знамо како је црква унутра изгледала и каквим 
је стварима била украшена. Међутим, те године Јоаким Вујић је по кне-
жевој жељи пропутовао Србију, обишао њене манастире и описао све 
„древности и реткости“ које је у њима нашао. Том приликом он је посе-
тио и Крагујевац, био у кнежевој цркви и побележио шта је у њој видео.

Ђорђе Магарашевић је обишао Крагујевац 1827. године, али цркву 
само спомиње док нешто више пажње посвећује кнежевом ктиторству.

Неколико година након Вујића, Крагујевац је обишаo и пруски ка-
петан Ото Дубислав Пирх. Било је то 1829. године. Он доста детаљно 
описује тадашњи Крагујевац. Ми ћемо само навести оне делове у којима 
спомиње крагујевачку цркву. Када говори о Крагујевцу наглашава да је 
црква један од првих објеката који сваки путник намерник види у Кра-
гујевцу још док се приближава вароши: 

 Велики број одлука, важних не само за њега лично већ и за српски 
народ, кнез Милош је доносио на народним скуповима, често држаним 
код крагујевачке цркве. Тако је на скупштини у Крагујевцу, у порти црк-
ве, 13. и 14. децембра 1822. године, којој су присуствовали кнезови, игу-
мани, архимандрити, протојереји и угледни свештеници и трговци ре-
шено да се успостави конзисторија или свештенички суд у Крагујевцу. 
Ова одлука потврђена је идуће године на црквеним саборима марта и 
маја месеца. 

Број скупштинара, до Сретењског устава, није био одређен, те је за-
висио од важности питања које се зa решавање постављало. У време 
доношења важних одлука било је и по неколико хиљада људи. Због тога 
су до кнеза Михаила седнице држане на отвореном пољу, под ведрим 
небом. Скупштинари би за време рада стајали на пољани, гологлави или 
под капама, ако је лоше време. Кнез је свечано долазио на седнице. Он је 
полазио из свога конака, пошто би се код цркве искупили скупштинари 
и уредила парада којом је дочекиван. Свечано обучен, огрнут златном 
доламом, у самур-калпаку на глави, са припасаном сабљом и са многим 
руским и турским ордењем на грудима, он је долазио у скупштину. Поне-
кад је долазио и обично обучен, са широком горњом хаљином од црвене 
чоје и са дугачким штапом у руци. Иза њега, поред синова и „сијателне“ 
његове браће, ишла је свечана свита - митрополит, саветници, главнији 
официри и други, испред њега, као римски ликтори, дванаест његових 
чувара, који су понекад место оружја имали само штапове у рукама. 

На путу за цркву, кнез је пролазио кроз војнички шпалир од пешачке 
и коњичке гарде, која је у строју и под барјацима стајала од моста на Ле-
пеници па до улаза у црквену порту, где је била књажевска банда, која гa 

Из описа Ј. Вујића:

„После кнежеве палате сле-
дује примјечанија достојно 
видити у Крагујевцу и нову, 
лепо украшену церкву, која от 
палате преко реке Лепенице к 
востоку лежи. Ова церква јест 
величине средње, от каменог 
материјала созидана. Женска 
обаче препрата јест такожде 
величине приличне и основа-
на је из дрвеног материјала. 
У церкви стоји све по начину 
благочестиве церкве урежде-
но, како што је олтар с чес-
ном трапезом, на којој лежи 
свјато евангелије са сребром 
обложено и позлаћено; равно 
и окрут церковни јест доста 
знаменити како и проче друге 
вешчи ко олтару принадле-
жашче. Потом видити је мож-
но и лепо ново темпло, горе 
с распјатијем Христовим, с 
царскими дверми, престолни-
ми иконами и с девет сребрни 
кандила украшено.“ 
„Певнице содерже цели окрут 
књижевни. Потом видити је 
можно у церкви два прекрас-
на стаклена полијелеја, вла-
дикин стол и Јего Књажеска-
го Сијатељства, Г. Милоша, 
прекрасни измоловани стол, 
на којим горе на верху стоји 
Сербије герб а сниже доле 
овај натпис: Милост твоја Го-
споди поженет мја всја дни 
живота мојего. Храм церкве 
јест сошествије свјатаго духа, 
а основатељ, тј, фундатор исте 
церкве, јест Јего Књажеско 
Сијатељство, Г. Милош, који 
је благоусердствовао својим 
сопственим иждивенијем за 
вечноје своје воспоминаније 
овај дом Божији созидати и 
своме народу вручити, да он 
купно с њим Божества силу, 
премудрост и величество хва-
ли и слави.“ 
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је свирањем дочекивала и испраћала. Гарда га је поздрављала војнички, 
оружјем и савијањем барјака, а скупштинари и народ дубоким поклоном 
и клицањем. Кнез је обично одговарао: „Добро јутро и добро ми дошли, 
браћо“, рукујући се притом са виђенијим људима, који су гa љубили у 
руку. Потом би заузео своје место на нарочито уздигнутој трибини, на-
прављеној пред црквом од земље и прекривеном разнобојним ћилимо-
вима. Он је ту седео или стајао, одатле је отварао скупштине, говорио и 
руководио скупштинским радом, који је увек почињао и завршавао мо-
литвом и благодарењем у цркви. Важни скупштински закључци праћени 
су народним весељем, звоњењем црквених звона, пуцањем прангија и 
топова и плотунима пешачке и коњичке кнежеве гарде. У нарочито све-
чаним приликама, као што је било, на пример, проглашење Сретењског 
устава, увече су паљени ватромети, „фајерверкери“, на пољани испред 
кнежевог конака. Ради „увеселенија“ народних посланика даване су и 
свечане представе у Вујићевом позоришту, кад је оно почело да ради. 
На растанку, кнез је посланике обично љубио у чело и преко њих по-
здрављао народ.

Скупштинску зграду код цркве, у којој су доцније држане седнице, 
подигао је кнез Михаило за време своје прве владавине. Зграда је мала и 
приземна, са једном пространом двораном са стубовима за скупштинска 
заседања. Владан Ђорђевић је још седамдесетих година XIX века гледао 
дворану искићену и припремљену за скупштинске седнице: посланичке 
клупе и говорничка трибина биле су прекривене црвеним, плавим и бе-
лим платном, а унутрашњи зидови и стубови искићени такође државним 
бојама и многим барјацима са грбовима.  

Кад је Србија хатишерифом добила право слободног исповедања 
вере по свима „догматима“ Православне 
цркве, Турци за дуго нису могли да се поми-
ре са употребом  црквених звона.

Јоаким Вујић не спомиње звонару која је 
подигнута након његовог боравка у Крагујев-
цу. На крагујевачкој цркви зазвонило је прво 
звоно уочи Божића 1829. године, чим је бео-
градски везир Хусеин паша објавио царски 
хатишериф о политичкој и културној аутоно-
мији Србије. Ово је у исто време и прво црк-
вено звоњење у Милошевој Србији. Звонило 
се на велику радост и одушевљење престо-
нице. Ово звоно је било узето из Миљковог 
манастира. Наиме, по ослобођењу Србије у 
Првом српском устанку, Миљко (Мелентије) 
је за свој манастир набавио једно веће звоно 
на коме је био урезан и натпис: „Ливено за 
владе врховног вожда народа србског Геор-
гија Петровића.“ Управо ово звоно је кнез 
Милош узео за цркву у Крагујевцу. Када је 
кнез Милош за крагујевачку цркву набавио 
нова звона, звоно није враћено у Миљков 
манастир већ га је кнез послао у Раваницу, 
а Миљковом манастиру је дао два мала зво-
на. За Крагујевцем пошла су и остала места, 

Хатишериф из 1833. 
године
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која су по кнежевој наредби, и поред опирања Турака, градила поред 
цркава звонаре и на њих подигла звона. У недостатку домаћих звоноли-
ваца, звона су прво купована у Сомбору по 66 форинти за центу.

На сваком звону био је у рељефу изливен с једне стране српски грб, а 
с друге стране лик светитеља коме је дотична црква посвећена. Исплата 
звона вршена је привремено из народне благајне, на терет општине или 
целе околине оне цркве којој су звона послата. Преко нахијских старе-
шина села су вршила обрачун са народном благајном. 

Крагујевачка звона била су постављена на звонари поред цркве која 
је грађена на брзу руку 1829. године. Како је била направљена од дрве-
та, она није могла да издржи терет од четири, односно од пет звона, па 
је због тога 1835. године преправљена и дограђена. Разрушена је и за 
време протојереја Милоја Барјактаревића на њеном месту подигнута је 
данашња звонара од тврдога материјала. Исто тако нестало је и старих 
Милошевих звона: Аустријанци су их 1916. године скинули и однели. 
После Првог светског рата набављена су три звона. 

Након мирног окончања Кнез Милетине буне 1835. године, кнез Ми-
лош је 12. јануара дошао у Крагујевац из Пожаревца, а Крагујевчани су 
га свечано дочекали уз звуке звона и грмљавину топова. У Крагујевцу 
су га чекале и вође побуне који клекнуше пред кнеза и замоле га да им 
опрости. Кнез Милош их подигне и каже им: „Сви смо грешни људи. И 
ја сам много грешио. Праштајмо један другом и гледајмо да поправља-

Устав из 1835. године
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мо.“ Истог дана позвао је код себе главне коловође побуне Милету Ра-
дојковића, Стојана Симића и Аврама Петронијевића и рече им: „Ја ни-
сам никада презирао добре савете. У место да се буне, они, којима је 
добро народа на срцу, ваљали су да ми покажу у чему сам грешио. Јер, 
борити се навалице и за инат против онога кога су догађаји иставили на 
чело Србије, значи немати љубави према самој ствари народној.“ Да би 
им показао како им од срца прашта, пред њима се заклео на Јеванђељу 
да их неће гонити, а они му се закуну на верност. 

По попису из 1836. године, црква крагујевачка, храм Сошествије Св. 
Духа налазила се „на крај вароши близу Лепенице са великом и добром 
портом“. Те 1836. године била је у добром стању. Од црквених утва-
ри, црква је те године имала: два путира, два крста, пет налоња, темп-
ло „прекрасно са 2 цвета златна“, 49 икона и старо темпло, 17 кандила, 
четири кадионице, 11 чирака, четири чирака велика, две звездице, три 
кашике, једно копље, два дискоса, два звонца, две петохљебнице, два 
сојединенија, три полијелеја, два пара венаца, осам ђачких чирака, че-
тири дискоса, три пара рипида, два налоња, једну Плашчаницу, једну 
митрополитску столицу, једну просту столицу, два крста с рипидама, две 
миропомазаљке, једну кутију за агнец, једну проскомидију, две маше ве-
лике, два барјака, један мердеј (?), две четке, три стола, четири ибрика 
и један леген, једну канту, један манган, три тенећке, три мумаказе, две 
теплоте и два ватраља. Истовремено од црквеног одејанија крагујевачка 
црква је поседовала: „18 епитрахиља, два воздуха, девет пари нарукви-
ца, 13 стихара, 10  фелона, четири појаса, два ђаконских орара, 20 завеса, 
23 ђачка стихара, 13 дарка, два покровца, две мараме, један антиминс, 
један комад чоје и једно сиџаде. Крагујевачка црква је те 1836. годи-
не имала, за оно време, доста књига: четири Евангелија, два Апостола, 
један Обштак, 22 Минеја, два Празнична Минеја, два Триода, четири 
Пролога, два Пентикостара, једно Благоп. прошен, један Требник, три 
Служебника, пет Октоика, три Псалтира, два Часловца, један пел. (?) 
устав, један Србљак Срб. Кр, три 'Протокула' и једна Крмчија.“ Црква је 
имала чак четири звона. Од новца је имала 2250 гроша готовине и 2200 
гроша издатих „на вересију“.

Године 1836. у Порти су донете значајне одлуке везане за историју 
Православне цркве у Србији. На Духовској скупштини проглашен је 
први црквени закон  „Начертаније о духовним властима у Србији“. Овим 
законом учињен је први значајнији корак у одвајању црквене власти од 
државне. Да би обезбедио довољно спремног свештеничког кадра, кнез 
је у договору са тадашњим митрополитом Петром и скупштином, донео 
одлуку о оснивању богословског училишта у коме ће се српска омладина 
спремати са свештенички и учитељски позив. Уведена је Конзисторија 
као највиши црквени суд, са четири члана свештеничког чина и једним 
секретаром грађанског чина. Доцније, уређена је и Апелаторијска конзи-
сторија као највиша духовна институција у Србији. Нова Конзисторија 
започела је с радом 11. јула 1836. године. Њу је на свечан начин отворио 
митрополит Петар који је и председавао њеним радом. Прве речи у за-
писник Конзисторије уписао је сам митрополит, рекавши, између оста-
лог, да „при данашњем нашем првом торжественом собранију и открићу 
Митрополитске Архиконсисторије, а поводом височајштвег претписа 
од 4 маја ов. год. којим је његова Свјетлост, потврђујући 'Начертаније' 
духовној власти у Србији, препоручила нама као митрополиту и пред-

Из описа О. Дубислава Пирха:

„Према конаку је школа. Ту се 
учи читати, писати, рачунати, 
основи старословенског, црк-
веног језика и спремају се за 
службу у цркви. На жалост 
овај последњи посао још зау-
зима велики део времена; на 
пролазника чини непријатан 
утисак да у згради која на-
мењена умном образовању, 
чује гласно викање у такту, као 
неко певање речи, које деца не 
разуму и чије понављање тупи 
ум дечији. Кад се већ усваја 
начело да вера мора бити ос-
нова целог умног образовања, 
онда се код народа који има 
толико здравог разума, а који 
је тако оскудан у образовању, 
мора двогубо жалити што се 
велики део времена одређеног 
за учење младежи употребља-
ва на учење застарелог обреда 
и тиме спречава њено умно 
образовање. Српски свеште-
ници учинили су вeћ почетак 
у правом религиозном оба-
вештавању и увиђају да ћe 
само онда моћи трајно одр-
жати свој уплив у народу ако 
истакну прво оно што je у њој 
битно, морални део, који је за 
сваког схватљив и убедљив по 
својим најближим последица-
ма. Нема сумње у то да ћe ce и 
школска настава битно попра-
вити, чим грчке владике оста-
ве земљу и чим наступи ново 
стање ствари.
У близини конака је велика, 
пространа црква. Уз њу je је-
дан покривен простор, који о 
народним скупштинама слу-
жи да се ту склоне они који 
немају места у цркви. Ако се 
срачунају свита књажева, Ве-
лики суд, оборкнезови и кне-
зови, на 200 њих, и од 1.400 
села два кмета или одборни-
ка, то онда излази да је Вели-
ка скупштина имала на 3000 
људи.“
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седатељу консисторије да њу отворимо, по основанијама у поменутом 
Начертанију изложеном устројимо и предназначеној цељи руководи-
мо“2. На испуњавању ових „основанија Начертанија“ рађено је одмах, 
на овој седници. Под тачком четвртом направљен је распоред послова 
по струкама. Ови су распоређени, и за њихове референте одређени: Ли-
коген Михаиловић, за струку дела вероисповести; Марко Михаиловић, 
за струку дела парничних; Гаврило Поповић, за струку воспитанија; 
Димитрије Јоанновић, за струку дела економије црковне.3 Резултат рада 
Конзисторије одмах се могао видети. Конзисторија је често тражила по-
моћ од световних власти, од кнеза Милоша и Државног савета. У оквиру 
својих брига о стању у Српској цркви, митрополит Петар посвећивао је 
особиту пажњу манастирима и монаштву у њима. Ценећи заслуге ста-
рих „духовника за очување вере, писмености и народности“, кнез и ми-
трополит су се старали „о унапређењу отачествених манастира“. Ускоро 
и цркве нису у томе заостајале.

Црква је била увек пуна благодарног света. Кнез и побожни грађани 
давали су јој богате прилоге у иконама, књигама, кандилима и другим 
црквеним сасудима и утварима. Поред кнеза и приватних лица, цркви 
су прилагала нарочито занатлијска удружења, разни руфети. Имена за-
натлија у црквеним књигама налазимо уписане махом по занимању, а 
не и по презимену (Михаило терзија, Илија налбантин, Станко дунђе-
рин, Милош ковач и други). Према осталим професијама, они су били и 
бројно јаки: по попису из 1836 године Крагујевац је имао 336 занатлија 
разних струка, организованих у неколико руфета. Они су редовно ишли 

2 Архив Србије (АС), КК XXXV-474.
3 АС, КК 474. „Референти“ су наведени са ознакама струке и реда, како је то дато у 
самом записнику. Струке су иначе наведене у „Начертанију“.
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у цркву и сваки еснаф, односно руфет, имао је за време службе своје од-
ређено место. Чак су и еснафска правила садржавала извесне прописе о 
посећивању цркве и о понашању у њој. Међу приложницима има најви-
ше занатлија који су најчешће прилагали сребрна кандила или иконе 
својих крсних слава. На сваком предмету забележено је и име дародавца. 

Јован Исаиловић, молер и доцније познати уметник, радио је 1834. 
године у Крагујевцу. Од својих радова он је, између осталога, поклонио 
кнезу Милошу и две иконе: „образ св. Тројице“ и „св. оца Николаја“, то 
јест икону црквеног патрона и икону кнежеве крсне славе. Поред правих 
сликарских мајстора који су живели и радили у Крагујевцу, помињу се у 
то време у Србији и код кнеза Милоша и многи самоуки „молери“, који 
су, поред осталих ствари, радили и иконе за цркве и приватне домове. Од 
1827. до 1833. године живео је у Крагујевцу молер Јања, коме је за седам 
израђених икона 1833. године исплатила државна благајна 722 гроша.  
Молер Јован малао је 1834. у Крагујевцу завесе и кортине за Вујићево 
позориште, а 1835. године златио је „первазе између икона“ у топчидер-
ском „темплу“ неки „молер из Крагујевца“. А и директор крагујевачке 
типографије, Адолф Берман, знао је такође понешто „обцајхновати“. У 
Београду је боравио 1838. године Јован Деметровић, „академски молер“ 
и одатле се препоручивао српскоме народу за разна моловања. Икону 
пророка Данила, коју је руфет мумџијски дао цркви 1842. године, „отру-
цје“ је Стеве Јоановића, такође крагујевачког молера. 

Поред икона, црква је добијала и друге разне потребне ствари. Јоаким 
Вујић видео је доста знаменити „окрут церковни“ и друге разне „вешчи 
ко олтару принадлежашче“. Поред осталога, видео је и девет сребрних 
кандила. Између два светска рата их је било  27, старих 22 и пет нових. 
Стара су кандила од сребра или посребрена, док су новија била од туча 
и никла. Једно велико кандило, које је висило испред Христовог распећа 
на иконостасу, набавила је 1827. године сама црква, на рачун „имјенија 
сопственог“, за вечни помен Симеона Урошевића, књажевог секретара. 
Еснаф баштовански приложио је кандило 1844. године, а исте године 
приложио је кандило и руфет бакалско-бојаџиски. Руфети туфегџијски, 
абаџијски и поткивачки заједно дали су једно кандило 1831. године, док 
је Миле Подгоричанин, досељеник из Црне Горе, 1833. године поклонио 
цркви скупоцену петохлебницу од сребра и једну врло лепо израђену 
сребрну кадионицу. 
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Црква је поседовала велики број богослужбених књига из Милоше-
вог времена. Уместо рукописних молитава и стихира, које су калуђери 
и свештеници стрпљиво преписивали из старих „печатаних“ књига, чу-
ваних пo нашим манастирима, и њима се служили, па и у новије Ка-
рађорђево време, Милошеве цркве добиле су убрзо после ослобођења и 
штампане књиге. Оне су прво добављане из Аустрије, а нарочито из Ру-
сије. Трговци црквеним књигама врло често се помињу у актима из тога 
доба, нарочито трговци са књигама из Русије. Такав је био, на пример, 
Павле Герасимовић, који је 1831. године путовао као „росиски“ трговац 
по Србији и продавао књиге. 

Почетком четрдесетих година црквене књиге су почеле да се штам-
пају и у самој земљи. Књажевска „књигопечатња“ отпочела је свој рад у 
Београду, а потом 1834. године у Крагујевцу, у коме је остала скоро две 
године. Уз крагујевачку штампарију постојала је и словоливница, у којој 
су се лила и црквена слова, и то према словима из Октоиха и Псалтира, 
штампаних на Ободу у Црној Гори у XV веку. 

Сам митрополит Мелентије Павловић купио је 1833. године једну 
„пресу“ и поклонио је овој штампарији, чиме је помогао да се она ор-
ганизује за рад већих размера. И заиста, она је могла да штампа књи-
ге „сваког рода и содержанија“ и на неколико језика, па, разуме се, и 
на „словенском или церковном“ језику, како је, пред почетак рада, то 
објавио њен директор Адолф Берман. Поред новина и многих световних 
књига, из ове крагујевачке штампарије изашао је и велики број књи-
га црквеног садржаја. За прво време, док углавном потреба није задо-
вољена, она се и највише бавила црквеним стварима. Поред осталога, 
у њој се 1834. године штампало и 5000 часловаца. „Две ступе печатају 
непрестано часловац, а трећа све остале предмете“, каже се у једном из-
вештају из те године. Коректуру је вршио митрополит Петар, са дирек-
тором гимназије Димитријем Исаиловићем и крагујевачким протопрез-
витером Јосифом Стефановићем. Кад су били готови, повезивао их је 
крајем 1834. и почетком 1835. године Глигорије Возаровић, „књиговезац 
и књигопродавац“ београдски, који се ради тога привремено и преселио 
у Крагујевац, „с алатом, калфама и шегртима својим“, и сместио се у 
једној соби кнежевога здања. Књиге је повезао „ђутуре половину у кожи, 
а половину круто у артији по 18 крајцара за један ексемплар“. Књиге 
су продаване црквама, за готов новац или на вересију, у колико их није 
давао кнез Милош као свој поклон. Године 1831. платио је кнез 1500 
гроша за 18 богослужбених књига за цркву у Шетоњу, с тим да црква и 
општина даду кнезу паре доцније, кад буду имали. У једном извештају 
из 1839. године забележено је да је за ту годину издато црквама из др-
жавне благајне 9682 гроша за набавку књига и утвари. 

У крагујевачкој цркви Јоаким Вујић је нашао још 1826. године „цели 
окрут књижевни“, што значи да је она имала све потребне књиге пре 
него што је крагујевачка штампарија отпочела с радом. У њој није сачу-
вана ниједна књига крагујевачког издања. Али их зато има доста старих, 
штампаних у Москви, Кијеву, Будиму или Београду пре једнога века или 
много раније. Највише има штампаних „в царствујушчем великом гра-
ду“ Москви, као што су, на пример, Србљак, штампан 1765. године, два 
Осмогласника из 1801. и 1818, Еванђеље штампано „в лјето от рождест-
на же по плоти Бога Слова“ 1804, Триод посни 1811, два Пентикостара 
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из 1815, двадесет и четири ме-
сечна Минеја из 1807. и 1818. и 
један Требник из 1850. године. 
Један Служебник штампан је 
у Кијеву, у штампарији Кијев-
ско–печерске лавре, 1856. го-
дине. У Будиму, за карловачког 
митрополита Стратимировића 
и у штампарији угарског уни-
верзитета штампан је један Ча-
сослов 1815. године. Београд-
ских књига има само неколико 
примерака, оне су новијег да-
тума, из половине XIX века и 
доцније. Само три књиге Мо-
лебноје пјеније од старих су бе-
оградских издања: штампане су 
у кнежевској штампарији 1838. 

године, благословом митрополита Петра и „повеленијем“ благоверног 
господара Милоша Обреновића. 

Црквене књиге највећим делом су поклони кнеза Милоша, што се 
види из старих записа у њима. Записи су бележени испод штампаног 
текста на првих неколико страна. Најдужи је у Триоду посном, који је 
записао 1. септембра 1823. године Јаков Јакшић, секретар конзисторије. 
Он гласи: „Ова књига, звана Триод посни, дарована је од благоверног и 
врховног кнеза српског Господара Милоша Обреновића, за време пре-
освећеног архијепископа Агатангела, митрополита београдског, и за вре-
ме високопреподобног Господина Мелентија Павловића, архимандрита 
манастира Враћевшнице, житеља овдашњег и члана Народне конзисто-
рије, и за време пречасног Господина Милосава Поповића овдашњег и 
целе крагујевачке нахије протопрезвитера и придворног архиђакона Ан-
дреје Личанина. Потписао Јаков Јакшић, секретар у Конзисторији, ме-
сеца септембра 1. дана 1823 года.“ Овај спомен-натпис забележен је на 
првих 28 страна. Још у једном Триоду, у два Осмогласника и дванаест 
Минеја налазе се спомен-натписи, али краћи од овога. И сем назива књи-
ге, текст је садржајно исти. „Ова велика књига, звани Минеј – стоји тамо 
– која припада цркви крагујевачкој, Храму сошествија светога Духа, да-
рована је од благоверног и врховног кнеза српског Господара Милоша 
Обреновића месеца септембра 1. дана 1823 года.“ Рукопис је свуда исти, 
такође и датум, што значи, да су свих шеснаест књига, које носе натпис, 
предате цркви 1. септембра 1823. године, и да је све записе учинио Јаков 
Јакшић, конзисторијални секретар, како се у Триоду потписао. Иначе, 
техничка опрема књиге је беспрекорна.

Крагујевац - престоница
Околности које су владале у Београду нису погодоваледа да тај град 

буде резиденција кнеза Милоша. Зато га је он и напустио крајем 1817. 
године с намером да у срцу земље, у народу и под његовом заштитом, 
развије даље своју политичку активност. У Горњој Црнући на Руднику, 
то није могао да учини. Горња Црнућа је била само ратни збег. Србија је 
изашла из периода оружаног рата, када је Горња Црнућа вршила улогу 

Милошев конак у 
Крагујевцу
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главног кнежевог седишта. Преласком на мирнодопски период, у време 
политичких борби, те организаторског и културног рада, била су потреб-
на друга средства и другачија организација државног живота. Крагује-
вац је по погледима кнеза Милоша одговарао потребама новог доба и 
зато је одабран за престоницу. У ослобођеној Србији било je већих ва-
роши по бpojу становника и значајнијих по cвojoj историјској прошло-
сти. Разлози који су фаворизовали Крагујевац били су јачи од тога. То је 
психолошко осећање сигурности у њему, затим географско-администра-
тивни положај и национална хомогеност његовог становништва. Поред 
кнеза Милоша, и народ се на скупштини у манастиру Враћевшници, под 
Рудником, 23. априла 1818. године, изјаснио у истом духу, чиме је одлука 
постала дефинитивна.

Сам кнез Милош oceћaо се најсигурније међу људима из овог краја. 
Он је ту одрастао, заједничким животом и патњама стекао је највише 
личних пријатеља који су, у најкритичнијим моментима, посведочили 
оданост и према кнезу и према Србији. Централни положај Крагујев-
ца у ослобођеној Србији омогућавао је најлакше и најбрже одржавање 
административне везе са целом земљом. На раскрсници путева којима 
је везан са Гружом и Лапеницом, Рудником и моравском долином, Кра-
гујевац је био окружен богатим привредним областима. Уз то, није се 
налазио на Цариградском друму да би га узнемиравали Турци и Арнау-
ти, који су овим путем, као главном саобраћајницом кроз Србију, непре-
стано крстарили од Ниша до Београда, као и у супротном смеру. Срби 
у Параћину, Ћуприји и Јагодини и другим местима поред Цариградског 
друма непрестано су се жалили на Турке и насиље које врше при прола-
ску кроз ова места.

И у погледу становништва, Крагујевац је најбоље одговарао по-
стављеним захтевима. Он је био углавном без Турака, и ceм нешто цин-
царских породица, његово становништво је било национално хомоге-
није него у другим варошима у Србији. У устанку брзо ослобођен и без 
великих жртава, Крагујевац се брзо решио својих Турака, који су про-
дали своја имања Србима и разишли се. Тек пo неки Турчин могао се 
пo крагујевачким сокацима видети и доцније, за неколико првих година 
после ослобођења. „Благодареније буди Богу Турака у Крагујевцу већ 
нема“, са задовољством бележи Јоаким Вујић 1826. године. Муселими 
крагујевачки, који су се често смењивали, и Турци који су се око њих 
купили, било као њихови помагачи или као путници у пролазу, сачиња-
вали су једини турски муслимански свет у Крагујевцу. Они су у њему 
имали и своју џамију, али у то време вeћ дотрајалу и напуштену.  Задуго 
се помињала у Крагујевцу и једна турска кафана коју је кнез Милош по-
клонио Турчину Мули Салину, дугогодишњем крагујевачком муселиму 
и одличном свом пријатељу. Имајући у њега нарочито поверење, кнез 
Милош је Мулу Салина узео за свога писара, те му је овај једно време 
водио преписку на турском језику. Иначе, становника Турака, који би 
имали своје конаке и у њему стално живели, као што је био случај у ско-
ро свима осталим варошима у Србији, Крагујевац није имао чак ни 1818. 
године, судећи по једном писму кнеза Милоша из тога времена. Стари 
Крагујевац, турска чаршија око шанца и џамије, остављен је да, прљав и 
трошан, нестане трагом својих дојучерањих господара.

Кнежеви секретари, професори у гимназији и лицеју, први школо-
вани чиновници, да само њих поменемо, били су Срби из Војводине, 
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„Швабурија“, како их је понекад називао и сам кнез Милош. Као стручни 
мајстори разних заната и чиновници помињу се Талијани, Немци, Маџа-
ри, Грци, Чеси. Лични књажев лекар Бартоломеј Куниберт, на пример, 
био је Талијан, док је Адолф Берман, директор прве „типографије“, био 
Немац. Јосиф Шлезингер, оснивач и капелмајстор кнежевске „банде“, 
био је Јеврејин из Сомбора; његовн синови, Херман и Адолф, помињу 
се међу првим ученицима крагујевачке гимназије. А 1838. године међу 
кнежевим „бандистима“ налази се и име некога Ђорђа Арапина, родом 
чак из „Арапске“. Цинцари, Јевреји и Цигани су све до Другог светског 
рата чинили један знатан део крагујевачког становништва.

Kao што се види, Крагујевац је у томе часу пружао највише гаран-
ција за кнежеву личну сигурност, за сигурност његове породице и на-
родне благајне, пренете у Крагујевац још фебруара 1817. године, али и 
за шири политички и културни рад, којим је нову српску државу требало 
еманциповати од Турака и у њену унутрашњу opгaнизацију унети духов-
не и животне елементе српскога народа.

Међутим, када је Крагујевац 1818. године изабран за престоницу, 
био је мала паланка са 193 куће и 378 пореских глава. Интересантно је 
да следећи попис из 1819. године за варош Крагујевац даје 171 кућу, 203 
ожењене главе и 469 арачких глава. Већ попис из 1824. године бележи у 
вароши Крагујевцу 277 кућа, 324 пореске главе и 679 арачких глава. У 
том попису село Сушица ће се последњи пут водити као одвојено насеље 
са 20 кућа, 24 пореске главе и 43 арачке главе. Већ од следећег пописа 
Сушица ће се водити као „приградие“. Град је временом растао и ши-
рио се дограђивањем нових кућа за досељенике, које је нова престоница 
примала из разних крајева. Подизана су разна здања за власти и установе 
централне земаљске управе. Јоаким Вујић је 1826. године нашао у њему 
500 домова. Године 1829. било је у Крагујевцу преко 2000 становника. 
У Тироловом „Политичком земљописанију“ из 1832. године, стоји да је 
тада имао око 600 домова и преко 2000 становника, а пет година доц-
није, 1837. године, према једном извештају Конзисторије кнезу Мило-
шу, Крагујевац је поред војске која је у њему гарнизонирала, имао 2926 
становника.  По списку општина среза гружанског у окружју крагујевач-
ком из 1839. године Крагујевачка општина се састојала из Крагујевца и 
Сушице. Крагујевац је имао 366 кућа са 376 пореских глава, а Сушица 
18 кућа са 24 пореске главе. Чланови мировног суда су били кмет Сима 
Радивојевић, а помоћници Радован Богдановић и Дена Станковић. 

Од старе чаршије и камене ћуприје на Лепеници, Крагујевац се по-
лако ширио, добијајући нова предграђа и нове улице. На пољани до леве 
обале Лепенице, одакле се пружао леп изглед на лепеничку долину и 
њено брдовито залеђе, кнез је подигао свој конак, а преко пута конака, 
на десној обали реке, и своју цркву. Око конака и цркве ређале су се 
остале зграде које су служиле за смештање државних канцеларија или, 
пак, за личне потребе кнеза Милоша и његове породице. Тако је у овоме 
крају постала нова варош, боље рећи кнез Милошев Крагујевац, који ће 
још дуго бити одвојен њивама и ливадама од старе турске чаршије. И 
прве наше културне и административне установе, као што су, на пример 
Народни суд (1822), Конзисторија (1823), Српска митрополија, Гимна-
зија (1833), Кнежевска књигопечатња (1834), Кнежевскосрпски театер 
(1835), Лицеј (1838) и друге основане су око двора и цркве и својом пио-
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нирском делатношћу заорале су прву бразду на необрађеној и напуште-
ној њиви социјалног и културног живота српског народа.

Сарадњом народа прво су саграђени кнежеви конаци, Мушки или 
Књажев конак, који јe био центар овога венца, затим Шарени конак 
или Конак кнегиње Љубице, кога Јоаким Вујић назива и харемом кнеза 
Милоша и најзад Амиџин конак за кнежеву свиту и старешине који би 
народним послом долазили у Крагујевац. Око ових конака подигнут је 
читав низ мањих и већих зграда за лични и пopoдични живот кнеза Ми-
лоша: зграда Совјета код цркве у којој су одржаване Скупштине; зграда 
Митрополије; школа код цркве, кућа за кнежеву канцеларију, татар ко-
нак, касарна, млекарник, житница, перионице, фуруна и леденица. Цео 
комплекс био је ограђен и утврђен јаким плотом палисадом од „растовог 
дрвета“.  Сви ови конаци са споредним зградама око себе сачињавали су 
кнежев двор. Са грађењем комплекса почело се још 1817. године. Потом 
је преко пута двора, на десној обали Лепенице, 1818. године никла црква 
као придворна, а око двора и цркве грађене су друге јавне зграде за вој-
ску, школе и разне државне установе.

Кнежев двор био је састављен од три главна конака, конака кнеза Ми-
лоша, кнегиње Љубице и домостроитеља Амиџе, те из неколико мањих 
и споредних зграда од дрвета и бундрука. Све грађевине су подигнуте у 
интервалу од неколико година. Пословима су руководили левачки кнез 
Димитрије Ђорђевић и трговац Петар Топаловић. Прво је саграђен Кња-
жев или Мушки конак 1817. године. Он је био „велика шарено обојена 
кућа“ од дрвета са два „департамента“. Конак је био приватни дом кнеза 
Милоша, као оца породице и домаћина, а с друге стране и званична вла-
дарска „резиденција“, одакле се водила државна политика и управљало 
судбином српскога народа. Поред одаја за приватне и породичне потре-
бе, конак је имао и соба за званичне књажеве канцеларије, за канцела-

Стари Крагујевац, главна 
улица
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рије дворских секретара, а поред њих и једну „парадну“ собу, украше-
ну ратним трофејима и уметничким сликама европских владара, која је 
служила за пријеме и свечане аудијенције. Пуне две деценије овде се 
радило. Одавде су брзи „татари“ носили књажеве заповести по Србији, 
спремане су инструкције за народне депутате у Цариграду и дипломат-
ске ноте за Турску и Русију. Ту је кнез Милош, са својим сарадницима, 
градио своје политичке и културне планове, које је са толико доследно-
сти и практичног смисла приводио у дело. Једном речју, у тој обичној 
кући кнеза-сељака, никли су широки политички и културни основи, на 
којима је имала да се изграђује национална будућност Србије. У тој кући 
се родио 1819. године и Милан, најстарији књажев син. 

Стари Милошев двор, који је преправкама, након Првог светског 
рата, знатно измењен и споља и изнутра, служио је и као официрски 
дом. Између два рата испред конака је постојао књажев „бињекташ“ од 
тесаног камена. Књажев конак су порушили Немци априла 1941. године.

Током 1817. године су, поред мушког конака, биле изграђене кућа 
за кнегињу Љубицу, а преко Лепенице велика кухиња, мутвак и коњуш-
ница. Следеће, 1818. године саграђен је конак кнегиње Љубице назван 
и „Шарени конак“. И он је имао два „департамента“. У њему је живела 
кнегиња Љубица са својом децом и целом „својом женскога пола сви-
том“, због чега га Јоаким Вујић назива и Милошевим харемом. Горњи 
спрат конака био је украшен „с молераји“, и по тим шарама и молерским 
сликама, често пута са врло наивним мотивима из најранијег детињства 
књажеве деце, oн је и прозван „шарени конак“. У њему се 1828. године 
родио млађи књажев син Михаило, а 1826. године у неким собама доње-
га „департамента“ била је смештена и државиа благајна. Овај конак се 
налазио према Мушком конаку, на североисточној страни, онде где се 
сада завршава источно крило некадашње Мушке гимназије. Данас од 
њега нема никаквог трага, изгорео је у ноћи 30. новембра 1884. године. 

Ближе Лепеници, до ливада испод белих дудова, где је обично „зек-
цирала“ књажева гарда, а у свечане и празничне дане играло народ-
но коло, налазио се Амиџин конак, тако назван по Сими Милосавље-
вићу-Паштрмцу, званом „Амиџа“, устаничком барјактару, „буљукбаши 
и надзиратељу“ књажевскога двора. Поред Амиџе становали су у овоме 
конаку и они чиновници који су сачињавали сталну кнежеву свиту, а 
поред њих у њему су отседали нахијски кнезови и друге народне старе-
шине, које би по каквом народном послу долазиле у Крагујевац.

Амиџа је био лични књажев пријатељ и саветник, који је својим 
прегалаштвом у устаничкој борби стекао његове симпатије. Био је уз то 
врло духовит човек и способан да у погодном моменту, лаким изразом 
и добро смишљеном досетком, разведри и насмеје кнеза Милоша и у 
расположењу, које тако створи, каже му покаткад и многу горчију ис-
тину, коју му ни он, ни други неко, није смео рећи. Кнез гa је изузетно 
волео и награђивао, а он је њему био до крајње мере послушан и одан. 
Његова верност према кнезу и његовом дому била је „чиста као кристал, 
и непоколебива као најјача стена“, каже један савременик за њега. Кад 
је Амиџа умро, 5. августа 1836. године, у шездесетој години старости, и 
кнез и кнегиња просули су за њим многе сузе „сожаленија“. По књаже-
вој наредби, који се тих дана налазио у Сокобањи, Амиџа је „славно и 
торжествено погребен“, онако управо како је и доликовало „хероју овога 
века... добром христијанину, највернијем поданику и најчистијем отече-
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ствољупцу“, како су га назвале „Новине србске“, које су његовој смрти и 
сахрани посветиле читаве ступце. Дан његове сахране био је дан велике 
и жалосне свечаности у Крагујевцу. Управни савет поднео је кнезу чак 
и опширан „рапорт“ о томе како је спровод обављен. Одатле, уз највеће 
почасти и уз учешће многобројног света и највиших претставника вла-
сти, тело му је испраћено за родно место Паштрму, где је сахрањено.

Амиџин спровод био је парадан. Из његовог дома ковчег су изнели 
чланови Савета, а од дома до цркве и одатле до кола, која су га одвезла за 
село, носили су га на рукама нижи чиновници. Напред, у спроводу, ишли 
су ученици, за њима коњичка гарда, па онда чаршија, потом свештен-
ство. Испред сандука ишли су саветник Илија Поповић, са ордењем на 
свиленом јастуку, и пуковник Живко Шокорац, са сабљом покојниковом 
на рукама. За ковчегом били су чиновници са војним комесаром Цветком 
Рајовићем, а иза њих пешачка кнежева гарда, „множество“ народа, људи 
и жена. У цркви свештенство је отпевало опело, а после тога изговорено 
је „упокојено му слово“, у коме је „оратор“ истакао Амиџине заслуге за 
кнеза и отаџбину и „возблагодарио” му од стране кнеза, Савета и целога 
народа. Потом је ковчег из цркве изнет и метнут на кола, у којима су била 
упрегнута четири коња, покривена црном чојом. За све време спровода 
кроз варош и испраћаја посмртних остатака за Паштрму, непрекидно су 
звонила четири звона са торња крагујевачке цркве. 

Амиџин конак постоји и данас као једина сачувана зграда из ком-
плекса дворских објеката Милошевог доба. Потпуно је сачуван. На 
спрату је неколико соба, а доле велики подрум, на коме су стајала тешка 
дрвена врата са гломазном гвозденом бравом и звекиром из Милоше-
вог времена. Ова зграда је најбоље сачувани материјални споменик из 
Милошевог Крагујевца. Тако је била солидно израђена и добро очувана 
да су се у њој до Другог светског рата налазиле канцеларије интендан-
туре крагујевачког војног гарнизона. Интересантно је да је сачувана и 
приватна Амиџина кућа.  Она је, поред овога конака и поред старе куће 
кнеза Дене, која и сад у целини стоји, била најстарија кућа у Крагујевцу. 
Око ње и Дениног конака, подизале су се доцније, у току XIX века, оста-
ле куће, те се тако у томе крају формирала цела једна улица, која је дуго 
времена носила и Паштрмчево име.

Народна канцеларија у Београду, која је по првобитиој замисли има-
ла да буде главна власт у земљи поред кнеза, са великим судским, адми-
нистративним и политичким атрибуцијама, одласком кнеза Милоша из 
Београда сведена је на обичну канцеларију за посредовање између кнеза 
и турског везира. Њена судска и административна надлежност била је од 
тада ограничена само на Београд. Када су доцније посредничке функ-
ције пренете на кнежевог базрђанбашу у Београду, Народна канцеларија 
је потпуно изгубила свој општи и политички значај. Крајем 1826. године 
она је престала и да ради, а место ње појавио се Београдски суд. 

Доласком у Крагујевац, кнез Милош је знатно проширио своју Кња-
жеску канцеларију, касније називану и Придворном, јер се налазила увек 
где и двор. Тако је Књажева канцеларија из Горње Црнуће, преласком у 
Крагујевац, постала центар за све административне и политичке послове 
у Србији. Из ње су се постепено издвајале друге установе: „Суд народни 
србски“, „Канцеларија народна србска“, „Општенародни суд“, нахиски 
магистрати, „Совјет Сербски“ или „Совјет Крагујевачки“ и др. на које 
је кнез Милош, оптерећен великим пословима, полако преносио један 
по један део своје личне власти. Ради одржавања везе са тим устано-
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вама, над којима је кнез Милош 
задржао и даље своју касациону 
власт, установљено је 1827. го-
дине и звање књажевског прет-
ставника, који је доцније, када 
су створена министарства, био у 
исто време и председник владе 
и министар спољних послова.

М. Ђ. Милићевић каже да је 
Крагујевац добио школу 1820. 
године. Међутим, постоје пода-
ци да је школа постојала одмах 
по завршетку Другог, односно 
још за време Првог устанка. 
Прва школа је отворена 1805. 
године, а највероватније је за-

творена 1813. године. Из Сремских Карловаца је дошао учитељ Андрија 
1807. године, а он је учитељ у Крагујевцу и 1816. 

По завршетку школовања прве генерације ученика „Више“ школе 
у Београду, 1830-1833. године, ова просветна установа је пресељена у 
Крагујевац.4 Једини професор ове школе био је Димитрије Исаиловић, 
некадашњи професор Учитељске школе у Сомбору. Без обзира на име 
које је носила, ова школа је тек у Крагујевцу постала четвороразредна и 
марта 1835. године добила је име Гимназија. Школа је била смештена у 
кући Петра Топаловића, гружанског кнеза и трговца. Када је пресељена 
штампарија из Крагујевца у Београд, ова зграда је уступљена Гимназији. 
Од 1. октобра 1838. године у Крагујевцу је отпочео са радом и Лицеј са 
двогодишњим трајањем. Идуће године Лицеј је одвојен од Гимназије. 

Као престоница и седиште највиших земаљских власти и устано-
ва, Крагујевац је брзо мењао свој првобитни паланачки изглед. Не само 
да је променио своју спољашњу физиономију, већ су осетне промене 
настале у духовном животу града, у схватањима и назорима његових 
становника. Доласком странаца и просвећених чиновника, унети су у па-
тријархални живот Крагујевца нови елементи, чиме је стварно започето 
и европеизирање Србије. И путописцу из 1834. године пало је у очи да су 
живот и кретање у њему у великој „опреци са тишином и усамљеношћу 
што чине жалосним већи део турских вароши“. 

Стари Крагујевац је нестао још између два светска рата. Поред две 
старе куће коjе смо поменули, постојала је само црква и скупштинска 
зграда у њеној порти. И то је све. Већ тада није било више конака го-
сподара Јеврема, нити зграда у којима су биле смештене прве наше кул-
турне установе, гимназија, штампарија, лицеј, суд, митрополија и друге; 
није било ни осталих споредних „здања“ која су била у саставу кнеже-
вог двора. Још 1837. године нестало је и чувене „суве крушке“ испред 
Милошевог конака. Један савременик прича, како је кнез Милош седео 
на доксату свога конака и својим очима видео како је вихор изломио 
крушку до корена. „Ово су -  каже он - многи сматрали као прст судбине, 
која кнезу Милошу претстоји.“  Само две године касније, 1839. године, 
и кнеза је политички вихор одувао из Србије.
4 Стицањем аутономије почеле су да се отварају прве средње школе у Србији. 
Настојањем Вука и доласком Димитрија Исаиловића, отпочела је да ради прва таква 
школа („верховна“, „виша“, „велика“) у октобру 1830. године у Београду.

Прва српска 
Митрополија, акварел 

Глише Годића
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Крагујевац – архијерејско седиште
Крагујевац је у два наврата, за време прве владе кнеза Милоша, био 

и седиште највише црквене власти у Србији, и то први пут, од 1821. до 
1823. године, и други пут, од 1832. до 1835. године, што је знатно допри-
нело његовом угледу у духовном погледу.

Први пут он је то постао сасвим случајно. Тадашњи митрополит 
Агатангел, Грк по народности, уплашио се да га београдски Турци, огор-
чени у то време на Грке због Грчког устанка, не убију, као што су то ура-
дили са неким другим грчким епископима и митрополитима укључујући 
и патријарха у Цариграду. Он је зато побегао 1821. године из Београда и 
дошао у Крагујевац, као што јe учинио и кнез Милош коју годину раније. 

Кнез Милош се обрадовао његовом доласку и желео је да гa у Kpa-
гујевцу стално задржи и отргне из Београда и београдске национално 
некомпактне средине. Имао је намеру до Цркву у погледу организације 
национализује, да је потчини своме утицају и да од ње начини средство 
за вођење нове националне политике. Агатангел је остао у Kpaгујевцу 
пуне две године, до друге половине јула 1823. године, када се поново 
вратио у Београд. Сва наваљивања кнеза Милоша да гa задржи у Кра-
гујевцу остала су без резултата. За митрополита Агатангела, као Грка, 
Крагујевац је био туђ, у њему се нелагодно осећао, иако је био у средини 
своје пастве. Он је кнезу Милошу и навео као главни разлог што иде у 
Београд баш то, што у Београду „има доста Грка с којима може да гово-
ри“. То је био само изговор, а суштински разлог огледао се у томе што 
је Агатангел осетио кнежеву намеру да Цркву отргне из руку духовника 
грчке народиости. Први корак у томе смислу кнез је учинио баш за време 
бављења митрополита Агатангела у Крагујевцу. На крагујевачкој народ-
ној скупштини 13. и 14. децембра 1822. године створена је Конзисторија 
као национална црквена установа. Њoм се ограничавала власт епископа 
и митроиплита, а јачао утицај државне власти у црквеним пословима. 
Све важније црквене ствари морале су да се достављају државној врхов-
ној власти „на видјеније и одобреније“. За прве конзисторијске чланове 
постављени су враћевшнички архимандрит Мелентије Павловић и ко-
лубарски кнез Рака Тешић, који су, у вези са новим звањем, именова-
ни тада и за прве „попечитеље просвештенија народнога“. Овим актом 
брига о просвети пренета je делом и на Цркву, односно на њено репре-
зентативно национално тело Конзисторију. Тиме су се крњили интереси 
и у многоме се сужавала власт грчког епископата у Србији. Епископат 
није одобрио стварање ове установе, већ је против ње заузео категори-
чан став. Кнез Милош јe и поред тога остао одлучан у овоме питању, 
због чега је два пута, 9. марта и 10. маја 1823. године, држао и црквени 
сабор у Крагујевцу, чија му је сагласност била потребна као ослонац за 
одбрану овако крупног корака у црквеној политици. Само месец дана 
доцније, у другој половини јуна 1823. године, митрополит Агатангел, 
љут на кнеза, преселио се у Београд, искорисивши прилику да напусти 
Крагујевац док је кнез Милош био на путу. Међутим, Турци су га у Бе-
ограду одмах ухапсили. Благодарећи Милошвој интервенцији, cпacao је 
главу. Митрополит је за то био лично обавезан кнезу Милошу. У неза-
видном положају, између кнеза Милоша и Турака у чијим су очима због 
Грчког устанка били компромитовани, београдски митрополити су били 
приморани да чине уступке кнезу.
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Такво стање је владало све до 
1831/32. године, када је Српска црк-
ва добила слободу богослужења, 
а споразумом са Васељенском па-
тријаршијом у Цариграду и ауто-
номију. Од тада избор митрополита 
и епископа било је право народа и 
кнеза, а цариградски патријарх да-
вао је само формално одобрење и 
благослов. Београдски епископ до-
био је титулу „митрополит целе Ср-
бије“.

Први Србин на митрополитском 
положају био је архимандрит Ме-
лентије Павловић, Гружанин и кон-
зисторијски члан, посвећен у Цари-
граду 18. августа 1832. године. Он је 
сменио Антима, последњег Грка на 
томе месту, иначе пријатеља кнеза 
Милоша, кога је овај, због његове до-
броте био вољан да и даље, али само 
као епископа у Србији задржи. Али 
Антим то није хтео. Схватајући нову 
ситуацију и националне потребе Ср-
бије, он је достојанствено и без про-
теста напустио Србију растајући се 
са свима у најлепшем пријатељству, 
и молећи Бога да пошаље и на кнеза 
Милоша и на цео род српски ,,бла-
годат и благослов на вјеки вјеков“. 
Сa овим речима напустио је Антим 
21. октобра l832. године Београд и 
Србију, пошто је претходно предао 
дужност митрополиту Мелентију 

и са њим 13. октобра заједно одслужио у београдској цркви последњу 
своју архијерејску службу у Србији. На острву Андросу, своме родном 
месту, чији је дим „више волео него тамњан Велике цркве“, он је после 
тога одмарајући се проводио своје старачке дане, сећајући се често кнеза 
Милоша, Србије и српскога народа, који му је уливао поверење и импо-
новао му својом борбом за слободу.

Одмах после Антимовог одласка, митрополит Мелентије је пренео 
своје седиште у Крагујевац. Митрополит се сместио у Топаловићевој 
кући; али je митрополитском двору припадао и „владичин конак“ код 
цркве, у коме је била Конзисторија. Та мала и трошна кућа, порушена 
1910. године, послужила је као дом прве српске митрополије. Књажева 
придворна црква била је у исто време и митрополитска катедрала и једи-
на парохијска црква за Крагујевац и неколико околних села.

Митрополитски конак био је врло скроман. Имао је једну собу за 
дочек, једну за канцеларију и трпезарију и две омање за становање и за 
ствари. Поред тога, у дворишту у једној дрвеној згради, конак је имао 
још две собе за млађе и за „придворна лица у чину“. Током 1834. го-

Јоаникије Нешковић, рад 
А. Н. Стојановића, око 

1865. године
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дине придворну службу у конаку 
вршили су два јеромонаха, један 
из Фрушке Горе, а други из Ка-
ленића, и ђакон из села Гривца 
у Гружи који је по источњачком 
обичају био и „домаћи послушник 
архијерејски“. Мелентијев ђакон 
био је Јанићије Нешковић, каснији 
ужички владика, а ђакон митро-
полита Петра Гаврило Поповић, 
касније професор Лицеја и његов 
ректор, а потом шабачки владика. 

Митрополит Мелентије је 
био нарочито омиљен архијереј. 
Својим подвизима у устанку и ро-
дољубивим саветима у миру, он је 
стекао нарочито поштовање у на-
роду и изузетно поверење и накло-
ност кнеза Милоша. Врата књаже-
вог конака њему су била увек отворена; у сваком весељу у књажевој 
породици он је био први и најрадије виђени гост; он је био „наш попа“ 
за целу књажеву породицу, а за народ и Крагујевчане „господин“, како 
су га уз уважавање звали. Он је умео да задовољи кнеза Милоша не само 
добрим вођењем Цркве, него и умешношћу да и у световним стварима 
„своје мненије и совјете даје“ кад устреба. Његов утицај био је толики 
да је у унутрашњој политици, како каже један савременик, упражња-
вао власт „пола господарску“. Он се мешао у послове световних вла-
сти, судио и пресуђивао, изрицао телесне казне и „извршивао их на ме-
сту“. Иначе, увек је био готов да с „крстом и мачем“ пође тамо одакле 
гa „неослобођена браћа позивају“, у дубоком уверењу да jе то крајњи и 
најглавнији циљ и народа и Српске цркве. Мада је митрополит Мелен-
тије знао понекад и строго да осуди извесне поступке кнеза Милоша, а 
нарочито његове кораке „супротне закономе браку“, ипак је поверење и 
пријатељство међу њима остало увек чврсто и непомућено. 

За Мелентијеве управе, укинуто је по црквама Кнежевине Србије 
певање и служење на грчком језику, које је до његовог времена вршено. 
Као велики родољуб, био је до крајњих граница одан своме народу и 
кнезу Милошу Обреновићу. Пошто није имао митре ни архијерејског ор-
ната, кнез Милош му да новац да их набави, али он то врати, са речима: 
„Бабо, Господару, купи ти за овај новац праха и олова, а мени не смета 
ништа да служим и под камилавком и у свештеничком орнату, као што 
су пре мене многи угодници Божији служили.“

За време кнеза Милоша, Крагујевац је имао три парохије: једну прот-
ску и две свештеничке. Поред тога што су протојереји имали најлепше 
парохије и са највећим бројем становника, они су уживали као нарочиту 
бенефицију још и бесплатан стан. 

Као парохијски свештеник помиње се 1823. године у Триоду посном 
Милосав Поповић, протопрезвитер Крагујевца и целе крагујевачке на-
хије, и са њим Андрија Личанин, придворни архиђакон.  Прота Милосав 
се, у изворима, први пут помиње још августа 1818. године, а последњи 
21. новембра/3. децембра 1826. године. Јоаким Вујић је затекао 1826. 

Стара црква крагујевачка, 
снимак Ђорђа 

Станојевића из 1898. 
године
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године, поред протопрезвитера Милосава, још и свештенике Стаменка 
Илића и Јована Димитријевића и придворног јерођакона Силвестра Вуч-
ковића. Јерођакон је имао своје „обдержаније и препитаније“ у кнежевој 
палати „безмездно“, и био је за то дужан да сваке недеље и празника при 
„боженствени служба“ јерођаконску дужност врши.  

Јован Димитријевић је био више година парох у Крагујевцу, али није 
тачно да је ту добио и протојерејску част као што тврди Р. Марковић. 
Јована Димитријевића је 13/25. јула 1823. године рукоположио Митро-
полит Агатангел у Крагујевцу. Јереј Јован је након 1827. године премеш-
тен у Свилајнац где је остао до 13/25. октобра 1837. године када је по-
стављен за пароха и намесника јагодинског, као и на протопрезвитерат 
и парохију јагодинску од архиепископа и митрополита Петра. Из свега 
овог произилази да није тачан ни Марковићев податак да је јереј Јован 
Димитријевић 1836. године премештен за протојереја у Чачак. У Чачак 
је премештен протојереј Јован Стефановић из Драче. 

У Крагујевцу се још помињу свештеници Стефан Поповић, Дими-
трије Илић,  који је, на кнежев захтев, произведен 1831. године за прото-
презвитера, затим протосинђел Гаврило Поповић, који је био и професор 
лицеја и наставник хришћанске науке у „хуманијалним класама“, Јован 
Симеоновић, који је предавао у гимназији црквено певање, и други. Го-
дине 1833. био је у Крагујевцу и неки јеромонах Макарије, као „домо-
стројитељ“ у митрополитском конаку. Оцењујући његове способности, 
кнез Милош каже за њега у једном акту да је такав, да „заслужује да му 
се прво слово другога слога његовога подписа измени и да оно име носи, 
које се место „к” са „г” сриче“. 

У актима из тога времена често се помиње и име протојереја Јоси-
фа Стефановића као врло спремног и способног свештеника, који се и 
својим добрим и рђавим особинама одвајао од својих другова. Он је био 
један од првих наставника хришћанске науке у крагујевачкој гимназији. 
Интелигентан и писменији од осталих, он је, поред митрополита Петра 
и гимназиског директора Димитрија Исаиловића, био трећи члан за ко-
ректуру часловца и осталих богослужбених књига које су штампане у 
Крагујевцу. С друге, пак, стране, он по своме животном „поведенију“ 
није био најбољи пример. Пргав и жустар, без духовничке смирености, 
био је увек готов на свађу, да ратује с ким стигне и да се брани или на-
пада са оним што му прво падне под руку. И против њега су честе тужбе 
и грађана и његових „сопароха”, чак се једном приликом 1836. године 
јавно потукао са учитељем Георгијем и ударио га штапом по глави, због 
чега је био ухапшен три дана „о хлебу и води“. Једанпут је кажњен и 
епитимијом, која се састојала у „очитанију опредељена му молебствија 
на сваки дан“ за једно одређено време. Кад све то није ништа помогло и 
кад је већ досадио својим обесним понашањем, које је било утолико теже 
што је он, као катихета у гимназији, био и васпитач омладине, кнез Ми-
лош је једнога дана просто захтевао од митрополита да га куд зна уклони 
из Крагујевца. „Сад на Велику суботу и на Воскресеније - каже кнез за 
њега у писму митрополиту - није хтео са собом проче свјашченике узети 
при ношенију литије око цркве; позавађао се с њима, па их оставио за 
певницом, а он сам узео пред собом два ученика и тако је носио литију.“  
Такво понашање баца врло ружну слику и на њих и на цркву, и зато кнез 
тражи да се сви раселе: и протопрезвитер и свештеници који нису ништа 
бољи од њега. У одговору на то писмо, митрополит даје кнезу за право, и 
сам је мишљења да треба Крагујевац очистити од „непристојних“ свеш-
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теника и довести друге „за оно знаменито место приличне“. Он му пред-
лаже јереја Јанка из Шаторње, јереја Илију из Жабара и јереја Стефана 
из Паланке, као пристојне свештенике, „трезвене и доброг поведенија“. 

Већ раније, крагујевачком протојереју Јосифу Стефановићу је сре-
дином 1836. године наложено да пошаље „рапорт о изступљенију“ не-
ких свештеника подручног му протопрезвитеријата. Убрзо затим, про-
тојереју Јосифу је саопштена пресуда над неким свештеницима његовог 
протопрезветаријата. Истовремено му је препоручено да за чукујевачке 
свештенике опширније „известије“ пошаље, као и да се за парохије кра-
гујевачке стрпи. 

После овога, крагујевачки свештеници су расељени. Свештеник Сте-
фан премештен је, почетком 1837. године, у Грошницу, а јереј Илија у 
Мечковац. Нешто раније, крајем 1826, из митрополије је кнезу Милошу 
предложено да се манастир Никоље у мирску цркву обрати. Кнез је, пар 
дана касније, то одобрио као и да се јереј Јанко из Крагујевца премести 
у Никоље, а на његово место у Крагујевцу да се постави Софроније из 
Крушевца. Све ово је затим јављено крагујевачком протојереју Јосифу 
Стефановићу. Пред сам крај 1836. године крагујевачки протојереј је ја-
вио да се јереј Софроније Лазаревић из Крушевца у Крагујевац с целом 
фамилијом преселио. 

Међутим, протојереј Јосиф, против кога је било највише повике, но-
вим распоредом је унапређен. Он је успео да поправи утисак и код кнеза 
и код митрополита, који су, и поред његових људских мана, знали ипак 
да цене његову духовну способност и стручну спрему. Тако је крајем 
1836. године, и по предлогу митрополита Петра, он изабран за члана 
Конзисторије у Београду, као најспособнији од свих оних кандидата које 
су поједини архијереји из својих епархија предложили за то звање. На 
његово место за крагујевачког протојереја дошао је Георгије Павловић 
из Београда, а на место премештених свештеника са њим су дошли, као 
његови „сопароси“, споменути Софроније Лазаревић, звани „Надрљан-
ски“, и Илија Новаковић. Тако је црква почетком 1837. године имала 
сасвим ново братство. Међутим, већ почетком 1837. године парох Илија 
Поповић (то јест Новаковић) замолио је да му се повећа број домова у 
парохији. Због тога је врло брзо извршена нова подела парохија у Кра-
гујевцу. 

Како је изгледао распоред парохија након нове поделе можемо виде-
ти на основу извештаја који је 21. априла/3. маја 1838. године поднела 
Конзисторија кнезу Милошу о стању парохија у Србији за 1837. годи-
ну, у коме је, поред имена парохија, села и свештеника, дала и „списак 
народа Кнежевства Србског“, састављен по парохиским „списцима“. 
Према томе извештају подела крагујевачких парохија била је извршена 
овако: протска парохија била је сва у Крагујевцу и имала је 885 мушких 
и 573 женска становника, прва свештеничка обухватала је део Крагујев-
ца, са 295 мушких и 254 женска становника, затим село Јовановац, са 
199 мушких и 193 женска становника, и село Маршић, са 190 мушких и 
172 женска становника, док је друга свештеничка парохија обухватала 
такође један део Крагујевца, са 380 мушких и 379 женских, а поред тога 
још и предграђе Сушицу, са 88 мушких и 72 женска, и село Петровац, са 
138 мушких и 135 женских становника. Према томе, протска парохија 
бројила је 1458, прва свештеничка 1303 и друга свештеничка 1183 ста-
новника.  



117

Напоменимо и да је у једном тренутку, у пролеће 1837. године, по-
стојала идеја и да се формира четврта парохија од села Петровца, Јова-
новца и Маршића и да се да јереју Дамјану који се налазио у Враћевш-
ници, али се од тога брзо одустало.  

Крагујевац је један од првих градова у Србији који је добио сталну 
војну посаду. У то време је смртност међу војницима у кадру била врло 
велика. Свештеници су били задужени за њихову сахрану, а за то им је 
плаћала држава, по свему судећи, врло нередовно. Због тога се крагује-
вачки прота 9. маја 1842. године жалио да крагујевачком свештенству 
још увек није исплаћено за сахрану 106 војника, па је од власти тражио 
да се обезбеде паре за подмирење овог дуга.

Кнез Милош као парохијан крагујевачке цркве 
Кнез Милош је и по своме васпитању и по своме осећању био веома 

побожан хришћанин и веран и одан син Српске православне цркве. Мо-
литви је посвећивао доста времена. Пре почетка сваког посла обраћао 
би се молитвом Господу Богу да му благослови рад и помогне да у њему 
успе. Чим би ујутру устао, умио би се, обукао и одлазио у нарочиту собу 
која се звала „Богомоља“. Прво би се прекрстио, запалио воштану свећу, 
причврстио је уз икону и почео молитву. Тада би му момак донео кадио-
ницу са жаром „на који би кнез пустио грумен тамњана и окадио икону, 
свећу, себе и сву собу и онога који би се у томе моменту налазио у соби, 
а то је могао бити само неко од млађих“. Затим би кадионицу пружио 
момку, који би се полако удаљио из собе, а то би исто учинили и остали 
који су се у томе моменту у соби налазили. 

 Кнез Милош је сматрао и истицао да се све што је у животу по-
стигао догодило само по вољи Божјој и жељи народној. То је најјасније 
показао и истакао после свога поновног избора за кнеза на Светоан-
дрејској скупштини 1858. године. Тада му је турска влада послала бе-
рат, па је изгледало да гa је султан наименовао на тај положај. Против 
тога берата Милош је протеставао не само код Порте, већ и код великих 
европских сила. У своме писму гарантним силама, Милош „на основу 
своји и народни права као и жеља и мненија српске народне скупштине 
и Правитељства“ истиче да васпостављање кнеза српског „на достоин-
ство књажевско може само бити по вољи Божијој и жељи народној“, да 
кнез „не потребује наименовање од стране сизерена, нити прима вла-
ду у следству берата, који Порта мисли да је могла издати, почем је од 
пређашњег кнеза оставку примила и уважила“. И да берат друге силе 
нема но свечан увод кнеза при ступању на кормило државе, кога је „из-
давање пре дужност но право сизерена и да би свако другојачије разу-
мевање наших одношаја према сизерену на повреду и ограничење наши 
признати и гарантирани права клони се“. Призива даље „к успешном 
дејствовању, које за циљ само срећу народа има, никоју другу но помоћ 
Свемогућега, не признајући никоме право да се у унутрашње послове 
државе мешати има“. Говорећи о ономе шта је урадио до 1839. године, 
кнез Милош нарочито истиче да је „с помоћу Оца небеског народ од ига 
турскога ослободио, земљу украсио, много благостања провинције уста-
новио и степен кнежевства земљи получио“. 

Кнез Милош је сваке недеље и празника, кад је могао, одлазио у 
цркву, како у Крагујевцу тако и у Београду. По опису једног савремени-
ка, овако је изгледао тај одлазак из конака у Крагујевцу. „При поласку у 

М. Ђ. Милићевић, Кнез 
Милош у причама:

„Оставши сам у Богомољи, и 
затворивши врата, Милош би 
се стао крстити и молити ова-
ко: 
'Ва име оца и сина и светога 
духа. Амин (три пута).
Боже и данашњи красни дан-
че, јутрошње јутарце, и јарко 
сунашце, помилуј мене греш-
нога!
Свеци Божји, који сте у Госпо-
да Бога свети, вама се молим 
и поклоним, молите Бога за 
мене грешнога! Свети Петре, 
Павле апостоле. Марко и Ма-
тија, Луко и Јоване - четири 
ступа јеванђелиста који држи-
те небо и земљу, свима се мо-
лим и поклоним, молите Го-
спода Бога за мене грешнога! 
Свети оче Николаје, путниче, 
чудотворче, моје крсно име, 
помози ми: на путу, на суду, на 
тамној ноћи, на чарној гори, 
на мутној води; на уранку, на 
подранку, на беломе данку, и 
на сваком страшном месту. 
Света Тројице, јединосушна 
и нераздељена, буди ми трез-
витељница и покровитељница 
на сваком месту. Свети ше-
стокрили Аранђеле Михаило, 
закрили ме твојим крилом, 
одбрани ме сваке муке и ђа-
воље области. Свети Јоване 
Крститељу, Свети Ђорђе Ве-
ликомучениче, Свети Дими-
трије, Свети преподобни оче 
Андреја, Свети Првомучени-
че Стеване, Свети Василије, 
Свети Теодоре, и вама се 
молим и поклоним, молите 
милостивнога Бога за мене 
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цркву сви чланови Великог суда и ве-
лики број виших чиновника нарочито 
из унутрашњости (а њих је свакад по 
неколико у Крагујевцу било) скупља-
ли су се у конаку, и на доњем спрату 
чекали на кнеза Милоша. Кад је зво-
но у цркви зазвонило, кнез Милош 
је са горњег спрата силазио и назвав 
свима 'добро јутро'  упутио се цркви. 
Два-три корака ишао је кнез сам пред 
гомилом, а сав други свет за њим. 
Црква је била палисадом ограђена. 
Од ограде црквене па до ћуприје ле-
пеничке стајали су солдати упарађе-
ни с музиком на челу. Чим је кнез на 
ћуприју ступио звона су звонила, а 
прешав ћуприју војска је презентира-
ла, банда свирала. Кад је кнез у цркву 
ушао, тек онда је свештеник запојао 
'Благословено царство'. Кнез у цркви 
није никада у столу седео, но имао је 
једну црну штаку са два драка за ис-
под рамена и на њу се наслањао. Кад 
је кнез из цркве изашао, опет су гa сви 
великаши пратили. Звона су звонила, 
војска презентирала, банда свирала, а 
пред самим конаком све госпође пр-
вих великана и трговаца стајале су 
упарађене и кнеза у руку љубиле. Кад 
је кнез у двор ушао, сви великаши по-
здравили су га, од госпођа неколико 
њих послуживале су госте ракијом и 
кавом.“

Крагујевачка црква од 1842. до 1914. године 
Преносом престонице у Београд 1841. године, настао је известан за-

стој у развијању и напредовању Крагујевца. Многа надлештва и уста-
нове прешле су у Београд, а са њима и велики број чиновника, који су 
сачињавали најкултурнији и најнапреднији део становништва. Тим је 
не само смањен број становника, већ је донекле и духовно и култур-
но вођство са Крагујевца прешло у Београд. Крагујевац је 1846. године 
имао само 2376 становника, што значи да се за време од девет година, то 
јест од 1837, када имамо последње статистичке податке из престонич-
ког периода, пa до 1846. године, број становника не да се није увећао, 
него смањио за читавих 550 душа. Међутим, следећих деценија град је, 
услед измењених животних прилика у њему, у бржем развоју и пора-
сту. Доласком тополивнице из Београда 1851. године, у Крагујевац су 
дошли њени чиновници и радници, чији се број, проширењем фабрич-
ких одељења, стално увећавао тако да је за релативно кратко време Кра-
гујевац постао један од највећих индустријских и радничких центара у 
Србији. И већ 1866. године има 6386 становника; тај се број попео 1884. 

Јоаким Вујић, рад 
Димитрија Аврамовића, 

1845. година

грешнога! Свети Илија, Свети 
Пантелија, сви у Бога свеци, 
Божји угодници, који сте код 
Господа Бога: Свети анђели, 
аранђели, пророци, мученици, 
апостоли, вама се молим и по-
клоним, молите Господа Бога, 
милостивога Творца небес-
кога, за мене грешнога. Све-
могући, истинити, многоми-
лостиви Саваоте, Саздатељу, 
Творче небески, који си и 
мене створио, управи ме пра-
вим путем, научи ме творити 
вољу твоју; к теби прибегох; 
не дај смрти без покајања; 
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године на 9083, а 1890. на 12669. Пред рат, 1910. године, бројао је 18000; 
овај број смањен је ратом тако, да после ослобођења 1918. године, једва 
ако је имао нешто више од 12000, јер је први послератни попис од 1921. 
године, што значи три године доцније, показао свега 15664 становника.  

Значај Крагујевца, па самим тим и крагујевачке цркве је знатно опао 
након 1841. године. Била је то обична парохијска црква, додуше у једној 
од највећих вароши Србије. Углавном се водио свакодневни парохијски 
живот. Црква је добијала на поклон иконе и разне богослужбене пред-
мете и након 1842. године. Тако је икону јеванђелисте Луке поклонио 
руфет „бахчованџијски“ 1842 године, јеванђелисте Марка и пророка Да-
нила руфет мумџијски 1842. године; икону Светог Атанасија и Светог 
Ђорђа руфет ковачки и казанџијски 1843. године и икону Три јерарха 
руфет бакалски и бојаџиски 1844. године. На једној икони Пресвете Бо-
городице натпис се не може прочитати, али по свему изгледа да је она 
из реда старих икона, приложена од неког руфета. Руфет механџија и 
пекара постојао је 1823. године и можда је ова икона њихов прилог црк-
ви. Од осталих икона, међу којима има и врло старих, нарочито оне на 
иконостасу, које су прве из времена када је црква пропевала, вредне су 
помена још две иконе мало доцнијег датума. То је икона Светог Ђорђа 
из 1858. и икона Свете Ане и Светог Јоакима, рађена и приложена цркви 
1861. године. Обе иконе приложила је Стана, супруга Марка Сарајлије: 
прву за помен свој, своје умрле кћери Ане и свих својих живих, а другу 
за „вечити“ помен себи и покојној својој кћерки Јелени. Иконе је „измо-
ловао“ Крагујевчанин Илија Димитријевић. 

Поред икона, црква је добијала и друге разне потребне ствари. Ристо 
Пејовић, за помен себи и својој породици, приложио је 1853. године че-
тири сребрне рипиде и сребрни крст Рacпeћa. Рипиде су рађене у Бечу. 
Затим већ поменута Стана, жена Марка Сарајлије, за помен своје кћери 
Ане, приложила је једно кандило 1858. године, а за помен Крсте Стојко-
вића, бившег начелника, цркви су дале 1878. године једно кандило ње-
гова жена Ружа и кћи Христина. Два стара гвоздена чирака, на којима је 
и кнез Милош припаљивао свеће, и између два рата су била у употреби. 
Два „прекрасна“ стаклена полијелеја, које помиње Вујић, одавно нема. 
Три, која су висила у цркви између два светска рата, новији су прилози; 
један је, на пример, дала нека Миља Мечковчанка 1898. године. 

Један од највећих проблема свештеника и учитеља била је пензија. 
Са решењем тог питања кренуло се још 1855. године „устројењем“ Пен-
зионог фонда за удовице и сирочад свештеника и учитеља. Док ће се тај 
проблем убрзо након тога са успехом решити за учитеље, за свештенике 
то није случај. Проблем ће бити, у потпуности, решен тек између два 
светска рата. Међутим, од 1856. године свештеничке породице ће бити 
ослобођене плаћања такси на звона, гробнице и ђаке. 

Прота крагујевачки Михаило Петровић је после дужег боловања 
умро 31. децембра 1867. године. Михаило је 1860. године произведен 
за проту јагодинског да би крајем 1862. године био премештен за проту 
у Крагујевцу. Пре тога је био 17 година свештеник у Тополи. Јован Јо-
вановић, прота јагодински, по молби својој разрешен је у пролеће 1868. 
године дужности окружног протојереја. Јован је завршио више духовне 
науке у Кијеву. Био је професор науке хришћанске у београдској гимна-
зији, кратко време прота крагујевачки, а након тога прота јагодински. На 
његово место постављен је за окружног намесника Миладин Милиће-

опомени се у царству небес-
ком и мене грешнога! Сохра-
ни ме, Господе Боже, убошти-
не, немаштине, беде, мусавед 
видовне и невидовне; тешкога 
дуга, невернога друга; тешко-
га бољезна и ђавољега умо-
ждана; турске силе и братске 
пизме; сохрани ме, Боже, сва-
ке муке ђавоље области. Го-
споде, многомилостиван јеси, 
подаруј ме добрим здрављем, 
добром срећом, срећом и на-
претком, дугим веком; подаруј 
ми срећне данке, лаке ноћи, од 
Бога помоћи; подаруј ми сва-
ко добро за много; окрепи ме, 
освети ме, омудри ме, и осло-
боди ме; не одрини, не забора-
ви, не прогњеви се, не уцвели 
раба својега.'
Свети Боже (три пута); Госпо-
де помилуј (дванаест пута), 
Оче наш.
Часни Крсте, часни посте, 
благи Ристе, Исусе Христе, 
сине Божји, помилуј мене 
грешнога. Милостиван јеси 
Господе: укроти и ублажи ца-
рево срце, милостиво на мене 
грешнога, молитава и светих 
отаца. Простите оци свети и 
благословите! Бог да прости 
учитеља и родитеља!
Валим те и благодарим, Боже! 
(три пут) који си ме извео из 
тамне ноћи мудра, бодра, ве-
дра, чиста и разумна! Боже 
ми услиши молитву и прости 
сагрешенија; прими молитву 
моју! (Ово последње само ују-
тру).“

Молитва се читала и пре сва-
ког обеда. Филип Христић, 
српски политичар, који је јед-
но време као ђак провео на 
двору кнеза Милоша у Кра-
гујевцу, у својим мемоарима 
износи како је он „увек читао 
молитве кад је кнез седао за 
ручак и вечеру и кад је устајао 
од трпезе“. 
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вић, дотадашњи намесник варварински. Јован Јовановић, бивши прота 
јагодински, постављен је 25. јуна 1868. године за проту крагујевачког. 
Крагујевачки учитељ Никола Божић, родом из Београда, рукоположен је 
4. фебруара 1875. године за ђакона и постављен да служи при крагује-
вачкој цркви. 

При цркви Сошествија Светог Духа је 1874. године било пет паро-
хија и то три у Крагујевцу. Прва крагујевачка је имала 260 домова, друга 
280 и трећа капеланска 180 домова. Петровачка парохија се састојала 
из села Петровца (82 дома), Јовановца (92 дома), Маршића (70 домова) 
и Сушице (35 домова) са укупно 279 домова. Белошевачка парохија се 
састојала из села Белошевца (68 домова), Трмбаса (40 домова), Букоров-
ца (68 домова), Теферича (24 дома) и Јабучја (16 домова) са укупно 246 
домова. 

При цркви су 1895. године биле три парохије. Прва крагујевачка па-
рохија се састојала из дела вароши и имала је 380 домова. Парох је био 
Станко Манојловић. Друга крагујевачка парохија се такође састојала из 
дела вароши са 393 дома. Парох је био Илија Влајић. Белошевачка па-
рохија се састојала од села Белошевца, Трмбаса, Букуревца, Теферича, 
Мечковца, Јабучја и Маршића са укупно 411 домова. Парох је био Коста 
Рашковић. Ђакон при цркви је био Драгутин Димитријевић.  

На место старе дрвене звонаре, временом дотрајале, подигнута је 
1897. године (за време проте Милоја Барјактаревића) садашња од чвр-
стог материјала, веома лепа и импозантна. Звоник представља складно 
здање. У најнижој зони оптерећен је тешким, косим потпорним ступци-
ма и у целини као и у детаљима, препознатљиви су елементи са нагла-
шеном пластичном и декоративном обрадом површина. Звоник је стил-

Милошев конак (тада 
официрски дом) 1907. 

године
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ски у потпуности усаглашен са црквом. Он је покривен са осмоугаоним 
кубетом и јасно се уочавају розете на кубичном стаблу. Дрвена припра-
та, иструлела и дотрајала, разрушена је и уклоњена тек 1907. године. 
Благословом митрополита Димитрија, дозидан је 1907. године на место 
старе дрвене припрате нови део цркве од камена. Тада су и на старом 
делу проширени првобитни прозори, да би мрачна унутрашњост добила 
више светлости. Место решетки од кованог гвожђа, прозори су добили 
стакло. Стара бочна врата сачувана су.

По првом плану о дограђивању, који је радио „инџинир“ Стеван Ми-
росављевић, црква је имала да добије и два кубета, али се из естетских 
разлога од тога одустало, јер би било нехармонично вештачки насађи-
вати кубета на цркву, чија конструкција није створена за њих. Овим до-
грађивањем црква је добила оне размере и онај облик који данас има о 
чему говори запис на плочи, узиданој са западне стране, лево од улазних 
врата.  На плочи пише: „Овај део цркве дозидан је за владе краља Србије 
Петра I Карађорђевића и Mитрополита Србије Димитрија 1907. године.“ 
Ова плоча сметала је окупаторској аустро-угарској власти, па је 13. јула 
1916. наредила да се она скине и уклони. Скидање је, по наређењу оку-
паторске окружне команде, извршио један мајстор, коме је за тај труд из 
црквене касе исплаћено 15 круна. О овоме се говори у записнику седни-
це Црквене управе 13. јула 1916. године.  По ослобођењу Србије 1918. 
плоча је поново враћена на своје место.

На седници црквене управе 21. јуна 1905. године одлучено је да се 
ћерамида, којом је црква дотле била покривена и већ дотрајала, скине, 
дотрајали кров замени новим и црква покрије плехом. Још је решено да 
се паперта од дасака уклони и озида од чврстог материјала, од кога је 
озидана и црква; да се сви прозори на цркви увис продуже; да се у новој 
паперти „направи хор за певачку дружину“. Израда техничког плана и 
елабората поверена је Стевану Миросављевићу, инжењеру Војно-тех-
ничког завода.  За овај посао он је затражио 400 динара, али му је ми-
нистар просвете и црквених послова (одлуком од 18. септембра 1906) 
одобрио 360 динара. 

Крагујевац је 6. априла 1910. године доживео назапамћену попла-
ву. Тога дана набујала Лепеница излила се из свога корита и поплавила 
многе куће у доњем делу града и сав простор око Старе цркве, из које је, 
како се још и сад прича, однела мртвачки сандук са лешом на њему. Том 
приликом пострадале су многе куће, међу овима и зграда старе Митро-
полије поред цркве. Зато је на седници управе 31. августа исте године 
решено да се ова зграда „огради, оправи и под закуп изда“. За оправку и 
заграду издато је из црквене касе 172 динара. Поплава је и Старој цркви 
нанела велике штете. Њене старе зграде знатно су оштећене и управа је 
морала неке да оправља, а неке да поруши, међу овима последњима и 
трпезар са северо-западне стране. Поплава је оштетила и ограду цркве, 
али пре него што се приступи подизању чврсте ограде, требало је наси-
пањем земље подићи ниво црквене порте. О овим пословима расправља-
но је на више седница у току 1911. и 1912. године. За ограду израђени су 
планови и предрачуни и послати Духовном суду на преглед и одобрење. 
Како се на одобрење много чекало, на седници 10. јануара 1912. године, 
одлучено је да свештеник Михаило Јаковљевић оде у Београд и интерве-
нише да се одлука што пре донесе, „да би се избегле опасности које црк-
ви предстоје због овога“. Ова интервенција изгледа да је успела, јер је 
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управа на седници 13. априла, поново разматрала планове и прорачуне, 
а на седници 26. априла констатовала да су радови на подизању ограде 
започели. Њих изводи предузимач Петар Вулетић. Пошто је нова огра-
да била исувише једноставна и проста, због чега се јавио „јак протест 
виђених грађана и општинске управе“, решено је, на седници 28. августа 
1912. године, да се код предузимача издејствује накнадно уношење шара 
на ограду, што је и учињено.

У пројекту за оправку ограде око црквене порте била је предвиђена 
и израда тротоара од плоча око цркве у ширини од два метра. Црквена 
управа нашла је да је ова ширина мала, па је на седници 12. маја 1912. 
године, предложила да ширина буде три метра, рачунајући „од зидова 
код певнице обе стране“. А на седници 23. јуна решено је да се исти 
тротоар постави између цркве, звонаре и црквене куће, затим и позади 
звонаре „три метра у ширину“; да се тротоар постави од цркве до капија 
на порти, и са северне стране поред црквеног плаца према Лепеници по 
новој регулационој линији.

ПРИЛОГ

Обнова цркава и манастира за време прве владавине 
кнеза Милоша

Сматрајући да је Црква органски срасла са народним животом, у на-
роду није било чуђења што се кнез Милош меша у чисто црквена питања 
и присваја себи надлежност у њиховом решавању. Један од задатака које 
је кнез себи поставио био је и обнова и подизање што више цркава и ма-
настира као духовно-верских центара. Том послу приступио је одмах по 
избору и преузимању власти над српским народом и бавио се њиме кроз 
цео период своје владавине. Један од савременика Милошевих пише: 
„Сијатељњејши је кнез особену своју пажњу, од како је владати започео, 
обратио на зидање цркви, а с тим на укрепљење и распрострањење бла-
гочасти, за којом сваки Србљин чезне и за које и сами свој живот радо 
жртвују.“5 Заиста, већ 14. децембра 1815. писао је Милош кнезовима 
свих нахија: „Сваки кнез да изнајде колико места гди су цркве бивале у 
кнежини својој има, и по имену да опише и у Београд то описаное и чис-
ло церкви на канцеларију пошаље и објави.“6 Кнез Милош је предњачио 
својим примером и неуморно се старао да се тај план што пре и боље 
оствари. У благајничким књигама била је отворена нарочита рубрика 
„за оправљање цркава“.7 Да би употпунио информације о стању цркава и 
манастира у земљи, он наређује свим подручним властима да путописца 
Јоакима Вујића „пристојно и са сваком учтивостју“ дочекују.8

После Хатишерифа из 1830. године, кад је Србија добила аутоно-
мију и кад је Србима дозвољено „вјероисповједаније и догмата их да 

5 Ђ. Магарашевић, Путовање по Србији у 1827. години, Београд 1934, 55.
6 Т. Ђорђевић, Из Србије кнеза Милоша, Београд  1924, 151.
7 М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије до 1842 књ. I, Београд 1901, 
762.
8 Ј. Вујић, Путешествије по Сербији књ. I, Београд 1901, 61.
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извершајутсја свободно и беспрепјатствено“,9 кнез Милош је, пре него 
отпочне појачану активност на обнови и изградњи цркава и манасти-
ра поново хтео да има тачну евиденцију шта је у том погледу до тада 
учињено. Зато је наредио да му све народне старешине пошаљу списак 
свих новосаграђених храмова до тада. Године 1832. већ је те спискове 
имао.10 То је био почетак нове етапе, најбујније и најполетније, јер више 
није било никаквих препрека од стране Турака. Поново је 8. септембра 
1836. године тражио извештаје о сању цркава и манастира и они су сти-
зали Кнежевском савету од 1836. до 1839.11 Кнез је и даље предњачио 
својим примером, а другим препоручивао „да би сваки по возможности 
својеј, а не... (на) силственим образом милостиње даво и за украшеније 
свјати монастирја, јер и Свето Писмо говори: који краси свјате храме и 
обитељи, онај душу своју краси“.12

Одмах на почетку своје владе кнез је почео градити цркву у Кра-
гујевцу, која је била готова 1818. године. Саградио ју је с оне стране 
Лепенице према свом конаку, као своју придворну цркву. Он је, по ре-
чима Јоакима Вујића, „основатељ, то јест фундатор исте цркве... који 
је благоусредствовао својим сопственим иждивенијем за вечноје своје 
воспоминаније овај дом Божји созидати и своме народу вручит, да он 
купно сњим Божества силу, премудрост и величество хвали и слави“.13

У Јагодини је 1818. године сазидана лепа црква „трудом и иждиве-
нием Богом умудренаго заштититеља и обранитеља православнија вје-
ри верховнаго Сербије кнеза господара Милоша Обреновића“.14 Црква 
је сазидана на еминској земљи, коју је кнез добио од султана и за њу 
плаћао годишњу закупнину. Цркве и манастири подигнути на таквом 
земљишту нису морали као други (до хатишерифа) да плаћају султану 
годишњи данак, јер га за ту земљу кнез плаћа.15

Идуће, 1819. године, саградио је кнез Милош „на левом брегу речи-
це Дичине, близу брда Рожња на врло лепом месту прекрасну цркву с 
кубетом од тесанога камена, као да је, што оно веле, од сира срезана“.16 
То је Савинац. Црква је посвећена Светом Сави. Кнез ју је 1860. обно-
вио „за покој душе своје блаженопочивше супруге благовјерне књагиње 
србске Љубице“.

Цркву у Пожаревцу кнез је  подигао 1819. године и „њу сопственим 
својим иждивенијем созидао и украсио“. Служила је као парохијска и 
дворска црква, јер је кнез Милош и у Пожаревцу имао свој двор.17 Те 
исте године (1819) кнез се појављује као „основатељ“ и цркве брвнаре у 
Богатићу заједно са својим братом Јевремом. Они су дали новац, а народ 
радну снагу.18

9 Мих. Гавриловић, Милош Обреновић III, Београд 1912, 558.
10 М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије до 1842 књ. I, Београд 1901, 
766
11 Р. Марковић, Задужбине кнеза Милоша, Просветни гласник 1942 (58), Београд 1942, 
123
12 В. и Н. Петровић, Грађа за историју краљевине Србије књ. I, Београд 1882, 398.
13 Ј. Вујић, Путешествије по Сербији књ. I, Београд 1901, 171
14 Ј. Вујић, Путешествије по Сербији књ. I, Београд 1901, 126
15 Ј. Вујић, Путешествије по Сербији књ. II, Београд 1902, 127-128.
16 Ј. Вујић, Путешествије по Сербији књ. II, Београд 1902, 149-150; М. Ђ. Милићевић, 
Кнежевина Србија, Београд 1876, 318 – 319.
17 Н. Ђокић, Духовни живот у Пожаревцу за време прве владе кнеза Милоша, Записи 
1, Пожаревац 2012, 92-103.
18 Р. Марковић, Задужбине кнеза Милоша, Просветни гласник бр. 3-5, година LVIII, 
Београд 1942, 129.
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Литература о кнежевом раду на обнови и подизању цркава и мана-
стира је обимна,19 а велики је и број објављених извора.20 Погрешке које 
се у литератури врло често појављују резултат су неадекватног консул-
товања необјављених историјских извора.21

Једна од њих јесте и та што се за све цркве за чију је градњу кнез 
Милош одобрио средства, претпоставља да је он уједно био и ктитор. 
За већину цркава су одoбрена средства из државне касе, а за мањи број 
цркава је кнез лично дао новац, те задужбинама сматрамо само ове по-
следње. Ево и списка цркава које је финансирао кнез Милош из сопстве-
них средстава до почетка 1837. године.

Његовој Свјетлости
Милостивјешему Господару и Кнезу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу22

Военог Команданта Дунавско-Тимочког Полковника Стефана Стоја-
новића рапорт

По височајшему Ваше Свјетлости под 19. јануарија т. м. № 175 пред-
писанију, дао сам, све у военој команди Дунавско-Тимочкој налазеће се 
цркве, које су о трошку Ваше Свјетлости созидане, и која се тек зидати 
започела, пописати; и од кои на височаише Ваше Захтевање, прикључе-
не овде у Списак, покорњејше Вашој Свјетлости подносим.

19 Др Радосав Марковић, Задужбине кнеза Милоша, Просветни гласник бр. 3-5, година 
LVIII, Београд 1942, 121-130; Др Миодраг Коларић, Грађевине и грађевинари Србије 
од 1790. до 1839. године, Зборник Музеја Првог српског устанка I, Београд 1955, 5-28; 
Др Миодраг Коларић, Топчидерска црква, њени градитељи, њени сликари, Зборник 
радова Народног музеја I, Београд, 1958. године; Др Драг. Страњаковић, Кнез Милош 
према вери и цркви, Гласник Српске Православне Цркве бр. 10/1960, Београд 1960, 262-
267; Д. Кашић, Рад кнеза Милоша на подизању и обнови цркава и манастира, Гласник 
Српске Православне Цркве бр. 10/1960, Београд 1960, 267-271; Н. Кусовац, Милија 
Марковић – свештеник и сликар, Гласник Српске Православне Цркве бр. 9/1962; Др 
Миодраг Коларић, Класицизам код Срба (1798-1848), II, V, Београд, 1966. године; Б. 
Несторовић, Преглед споменика архитектуре у Србији XIX века, Саопштења X, Бео-
град, 1974; М. Јовановић, Српско црквено сликарство у доба романтизма, Зборник 
народног музеја XIX-2, Београд, 1982, 93-99; Павле Васић, Уметност у Крушевцу, у: 
Уметничка топографија Крушевца, Нови Сад-Крушевац, 1990, итд.
20 Димитрије Мита Петровић, Финансије и установе обновљене Србије, књ. II, Београд, 
1898. године; Димитрије Мита Петровић, Финансије и установе обновљене Србије, књ. 
III, Београд, 1899. године; Ј. Вујић, Путешествије по Сербији II, Београд, 1901. године; 
Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи књ. I-VI, Београд и Ср. Карловци; 
Тихомир Р. Ђорђевић, Из Србије кнеза Милоша, Београд, 1924. године; Др Тихомир 
Ђорђевић, Архивска грађа за занате и еснафе у Србији, Српски етнографски зборник 
33, Београд, 1925. године; Др. Тих. Р. Ђорђевић, Архивска грађа за насеља у Србији у 
време прве владе кнеза Милоша (1815-1839), Београд-Земун, 1926. године; Др Миод-
раг Коларић, Класицизам код Срба (1798-1848), II, V, Београд, 1966. године; Василије 
Крестић, Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића 1824-1825, Београд, 
1973. године; Пирх Ото Дубислав, Путовање по Србији 1829, Београд, 1983. године.
21 Н. Ђокић, Љ. Поповић, Браничевска епархија у првој половини XIX века, Пожаревац 
2005; О. Думић, Н. Ђокић, М. Стевић, Планина недосањаних снова или Свети Нестор 
код Витковца, Крушевац 2006; О. Думић, Н. Ђокић, М. Стевић, Просуо се бисер крај 
Мораве или Миљков манастир, Крушевац 2006; Г. Бојковић, Н. Ђокић, Средњовековне 
цркве и манастири у Браничеву, Пожаревац 2016; Н. Ђокић, Ј.Башић, Цркве у Смеде-
ревској нахији у време прве владе кнеза Милоша, I део (Цркве у Осипаоници, Лозовику, 
Лапову и Селевцу), Браничевски гласник 10, Пожаревац, 105-160, итд.
22 АС, КК-X-452, Списак цркава у Дунавско-тимочкој команди сазиданих о трошку 
књажевом.
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№ 71
У Крагујевцу                                                                          Полковник
21. јануарија 1837.                                                           Стефан Стојановић                                     

Списак
Налазећи се у военој команди Дунавско-Тимочкој цркви кое су о 

трошку Његове Свјетлости созидане

У Крагујевцу                                                                           Полковник
21. јануарија 1837                                                              Стефан Стојановић
№ 71         

 
         
Његовој Свјетлости
Милостивјешему Господару и Кнезу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу23

Команданта Средоточне воене команде, Полковника Арсенија Ан-
дрејевића Рапорт

По височајшему Ваше Свјетлости придписанију од 19. пр. м. № 175 
учтивјеише Вашој Свјетлости при рапорту овом прилажући под бр. 1 
пошиљем списак, од Црквиј у Средоточној команди од Ваше Свјетлости 
обновљени и Спомешчествовани.

№ 198
У Крагујевцу                                                                           Полковник                       
6. фебруарија 1837.                                                      Арсеније Андрејевић

23 АС, КК-X-479, Списак цркава у Средоточној војној команди сазиданих о трошку 
књажевом.



126



127

Морамо дати и неколико напомена за коришћење грађе.
Архивска грађа из времена прве владе кнеза Милоша, значајна за 

историју Српске цркве, врло је богата. Ипак, поједине врло значајне 
чињенице још увек измичу истраживачима. Тако, док за већину цркава 
и манастира за тај временски период имамо прилично много грађе, по-
стоје и неке цркве о којима готово да нема података. Једна од тих црка-
ва је и стара црква чатмара у Багрдану, саграђена негде пред крај прве 
владе кнеза Милоша. О неким другим црквама као што су старе цркве 
брвнаре у Лапову, Брзану и Лозовику има више архивске грађе али, осим 
за лозовичку, за друге две не знамо тачно ни кад су саграђене. Ово је 
битно нагласити, јер се у литератури често пута наводе за ове, као и за 
многе друге цркве, поједини датуми као тачни, иако их историјски изво-
ри не потврђују. Најчешће се користе подаци митрополита Михаила, а 
они нису поуздани. Догађа се често и то да се при интерпретацији исто-
ријских извора не води рачуна шта тачно у њима пише - да ли је реч о 
завршетку грађења цркве или пак о малом или великом свештању цркве, 
итд. За световне власти се обично подразумева да је црква саграђена 
када се заврше груби грађевински радови. За црквене власти то је тек 
када се дигне крст на цркву, а за то је неопходно да црква буде колико 
толико оспособљена за службу. Обично после тога следи такозвано мало 
освећење цркве које врши надлежни протопрезвитер, оближњи архи-
мандрит или бар игуман. Том приликом се поставља и антиминс, па у 
цркви могу да се врше мање више скоро све службе, као и после великог 
освећења које обавља надлежни архијереј. Ово друго освећење је оба-
везно, али је могло да прође и више година пре него што се оно обави. 
Обично се вршило по окончању рада на иконостасу.

Међутим, повремено се јављао и случај када би новоподигнута црк-
ва одређено време служила као капела без освећења. Надлежни епископ 
би из неког разлога дозволио да се врше само одређени црквени обре-
ди (обично крштење и опело, ређе и венчање) у датој капели, али не и 
Литургија. Проблем је настајао због тога што су парохијани били задо-
вољни тиме што су имали где да се крштавају и опевају и није им недо-
стајало то што није могла да се врши служба. На тај начин, нешто што 
је требало да буде привремено решење често је трајало по више година, 
чак и неколико деценија.24

Важна је и чињеница да су цркве, зидане од тврдог материјала, за 
које у попису пише да су новосаграђене, заправо, у већини случајева, об-
новљене старије цркве. Изузетно мало је заиста новосаграђених зиданих 
цркава на простору ондашње Србији. Већина цркава брвнара, или оних 
начињених од плетера, саграђене су пре Првог српског устанка, да би за 
време Милошеве владавине биле само обновљене.

24 Такав је, рецимо, био случај у Врњцима где је бар двадесетак година постојала капела. 
Тек када се капела срушила, сељаци из Врњаца су решили да саграде нову цркву.
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