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ПРВЕ ПРЕСТОНИЦЕ ОБНОВЉЕНЕ СРБИЈЕ – ЈЕДНА 
ПАРАЛЕЛА: ВОЖД КАРАЂОРЂЕ И ТОПОЛА И КНЕЗ 

МИЛОШ И КРАГУЈЕВАЦ 
 
 

ЖИВОЈИН АНДРЕЈИЋ 
Рача 

 
Апстракт: У раду се доказује да Крагујевац, престоница Србије 

кнеза Милоша Обреновића, није могао бити устројен као 

Карађорђева престоница у Топили и образлаже да је Крагујевац 

био у периоду од XV до XIX века турско нахијско средиште, а у 

време српске средњовековне државе седиште лепеничке жупе.  
 

Подизањем устанка за ослобођење од Турака, са идејом об- 
нављања српске државе, чији је континуитет прекинут још у сред- 
њем веку, и избором вође и предводитеља народа – Вожда при- 
родно се поставило питање успостављања престоног места. Разре- 
шавање тог питања било је некада у непосредној вези са владаром, 
а таква традиција је поштована и у, још увек, феудалном српском 
друштву и Турској царевини. О престоним српским средњовеков- 
ним местима остала је жива народна традиција. Када је у питању 
српско средњовековно „столно место“ Јованка Калић сматра да се 
не може тврдити да је оно било стално на једном месту као и да се 
престоно место и двор владара не могу поистоветити јер се двор 
селио са владаром.1 Престоно место је имало моћно утврђење по- 
ред реке, дворови владара, варош са црквом, гробље, трговиште са 
занатском придворном структуром, мост, воденице, ваљарице и 
откови.2 У том стилу су биле и последње велике престонице сред- 
њовековне Србије: Крушевац, Београда и Смедерево. 

Иако незнатно место, Топола је постала нова престоница 
Србије на основу тога што је у њој Карађорђе имао своје повелико 
наслеђено имање, а као вођа Првог српског устанка остварио ору- 
жаном борбом самосталност земље у којој је њеним, а не било как- 
вим турским државно-правним актима проглашен наследним 
владаром. Одређивање Тополе за престоно место било је на основу 
Карађорђеве одлуке. Имајући у виду феудално схватање владара и 
баштине Карађорђе престону тврђаву са двором гради на својој 

                                                 
1 Ј.Калић, Столно место Србије, Новопазарскизборник 12, Нови Пазар 1998, стр. 
7-10. 
2 Ж. Андрејић, Престоно место Рас, Рача 2001, стр. 96-97. 
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земљи у Тополи, старој баштини његовог оца Петра3. Успостав- 
љање престонице у Тополи, а не у много већим и много боље 
утврђеним, традиционалним престоницама Србије, у Београду или 
Смедереву, по много чему је апсурдно имајући у виду да је пос- 
тојала традиционална тежња обнове српске средњовековне државе. 
Међутим, околности и практични разлози су наметали друго реше- 
ње. Ако се има у виду да је мотивисаност лежала у дефинисању 
нових аспеката сигурности, гледаних из сасвим другог угла, као 
што су удаљеност од главних комуникација, ослонац на планински 
терен, хомогеност српског становништва, а чини се, понајвише, 
непостојање било какве турске административо-управне традиције, 
таква одлука се може разумети. 

Карађорђев град у Тополи, на падинама брда Опленац, гра- 
ђен је у периоду од 1811. до 1813. године, од камена који је дово- 
жен са рушевина утврђења Бакића у Бањи на падинама планине 
Венчац. Главно утврђење, правоугаоне основе, имало је четири 
градске куле на три спрата покривене крововима на четири воде и 
само једну капију у склопу северозападне куле. Југоисточна кула је 
у исто време била и црквени торањ. Дворска зграда са подрумским 
делом је била дуж читавог јужног зидног платна, а унутар главног 
дела налазио се конак за његове момке и кућа за госте. У сваком 
случају све је одисало српским средњовековним стилом. Уз источ- 
ну страну тврђаве је био мањи део утврђен зидом који је био дупло 
нижи. У склопу ове мање фортикације се налазила једнобродна цр-
ква са једном куполом и школа. Изван града су се налазиле: гос- 
тионица, касарна, коњушница, кућа нуријска, чесма, дућани вашар- 
ски и попова кућа.4  Међутим, у Тополи нису биле друге државне 
институције. Правитељствујушчи совјет никада није заседао у То- 
поли, а у њој је одржана само једна Скупштина, 1812. године. Сов- 
јет је од 1807. године стално заседао у Београду у коме је основана 
Велика школа (1808.) и Богословија (1810.). 

Тополу Карађорђевом престоницом први назива Ненадовић 
упоређујући је са Тројом. „За ово време Владе Кара-Ђорђеве, многи 

је свет како из страни туђи земаља тако и из Србије, њему у 

Тополу као у своју кућу долазио...“. Топола је у то време постала 
живо место које је „цветало“, а у њему су грађене добре куће.5 У 
новије време многи аутори Тополу не називају престоницом већ 

                                                 
3 Ј. Ђурић, Копија историје сербске, Казивања о српском устанку 1804, Београд 
1980, стр. 7, 15. 
4 К. Ненадовић, Живот и дела великог Ђорђа Петровића Кара-Ђорђа, Врховног 

вожда, ослободиоца и владара Србије и живот његови војвода и јунака, књ. I, Беч 
1883, прилог. 
5 Исто, стр. XXIX, XXXVII. 
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Карађорђевим градом или седиштем врховног вође, која је поред 
Београда постала важан политички и административни центар ос- 
лобођене Србије.6 Топола је само Карађорђев гради и за Недељко- 
вића: „У самој, пак, Тополи, уз свој двор 1811. године подиже своју 

задужбину, цркву св. Богородице и започиње подизање утврђеног 

тополског града... Топола врви од света.“, али нигде нема помена о 
престоници.7 Тополом као дефинисаним престоним местом није се 
бавио прецизније ни историчар Радош Љушић.8 Љиљана Стошић 
тврди да је „Топола била седиште врховног Вожда... (који је) граду 

наменио значајну улогу у обновљеној српској држави...“. Она не 
каже конкретно коју, али свакако мисли на престоничку улогу. На 
основу живописа у олтару Карађорђеве цркве, где је насликан 
Карађорђев град са симболиком Новог Јерусалима, у том смислу 
закључује: „Тополски утврђени град под Опленцом цивилни је одраз 

Божјег града... Сећање на стару славу у функцији обнављања 

Златног доба државне самосталности и продужавања богоносне 

свете лозе кроз њене нове напупеле изданке.“9 

Топола је постојала од почетка XVIII веку под овим име- 
ном, али се раније звала Каменица. У аустријском попису из 1718. 
године се бележи као Топола (Dopalla), а на карти истог пописа као 
Каменица.10 Ова година се узима као гранична за промену имена 
насеља. У ранијем периоду постоји више села под именом Камени- 
ца која се помињу у турским пописима. Сматрамо да се Каменица, 
потоња Топола, помиње у попису из 1516. године у нахији Рудник 
као мезра, односно напуштено место које се обрађује споља. Мезра 
Каменица је сејалиште села Рошци и 1525. године.11 У попису из 
1528. године се помиње село Каменица, има и други назив Драги- 
лић, али у београдској нахији која сепростирала све до планине 
Венчац. У попису из 1560. године се помиње село Каменица после 
села Врбице, данашњи Аранађеловац.12 

После пропасти Првог српског устанка двор у Топола и 
град су напуштени и потом страдали од Турака. Међутим, народ је 
обновио цркву већ 1814. године, а убрзо после Карађорђевог 

                                                 
6 Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791-1848, Београд 1986, стр. 97. 
7 М. Недељковић, Топола - Карађорђев град – Опленац, Топола 1989, стр. 14-16. 
8 Р. Љушић, Вожд Карађорђе - биографија, Београд 2003. 
9 Љ. Стошић, Карађорђев град уТополи и небеска Србија, Митолошки зборник 9, 
Рача-Београд 2003, стр. 35. 
10 Д. Пантелић, Попис пограничних нахија Србије после Пожаревачког мира, 
Споменик XCVI, Београд 1948, стр. 23, карта уприлогу. 
11 А. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије XV и XVI 

века, I, стр. 296, 394. 
12 Х. Шабановић, Турски извори за историју Београда, књ. I, св. 1, Београд 1964, 
стр. 86, 511. 
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убиства, 1819. године, побожна кнегиња Љубица је наредила да се 
његово тело пренесе из Радовањског луга у Тополу. Већ следеће 
године, кнез Милош је саградио Карађорђу нову гробницу у топол- 
ској цркви и изнад ње поставио плочу од црвеног мермера са текс- 
том у коме се говори о његовим заслугама, да је био жртва интриге 
и да је страдао од турских власти.13 Пропустио је да каже да је 
врховни представник те турске власти према Србима био он као 
велики оборкнез. О том односу према Тополи најбоље говори Ђор- 
ђе Магарашевић: „Колико ме је Топола страховитом својом приро- 

дом ужасавала и до неког паразителног чувства доводила, толико 

ме опет пријатно Крагујевца положење увесељава и ублажава“.14 

* * * 

Као војвода у време Карађорђа Милош Обреновић је имао 
кућу у Брусници на Руднику. После пропасти првог устанка у Ми- 
лошеву кућу се уселио руднички муселим Ашим-бег, а школу је 
претворио у шталу за своје камиле. Милош је морао да се сели у 
Каблар, потом у Шаране, а после Хаџи-Проданове буне у Горњу 
Црнућу.15 Када је пропао Први устанак Милош није хтео да напус- 
ти земљу већ је положио оружје, предао је сабљу делибаши вели- 
ког везира Серчесме и заузврат именован за турског кнеза руднич- 
ке нахије. Пред други устанак је ту сагради кућу брвнару, млекар, 
кошеве, амбар и шталу за коње. У његовој кући су живели и многи 
Срби који су учествовали у Хаџи-Продановој буни. Милош је у то 
време био турски велики оборкнез рудничке, пожешке и крагује- 
вачке нахије. Када је Милош подигао Други српски устанак Црну- 
ћа је постала престоно место. У Црнући је одржана и прва Скуп- 
штина после ослобођења, 19. децембра 1815. године. Била је ту и 
главна благајна којом су руководили кнез Милош и његова супруга 
Љубица.16 После закључивања мира Милош је на захтев турских 
власти морао да борави у Београду. У Београду је његов живот био 
стално угрожен јер су Турци по граду јавно говорили да ће га уби- 
ти. Пошто је успео да избегне из Београда Милош се вратио у Цр- 
нућу, 1817. године17. 

                                                 
13 М. Недељковић, Топола Карађорђев град – Опленац, Топола 1989, стр. 26, 28-29. 
14 Ђ. Магарашевић, Путовање по Србији у 1827. години, Баштина 1, Београд 1983, 
стр. 278. 
15 В. С. Караџић, Описаније Србије, Београд 1987, стр. 260. 
16 Р. Марковић, Питање престонице у Србији кнеза Милоша, Београд 1938, стр. 
12-14. 
17 Радош Љушић сматра да је Црнућа била „прва престоница обновљене Србије“ у 
којој је кнез Милош боравио све до 1818. године. /Кнежевина Србија (1830-1839.), 
Београд 1986, стр. 197./ 
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Нема података да је Крагујевац био у непосредној имовин- 
ско-правној вези са вођом Другог српског устанка. За време Првог 
српског устанка, на основу недовољно сачуване документације, тр- 
говци и рудничке војводе, Милош и Милан Обреновић су куповали 
или присвајали напуштена турска имања у свом крају.18 О неза- 
видном имовном стању кнеза Милоша још током 1815. године све- 
дочи Вук Караџић.19 Неспорни су подаци да је Милош отмицама на 
„легалан“ или нелегалан начин дошао до великих поседа у прво 
време своје владавине.20 Милош Обреновић је могао задобити на- 
пуштено имање после страдања у борбама или по одласку Турака 
из Крагујевца у време Првог, а поготову Другог српског устанка. 
Први свој конак, као и све касније грађевине он је могао градити у 
Крагујевцу само на земљи која је било којим путем прешла у ње- 
гово власништво. 

Сматра се да је Крагујевац за престоницу изабран из раз- 
лога који су слични као када је била у питању Карађорђева Топола 
имајући у виду велику опасност у којој се војвода Милош, заправо 
турски оборкнез21, налазио у Београду у току 1814-1817. године. 
По свему судећи, ван турске вароши у Крагујевцу, на платоу изме- 
ђу Лепенице и Ердоглијског потока, Милош Обреновић је, као тур- 
ски (велики) оборкнез купио, или присвојио напуштену земљу, а 
потом на легализованом поседу саградио свој кнежевски конак. 
Одлуком Ђурђевданске скупштине, 23. априла / 6. маја 1818. годи- 
не, у манастиру Враћевшници одлучено је да се престоница Србије 
успостави у Крагујевцу.22 Ако се има у виду да је већ 1817. године 
кнез Милош направио свој први, тзв. Мали конак – Коначић у Кра- 
гујевцу, где је почео стално да борави са породицом и својом, 
додуше, још увек невеликом пратњом, да је већ у фебруару исте 
године сместио своју благајну23, и почео изградњу цркве на десној 
обали Лепенице24, онда постаје јасно да је Скупштина само 

                                                 
18 Д. Перовић, Из историје Првог српског  устанка, Београд 1979, стр. 93. 
19 В. Караџић, О унутрашњој политици Кнеза Милоша, Београд 1923, стр. 22. 
20 В. Стојанчевић, Милош Обреновић и његово доба, Београд 1966, стр. 226. 
21 Ђ. Костић, Престоница књаза, господара, Крагујевац 1998, стр. 37; М. Матић, 
Државно-правни акти аутономије Србије као извори и основа за Сретењски 

устав, Одјеци Сретења, Србија у потрази за новим уставом, Крагујевац 2006, стр. 
46. 
22 Ж. Спасић, Престоница Крагујевац, Крагујевац 1998, стр. 9; Б. Радовановић, 
Стари Крагујевац, Крагујевац 19 96, стр. 39; Д. Обрадовић, Крагујевац уочи 

Сретењске скупштине, Одјеци Сретења, Крагујевац 2006, стр. 30.  
23 Д. Обрадовић, Крагујевац уочи Сретењске скупштине, стр. 30. Према изворима 
(М. Петровића, Финансије и установе обновљене Србије, I, Београд 1889, стр. 
450.) благајна је из Црнуће премештена тек 18. маја 1819. године. 
24 Исто 
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верификовала фактичко стање проистекло из већ спроведене Ми- 
лошеве одлуке. 

У попису из 1818. године, нахија се уписује као Крагое- 
вачка, а варош као Крагоевац са 193 куће.25 Већ 1820. године Кра- 
гујевац су напустили сви Турци. Исте године је основан Суд На- 
родни Србски.26 Успостављен је Духовни суд и Конзисторија, 1823. 
године.27 Међутим, у Крагујевцу борави турски судија -муселим у 
својој кући. Када је кнез Милош успео да у Крагујевац домами 
војводу Павла Цукића из Крчмара оптужио га је муселиму да 
позива на буну и повратак Карађорђа. По свему судећи Цукићу је 
судио муселим наредивши да га спроведу у београдску тврђаву. 
Међутим, Милош је наредио својим момцима да га убију у Рогачи 
под Космајом, а потом је пустио глас да је у путу умро. Убрзо је 
ликвидиран и Павлов брат Живан Цукић.28 Вук тврди да Милош по 
заповести Али-паше није одмах пресудио Павлу Цукићу, а када је 
то учињено у путу ка Београду, говорено је да је пао с коња и 
сломио врат.29  

Спасић тврди да је у то време џамија напуштена и без ми- 
нарета, а постоји само један хан за Турке.30 Пирх је забележио, 
1829. године, да је Милош у Крагујевцу „где би ваљда најмање био 

на то принуђен, подигао Турцима џамију, један пример верске 

трпељивости, коме се не може одрећи поштовање“.31 Овде се 
вероватно мисли на камену џамију коју је Милош, највероватније, 
само обновио.  

У току 1817. године су поред „Коначића“ биле изграђене 
кућа за кнегињу Љубицу, а преко Лепенице: велика кухиња – 
мутвак и коњушница32. Већ 1818. године су уследили већи грађе- 
вински захвати тако да је направљен дворски комплекс. Довршена 
је црква „Св. Духа“ у току 1818. године33, срушен је „коначић“ и 

                                                 
25 М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије, књ. II, Београд 1889, стр. 
447. 
26 Исто, стр. 557-558. 
27 Исто, стр. 626. 
28 М. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876, стр. 285; Д. Петровић, 
Крагујевачка нахија 1815-1839. године, Крагујевац 1962, стр. 19. 
29 В. Караџић, Описаније Сербије, стр. 303. 
30 Ж. Спасић, Престоница Крагујевац, Крагујевац 1998, стр. 12. 
31 О. Д. Пирх, Путовања по Србији у години 1829, Баштина 1, Београд 1983, стр. 
167-168. 
32 Д. Обрадовић, Крагујевац уочи Сретењске скупштине, Крагујевац 2006, стр. 30. 
33 В. Трифуновић, Градитељи Крагујевца, Станишта, Крагујевац 1985, стр. 193; П. 
Пајкић, О неимарима Милошеве цркве у Крагујевцу, Станишта, Крагујевац 1985, 
стр. 186-189 
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саграђен „Шарени конак“, 1818. године, кога називају и харем34; 
Кнежев конак35, 1819; Амиџин конак-Момачки конак, 1820. годи- 
не;36 зграда Совјета код цркве у којој су одржаване Скупштине; 
зграда Митрополије, школа код цркве, кућа за кнежеву канцела- 
рију, Татар конак, касарна, млекарник, житница, перионице, фуру- 
на и леденица37. Цео комплекс био је ограђен јаким плотом – па- 
лисадом од „растовог дрвета“38. На неки начин се можемо сложити 
са констатацијом39 да је Милош у Крагујевцу подигао „специфичну 
насеобину“ која је испуњавала улогу престоничког двора. Присту- 
пајући изградњи свог дворског комплекса у Крагујевцу, нема сум- 
ње, Милош је памтио садржај и изглед Карађорђевог двора у 
Тополи. Међутим, јасно се види да је стил његових грађевина у 
Крагујевцу потпуно турско-оријенталан, налик лукзузним конаци- 
ма бегова и паша. Сам Милош, у својим аутобиографским казива- 
њима, ни једном није поменуо Крагујевац као престоницу Србије: 
„... и тако он (турски комесар) оданде (из Баточине) оде у Београд, 

а ја у Крагујевац....“ или „Пошто се Устав прочита, ја одем у Кра- 

гујевац“.40 
Милићевић каже да је Крагујевац добио школу 1820. годи- 

не. Међутим, постоје подаци да је школа постојала одмах по завр- 
шетку другог, односно још за време првог устанка. Прва школа је 
отворена 1805. године, а највероватније је затворена 1813. године. 
Из Сремских Карловаца је дошао учитељ Андрија, 1807. године, а  
он је учитељ у Крагујевцу и 1816.41 

„Дворски“ комплекс“42 кнеза Милоша, за разлику од Кара- 
ђорђевог у Тополи, никада није могао, нити смео, бити снажније 
фортификацијски утврђен.43 Милош није градио ни једно утврђење 
иако је Владан Ђорђевић забележио да је постојала „кула“ од каме- 
на на спрат за коју је мислио да је служила за затварање свеш- 

                                                 
34 Ј. Вујић, Путешествија по Сербији, књ. I, Београд 1901-1902, стр. 161-162. 
35 Предраг Пајкић сматра да је Кнежев конак почео да се гради још 1817. године 
мислећи, вероватно, на „Коначић“ (О неимарима Милошеве цркве у Крагујевцу, 
стр. 186.) 
36 Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791-1848, Београд 1986, стр. 130. 
Дејан Обрадовић сматра да је „Шарени конак“ саграђен 1819. године (Крагујевац 

уочи Сретењске скупштине, Србија у потрази за новим уставом, стр. 30.) 
37 М. Дробњаковић, Крагујевац, Гласник Географскогдруштва 12, Београд 1926, 
стр. 51; М. Николић, Крагујевачка Гимназија 1833-1933, Крагујевац 1934, стр. 17. 
38 М. Дробњаковић, Крагујевац, стр. 51. 
39 Ж. Спасић, Престоница Крагујевац, стр. 276. 
40 М. Ђ. Милићевић, Кнез Милош прича о себи, Београд 2001, стр. 37, 56. 
41 Ј. Митровић, Крагујевац до 1839. године, Београд 1933, стр. 52-53. 
42 Б. Радић, Грађевине из доба кнеза Милоша у Крагујевцу, Станишта, Крагујевац 
1983, стр. 185- 190. 
43 Интересантно је да Ненадовићи обнављају своју већ постојећу кулу у 
Бранковини код Ваљева, 1836. године.  
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теника када згреше, а то вероватно није тачно. Дробњаковић ову 
кулу из овог разлога лоцира у близини Милошеве цркве.44 Мило- 
шев државно-правни статус, који је проистицао из првих царских 
фермана 1815-1816. године, није му омогућавао градњу утврђења и 
слично. У складу стим утврђења му нису ни била потребна јер је, 
иако српски кнез који није имао нека посебна државна права45, као 
лојалан турски великодостојник био заштићен. Милош је био само 
главни кнез, Србија је имала делимичну аутономију. Био је као 
турски поданик „врховни кнез“ велики оборкнез над Србима. 

После убиства Карађорђа, Скупштина народних старешина 
одржана на Митровдан, 6. 11. 1817. године, прогласила је Милоша 
за наследног кнеза Србије, а када је затражена сагласност Турска 
није признала ове одлуке. После тога је Милош „себе истицао пред 

Портом и везиром увек као административну а не политчку лич- 

ност, као слугу и чиновника портиног, а не као владаоца народ- 

ног“.46 На свом конаку је имао лимени грб турске царевине са 
полумесецом, као и на званичном печату. У том статусу је био и он 
и Србија све до 1830. године када је турски султан својим 
хатишерифом најзад био присиљен да испуни одлуке Букурештан- 
ског мира из 1812. године којима је добијена широка унутрашња 
самоуправа, а Милошу признато наследно кнежевско достојан- 
ство.47 Већ 1831. године Српска митрополија је постала независна, 
а њена аутокефалија је добијена у Цариграду. Хатишерифима из 
1830. и 1833. године Србија је постала аутономна кнежевина Тур- 
ског царства, а Милош први наследни кнез. На тај начин је потпуно 
озваничен и статус Крагујевца као престоног места Србије. 

Милошева одлука да се настани у Крагујевцу је, самим тим, 
предодредила престоничку улогу ове вароши као што је то био слу- 
чај са Тополом. Али, Топола пре Првог српског устанка није имала 
било какав значај у систему турске власти као што је то имао Кра- 
гујевац. Зато се поставља основано питање да ли је за кнеза Мило- 
ша била од важности чињеница о одређеној дугогодишњој адми- 
нистративно-управној нахијској традицији Крагујевца? За њега је 
било најважније да Крагујевац, као нахијско средиште, нарочито 
после српских устанака, нема јако војно утврђење са јаком посадом 
и да нема касабу са бројним турским становништвом. И друго, да 
ли је он могао самостално одлучити о избору Крагујевца? О томе 
су, свакако, било какву сагласност морали дати и Турци. 

                                                 
44 М. Дробњаковић, Крагујевац, стр. 51. 
45 В. Стојанчевић, Српска национална револуција и обнова државеод краја XVIII 

века до 1839, Историја српског народа V-1, Београд 1981, стр. 107. 
46 Исто, стр. 112. 
47 Исто, стр. 120. 
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* * * 

Сматра се да Крагујевац никада није имао традицију било 
каквог српског административно-управног организовања у прош- 
лости. Старији истраживачи историје Крагујевца нису располагали 
турским изворима тако да су тврдили, као романтичар Јован Томић 
и њему временски блиски, да су Турци подигли варош на обали 
Лепенице на којој је у оно време било доста воденица, усред густе 
шуме „у којој су се легли крагуји“ на основу чега је и добио име 
Крагујевац.48 И новија сазнања о постојању Крагујевца као значај- 
ног насеља са тргом, у време српске деспотовине у XV веку, ни 
данас не налазе своје потпуно валоризовање у историји овог града. 
Питање је да ли се о тој прошлости Крагујевца било шта знало 
почетком XIX века. 

Познато је да од 1821. до 1823. године у Крагујевцу живи 
митрополит Агатангел.49 Године 1822. у Крагујевцу је основана 
Конзисторија која је била надлежна за питања цркве са намером да 
се спрече злоупотребе грчког црквеног врха у српској цркви и 
уведе ред у богослужење50. Од 1831. године у Крагујевцу столује 
митрополит Милентије Павловић, а од 1833. године  митрополит 
Петар Јовановић.51 Међутим, у Крагујевцу је било седиште српског 
митрополита Леонтија Ламбровића и од 1809. до 1813. године, за 
време Првог српског устанка.52 Додуше, Леонтије је ту упућен од 
стране Карађорђа по казни, али је и даље био митрополит. На Мали 
Божић, 13. јануара 1813. године у Крагујевцу је одржана последња 
Скупштина Карађорђеве независне и слободне Србије.53  

Крагујевац је био значајна историјска позорница и за време 
Другог српског устанка који је подигао и предводио кнез Милош 
као један од ретких бивших Карађорђев војвода које су остале у 
Србији. О припреми за устанак дознао је крагујевачки муселим 
Шахин од бившег гружанског кнеза Теодосија који се на овај на- 
чин хтео додворити Турцима. Шахин задржи Теодосија у Крагу- 
јевцу, а потом позове код себе кнеза вароши крагујевачке Стевана 
Дудака, лепеничког кнеза Ђорђа Парезана и гружанског кнеза Јова- 
на Добрачу. Једино не дође Добрача, већ са окупљеном војском 
дође више Крагујевца на Станове одакле отвори ватру на Турке из 

                                                 
48 Ј. Томић, Крагујевац и двор кнеза Милоша, Нови Лист, бр. 249-251, Београд 
1922. 
49 Ж. Спасић, Престоница Крагујевац, Крагујевац 1998, стр. 25. 
50 Исто, стр. 25. 
51 Исто 
52 Д. Обрадовић, Крагујевац уочи Сретењске скупштине, стр. 33. 
53 Р. Љушић, Вожд Карађорђе, Београд - Г. Милановац 1995, стр. 170. 
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пушака.54 После избијања Устанка, на Цвети, 11/23. априла 1815. 
године, главне устаничке снаге су биле груписане око Чачка, Руд- 
ника и Крагујевца. Турци су одмах у Крагујевцу подигли нов и 
велики шанац и утврдили се. Када је на Крагујевац кренула знатна 
устаничка војска, око 10. маја, на челу са Јевремом Обреновићем и 
Мелентијем Павловићем, њој се придружило 500 Гружана под ко- 
мандом Јована Димитријевића из Добраче. У сусрет овој војсци је 
изашла турска војска од 600 до 700 људи и до боја је дошло „на 
Дреновцу“. Срби су сатрли ову војску, а њени остаци су се повукли 
у Крагујевац. Српска војска је спалила варош и опколила Турке у 
шанцу око џамије држећи их неколико дана под опсадом спрема- 
јући се да га заузму на јуриш. Јагодински паша Ћерим је послао 
једну војску од 1000 људи у помоћ крагујевачким Турцима. Ову 
војску крагујевачки и левачки устаници пресретну и униште на Та- 
боришту. После тога су позвали на предају Турке који су се утвр- 
дили у крагујевачкој паланци – шанцу. На то им је један од пред- 
водника, крагујевачки Турчин Ахмет Смрдибуба пркосно одгово- 
рио да Турчин док је жив и док му је оружја, никоме се не поклања 
и својој раји не предаје град без боја и крви.55 

Међутим, наређено је да већи део ове српске војске крене 
ка Чачку. Када су крагујевачки Турци сазнали за пораз на Морави 
код Чачка и смрт Имшир-паше пробијају се кроз ослабљене опса- 
дне снаге Срба и крећу у бег, преко Бреснице и Трмбаса, старим 
путем ка Јагодини.56 Они су са собом повели као таоца лепеничког 
кнеза Ђуку, а када су мислили да су умакли оставили су га на путу 
исеченог, са пуно рана и тако су га потерни српски одреди прона- 
шли. Јаке устаничке снаге су их пресреле код Црног врха и потпу- 
но поразиле, око 15. маја 1815. године57. Сматра се да су тада 
Крагујевац напустили сви Турци, исламизирано становништво и 
њихове породице. Вук тврди да је тада спаљена варош крагује- 
вачка.58 После тога се код Крагујевца скупила велика српска војска 
која се на челу са војводом Милошом упутила ка Пожаревцу преко 
Баточине. При томе су се Турци предали у Баточини, а потом је и 
овај шанац упаљен. Пошто Милош није прихватио да се заробљени 
баточински Турци ликвидирају Павле Цукић се посвађао са њим, 
побунио и затворио са својим момцима у тврђаву манастира Ма- 

                                                 
54 Ј. Митровић, Крагујевац до 1839. године, Београд 1933, стр. 12. 
55 В. Караџић, Описаније Србије, стр. 275-276; Ј. Митровић, Крагујевац до 1839. 

године, стр. 12. 
56 Б. Радовановић, Стари Крагујевац, Крагујевац 1996, стр. 36-37. 
57 В. Стојанчевић, Српска национална револуција и обнова државеод краја XVIII 

века до 1839, Историја српског народа V-1, стр. 104. 
58 В. Караџић, Описаније Србије, стр. 275. 
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насије. И поред тога, после завршетка устанка, Милош је Цукићу 
дао кнештво у крагујевачкој нахији.59 

У време буне Хаџи Продана Глигоријевића, у јесен 1814. 
године, сматрајући да је нови устанак преурањен, или зато што ни- 
је видео себе као вођу, војвода Милош Обреновић се придружио 
Турцима у њеном угушивању. Пантелић каже да је у време ове бу- 
не први подигао барјак Гавра из Крагујевца са Спасојем бећаром и 
окупио доста војске у крагујевачкој нахији.60 У сукобу са устани- 
цима код Кнића турску војску су предводили Ашим-бег и Милош 
Обреновић. Устаници су победили Ашим-бега и турског кнеза Ми- 
лоша, али су се безразложно повукли и тако је буна пропала. Ми- 
лош се са Ашин-бегом побратимио, а Сулејман-паша „му се учини 
поочимом“. Потом, Милош са „Ћаја-пашином војском дође и побу- 

њеници се предају и у Крагујевац поново уђу Турци и Милош“.61 То 
значи да су побуњеници на челу са Гавром и Спасојем истерали 
Турке из Крагујевца пре битке код Кнића. 

Када је у питању време пред и за време Првог српског ус- 
танка Крагујевац се помиње у казивањима учесника у устанку. Гаја 
Пантелић каже да је пре устанка везир поставио за харачлију кра- 
гујевачке нахије Мула Јусуфа, а овај поставља за крагујевачког 
муселима свог сестрића, Мемед-агу. Пре 1803. године кадија кра- 
гујевачког суда је Мула Ахмет. Када су Турци утамничили Кара- 
ђорђа у Крагујевцу, зато што је пребио турског јунака Авдију Аџи 
Марића, у варош су дошли кнезови Ћира из Врбице (Аранђеловац) 
Милија из Светлића и Јовица из Кнића са 25 људи. Они су се обра- 
тили муселиму (Мехмед-аги?) гарантујући да он није хајдук већ да 
је поштен и због тога је муселим ослободио Карађорђа. Касније 
Пантелић каже да је неки Дели Мемет, а не Авдија Марић отишао 
да убије Карађорђа. Дели Мемет је био „ћакнут мало, велик и го- 

лем, јак човек“.62 Да је у питању Дели Мехмед (Узун Мехмед) твр- 
ди и Јанићије Ђурић.63 

Пред избијање устанка, у време сече кнезова, Турци су 
утамничили и знаменитог Младена Миловановића, трговца из 
Ботуња, будућег председника Совјета. Пошто им је понудио вели- 
ку количину новца (60. кеса) оставили су га у животу. Када је по- 
чео Први српски устанак, Карађорђе је написао писмо муселиму 

                                                 
59 Исто, стр. 276, 305. 
60 Г. Пантелић, Казивање, Казивања о српском устанку 1804, Београд 1980, стр. 
102. 
61 Исто, стр. 108-109;  В. Караџић, Описание Србие, стр. 257. 
62 Исто, стр. 87-88, 92-93, 126. 
63 Ј. Ђурић, Копија историје сербске, Казивања о српском устанку 1804, Београд 
1980, стр. 30. 
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крагујевачком, Кара Мустафи, да има 20. заробљених Турака и да 
их нуди у размену за Младена. Уколико не прихвате размену зап- 
ретио је да ће одмах поћи на Крагујевац са војском, “опколити и 

упалити и све турско мало и велико исећи“. На то су Турци одмах 
пустили Младена, а Карађорђе турске таоце.64 

Када је дахија Кучук Алија кренуо из Београда са 500-600 
коњаника зауставио се у Врбици (Аранђеловац). Турци су успели 
да у борби сузбију устанике ка планини Венчац којом приликом су 
се домогли Карађорђевог ћурка. Уместо ка Руднику Кучук Алија је 
кренуо неометано по ноћи за Крагујевац и умакао устаницима. Ка- 
да је стигао у Крагујевац Кучук Алија је показао народу Карађор- 
ђев ћурак хвалећи се да га је погубио. Ово је унело забуну у народ 
који је поверовао и почео да му предаје оружје.65 Карађорђе наре- 
ђује да се опколи варош, а потом са својом војском креће на Бео- 
град. Од Београда се опет упутио на Крагујевац, али је Кучук Алија 
са свим крагујевачким Турцима и њиховим породицама умакао у 
Јагодину. Успут су Срби многе убили.66 Карађорђе је, 23. марта/4. 
априла 1804. године, затекао Крагујевац у српским рукама67 који, 
највероватније, није био спаљен. У тим првим борбама код Бање 
погинуо је Илија бимбаша из Крагујевца. Буљукбаша крагујевачки 
је постао Гавра.68 По свему судећи, камена џамија је поново прет- 
ворена у цркву. Српска војска се по наређењу Карађорђа сакуп- 
љала у Крагујевцу после боја на Мишару да би ишла на одбрану 
Иванковца. Карађорђе је са војском и неколико топова кренуо из 
Крагујевца старим путем ка Црном Врху и Јагодини.69 Крагујевац 
је и за време Карађорђа седиште нахије, а када су, 1807. године, 
успостављени магистрати добио је свој суд и основну школу. Ма- 
гистрат је радио све до пропасти устанка.70 Те године, у једном 
јуришу на Ужице, био је тешко рањен војвода Милош Обреновић. 

Следећи пут се Карађорђе нашао у Крагујевцу 1809. године 
када се са војском упутио у помоћ Делиграду.71 После пада Дели- 
града Турци су продрли до Јагодине, а један одред до Крагујевца, 
али су после битке код Таборишта протерани преко Мораве.72 Пос- 
ле обрачуна са опозиционим војводама Стојковићем и Добрњцем, 
1811. године, Карађорђе је одредио да митрополит Леонтије, који 

                                                 
64 Г. Пантелић, Казивање, стр. 46-47. 
65 М. Вукићевић, Карађорђе, II, Београд 1912, стр. 32. 
66 Г. Пантелић, Казивање, стр. 61-62. 
67 Р. Љушић, Вожд Карађорђе, 1, Смед. Паланка 1993, стр. 86. 
68 П. Јокић, Причања, Казивања о српском устанку 1804, Београд 1980, стр. 219. 
69 Исто, стр. 210. 
70 Б. Радовановић, Стари Крагујевац, стр. 32. 
71 Р. Љушић, Вожд Карађорђе, 2, Београд-Г. Милановац 1995, стр. 35. 
72 Исто, стр. 38. 
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их је са војводом Милошом Обреновићем подржавао, борави у 
Крагујевцу и да се не удаљава из њега.73 На овај начин је Крагу- 
јевац постао седиште српске митрополије. Митрополит је служио у 
цркви код каменог моста, а то бизначило да је џамија поново пре- 
творена у цркву. Седиште митрополита је било у Крагујевцу све до 
пропасти устанка. Карађорђе борави у Крагујевцу на Мали Божић, 
13. јануара 1813. године, када је одржана и последња Скупштина у 
слободној и независној Србији. У време ове скупштине Карађорђе 
је ухапсио војводу Павла Цукића и упутио окованог у Београд где 
су се већ налазили Петар Молер и Димитрије Кујунџић.74 Послед- 
њи пут је Карађорђе у Крагујевцу пред слом устанка када је из 
манастира Јошанице пренешен болестан у Тополу.75  

Крајем XVIII века, 1797. године се помињу три крагујевач- 
ка кнеза: Кирос (Ћира), Јовица и Радул и Ђука, кнез Мораве.76 Кнез 
Ђука је, по свему судећи кнез лепеничке нахије Ђука Филиповић 
из Јагњила77. 

У време припреме за рат против Турске аустријске власти 
су пре 1788. године слале своје прерушене официре да прикупљају 
податке о саобраћајницама, мостовима на рекама и насељима. Кроз 
Крагујевац је прошао Митесер 1784. године. Он је забележио да је 
Крагујевац трговиште у коме је 164 турских и 32 хришћанске куће, 
са 3 пекаре, 5 великих ханова, каменом џамијом и каменим мостом. 
Кроз трговиште протиче „поток Лепеница... са каменитим дном“ 
чија је вода чиста и погодна за пиће, али се може прегазити само 
ван вароши. Обронке Метиног брда у Бресници, које доминира гра- 
дом, назива Грбице (Gerbicze) и ту је, каже, као да гледа у неку 
карту, уцртана стара црква.78 У време аустро-турског рата 1788. 
године српски фрајкори под Кочом Анђелковићем су напали и зау- 
зели Крагујевац у коме су убили доста Турака и попалили многе 
турске куће.79 У Крагујевцу је пуковник Михаљевић успоставио 
логор за пешадију, коњанике и артиљерију. Кочи се придружио 
поп Ђорђе Николајевић из Крагујевца са људима из крагујевачке 

                                                 
73 Исто, стр. 128. 
74 В.Караџић, Описание Србије, стр. 304. 
75 П. Јокић, Причања, стр. 251. 
76 Х. Шабановић, Турски извори о српској револуцији 1804, књ. I, Београд, стр. 202-
203. 
77 П. Јокић, Причања, стр. 219. 
78 Д. Пантелић, Војно-географски опис Србије пред Кочину крајину, Споменик 
LXXXII, Београд 1936, стр. 68-69; Ђ. Костић, Престоница књаза, господара, 
Крагујевац 1998, стр. 28-29. 
79 С. Гавриловић, Ка српској револуцији, Историја српског народа IV-1, Београд 
1994, стр. 364. 
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нахије.80 По томе произилази да је у Крагујевцу и у то време пос- 
тојала црква. То је по свему она коју помиње Митесер на падини 
Грбице – Метиног брда. Убрзо су турске трупе поново ушле у 
Крагујевац. Крајем XVIII века у Крагујевцу је било и Срба занат- 
лија и трговаца.81 У овом рату је учествовао Крагујевчанин, фрај- 
корски потпоручник, Марко Јовановић.82  

Посебно интересантна је Милерова карта сачињена, 1788. 
године. На овој карти се појављује чак пет насеља или утврђења 
под именом Крагујевац или слично. На простору данашњег Крагу- 
јевца, али на десној обали Лепенице, чак нешто одаљено од ње, 
поред мање речице Сопенице, налази се велика паланка Knagojava 
са ознаком за панађур. У брдима, близу изворишта Сопенице, на 
десној обали је село Островица. Други Kragojevac се налази на ле- 
вој обали у горњем току Лепенице са ознаком града. Трећи Крагу- 
јевац, обележен као село, налази се на простору Груже, где је јужно 
од њега означена граница из 1718. године. Четврти град Крагојевац 
је северно од Параћина и Ћуприје, овог пута на левој обали реке 
Bossava. Ова река се улива у Мораву где се налази село Воиница,83 
данашње село Војска. То значи да је овај Крагујевац, највероват- 
није,  био на простору села Мачевца. 

У једном запису код Даничића се помиње кадија у Крагу- 
јевцу, 1762. године.84 У Крагујевцу је седиште кадилука и 1745. 
године.85 При повлачењу пред Турцима 1737. године у Крагујевцу 
је краће време боравио патријарх Арсеније са 3.000 војника из 
Брда.86 После повратка Турака у Крагујевцу је уништено аустриј- 
ско утврђење и затрпан одбрамбени шанац. Одређено је да приходе 
вароши Београд, Смедерево, Ваљево, Ресава, Голубац, Чачак, Ужи- 
це и Крагујевац убира београдски везир.87  

После аустро-турског рата 1716-1718. године Крагујевац 
постаје седиште дистрикта. Под командом аустријских војних ин- 
жењера изграђено је код камене ћуприје утврђење по Вобановом 

                                                 
80 Исто, стр. 400. 
81 Исто, стр. 419. 
82 Ј. Митровић, Крагујевац до 1839. године, Београд 1933, стр. 8-9. 
83 Ж. Шкаламера, Картографија Србије и југословенских земаља од до века, 
Србија и суседне земље на старим географским картама, Београд 1991, стр. 118-
119. 
84 Т. Радивојевић, Насеља у Лепенице, Београд 1930, стр. 136. 
85 Ђ. Костић, Престоница књаза, господара, Крагујевац 1998, стр. 27. 
86 Р. Веселиновић, Србија под аустријском влашћу 1718-1739, Историја српског 
народа IV-1, Београд 1994, стр. 151. 
87 Р. Самарџић, Срби у Турском Царству од Београдског мира до првог устанка 

1739-1804, Историја српског народа IV-1, стр. 309. 
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систему, тврди се већ 1718. године.88 На карти Хоманових наслед- 
ника из око 1730. године је место Крагоје, а на рубном делу је 
приказано невелико утврђење Кракоиевац поред реке Лепенице.89 
Оно је окружено шанцем који је повезан са Лепеницом и испуњен 
водом. На северном каналу је био мањи мост и једна капија које 
штити, највероватније, мања дрвена кула. Камени мост на Лепени- 
ци са капијом штити друга кула. На источној страни је била још 
једна кула. Утврђење је саграђено од профилисаних земљаних на- 
сипа и палисада, а обухвата велики муселимов конак са једном 
шталом и петокуполном црквом. Заправо, стара камена џамија је 
претворена у цркву. Ово утврђење са каменим мостом је било ис- 
под Метиног брда и Бреснице, на старом путу за Јагодину. Трифу- 
новић је доста уверљиво одредио локацију овог шанца  код моста 
на Тргу народног фронта. Као упоредну величину користио је 
димензије цркве која су 15 х 15 метара. Утврђење је било око 110. 
метара дужине и 50. метара ширине.90 Међутим, ако се погледа 
Трифуновићева скица утврђење са шанчевима било је дугачко 150, 
а широко 100 метара. Шанчеви су били широки од 5 до 10 метара, 
а дубоки најмање два метра. 

Од 1728. године Крагујевац је и седиште катапаната српске 
милиције.91 Александар Виртембершки описује Крагујевац, 1720. 
године, као раскрсницу где се стиче неколико важних путева. Он 
предлаже да се исели милиција из града и доселе цивили и трговци 
и на тај начин постане уносно место. Паланка од палисада у Крагу- 
јевцу је имала раније четири куле које су уништене. У Крагујевцу 
је боравио оберкапетан Станиша Марковић-Млатишума.92 

Џамија „турецка“ била је претворена у цркву посвећену Св. 
Ваведењу и освештана на Сретење, 15. фебруара 1724. године, од 
стране ваљевског епископа Доситеја Николића.93 Први крагујевач- 
ки свештеник је поп Радосав и протопоп Вуле Ђорђевић који је 
рођен у „Скендерији у селу Васојевићи“. Вуле је учио у манастиру 
Шудикова, а рукоположен је од патријарха пећског Мојсеја 1710. 
године. Са фамилијом је дошао у „шанац Крагујевац“ 1721. године 
и ту служи већ 12. година.94 То значи да је џамија претворена у 

                                                 
88 В. Трифуновић, Крагујевачко утврђење из периода 1718-1739. године, 
Станишта, Крагујевац 1988, стр. 55; Б. Радовановић, Стари Крагујевац, стр. 22. 
89 Ж. Шкаламера, Картографија Србије и југословенских земаља од XVII до XIX 

века, стр. 94-95. 
90 В. Трифуновић, Крагујевачко утврђење из периода 1718-1739. године, стр. 58-59. 
91 Р. Веселиновић, Србија под аустријском влашћу 1718-1739, стр. 115. 
92 Ђ. Костић, Престоница књаза, господара, стр. 22. 
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цркву од стране оборкапетана Станише Марковића Млатишуме, 
1721. године, када је саграђен и шанац. Станиша је саградио и 
цркву Св. Томе у Грошници95 и манастир у Драчи96.  Осим цркве у 
Крагујевцу се у то време помиње и школа.97  

У време аустротурског рата познатог као Бечки, 1693. го- 
дине аустријска војска под командом Баденског је код Баточине 
однела велику победу над Турцима због чега су убрзо заузели Ја- 
годину и Крагујевац. Радовановић сматра да је крагујевачка чарши- 
ја много страдала и да је била порушена џамија и неколико месџи- 
да98. После закључивања Карловачког мира, 26. јануара 1699. годи- 
не, главна саобраћајница је била Цариградски друм. У циљу чува- 
ња путних праваца од хајдука обновњена је и паланка у Крагује- 
вцу99 који је био нахијско средиште и у коме су се налазили турски 
војвода београдског мухафиза и наиб београдског муле100. Крајем 
XVII века је, сматра Радовановић, на месту старе џамије подигнута 
нова лепа џамија од тесаног камена са високим минаретом.101 

Два насеља под именом Крагујевац забележио је на својој 
карти и Хоман, 1691. године. Данашњи Крагујевац је приказан као 
Kragojevatz, мања паланка – утврђење од палисада на левој обали 
Лепенице, у њеном горњем току, а у његовој близини је, на мањој 
речици, истоветно утврђење Островица за које би се могло рећи да 
је на простору данашње Грошнице. Други Kragoivetz се налази на 
левој обали реке Росани, северно од Параћина и Ћуприје.102 Каза 
Крагујевац у оквиру истименог кадилука се помиње 1684. годи- 
не.103 

У XVII веку кроз Јагодину и Цариградским друмом пролази 
Хаџи Калфа и налази за сходно да као важно место помене да је 
Крагујевац један конак даље од главног пута.104 Крагујевац се по- 
миње у Врдничком поменику „нахиа и мјасто Крагуиевац“. Пошто 
је манастир основан у XVI или XVII веку Радивојевић је тврдио да 
је то први помен Крагујевца и да је он настао у другој половини 

                                                 
95 Исто, стр. 169. 
96 В. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, 
Београд 1950, стр. 107; Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије, стр. 186. 
97 Б. Радовановић, Стари Крагујевац, стр. 23. 
98 Исто, стр. 20. 
99 Р. Самарџић, Срби у Турском царству 1699-1716, Историја српског народа IV-1, 
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100 Исто, стр. 17. 
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XVI века.105 Тако је сматрао и Милоје А. Павловић: „ Заснован пре 
три века...“.106 Међутим, Крагујевац се помиње у турским пописи- 
ма из друге и прве половине XVI века. За време владавине Мурата 
III, 1574-1595. године, варош има 203 муслиманске куће и 29 хриш- 
ћанских.107 Крагујевац се помиње у турском попису и 1565. годи- 
не.108  

У попису из 1536. године Крагујевац има статус касабе у 
којој постоји дервишка текија, каравансерај, хамам, мектеб, џамија 
и више месџида – махалских богомоља. Помиње се Часна џамија 
коју је подигао Мустафа-бег син Бали бега. Муслимански део је 
био одвојен од хришћанског који се налазио на десној страни Лепе- 
нице. Хришћанска махала – џемат је имао своју цркву.109 То ће по 
свој прилици бити она коју помиње и Митесер, крајем XVIII века, 
на падинама брда Грбице – Метиног брда. Крагујевац се помиње у 
турском попису из 1528. године са 39 кућа влаха – сточара. У њему 
је 10 муслиманских кућа од којих су две исламизиране. И у попи- 
сима за 1516, 1528 и 1560. године Лепеница је нахија.110 Попис из 
1523. године бележи у Лепеници мезру Доњи Градац111, што значи 
да је село напуштено и да се имања обрађују са стране. У попису из 
1525. године се у Лепеници бележи село Горњи Градић у коме се 
помињу само Петар и Милша, синови Крагоја, како је превео Али- 
чић, а може бити Крагуја.112 Село као да је, такође, било опустело. 

У турском попису из 1486-1487. године помиње се сераскер 
Лепенице Ахмет Бозаџи са преко сто војника и пратиоца који су 
сви Срби. Он има свој тимар од шест села и једне мезре.113 У 
преводу Еме Миљковић Ахмет је Бозкурт114. Зеамет Лепеница је у 
рукама Мустафа–бег чешнигара у оквиру кога су тимари Ахмеда 
Илијаса, сераскера Лепенице и Милоша сина Радивоја.115 Ахмед је 
по свему исламизиран, а његов отац је био Илија. То би значило да 
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је Илија био бивши српски феудалац у Лепеници чији је син исла- 
мизацијом задржао претходну власт и поседе. Берат за попис влаха 
у Смедеревском санџаку, 1489-1491. године, наводи и нахију Лепе- 
ницу.116 Куће у Лепеници су биле земунице, а потом се граде брв- 
наре.117 Међутим, не каже се где је боравио серсаскер Лепенице. 

И у првом турском попису Смедеревског санџака из 1476-
1477. године помиње се село Крагујевац које је због напада „не- 
верника“ расељено, а у коме је раније одржаван пазар и панађур. 
Селу је припадао и један млин у рушевном стању. Земља која му је 
припадала звала се Лушњак – Лужњак (вероватно, касније Брес- 
ница).118 Осим Крагујевца, помињу се трг Конарево, Рудник и Ли- 
вађе у Кучеву (на Морави). Село Крагујевац је било расељено због 
напада „неверника“, а према поменутом попису налазио се у посе- 
ду – зеамету Ибрахима сина Малкочевог. Читав посед Ибрахимов 
је био врло простран и носио је име Љубостиња.119 И у овом, првом 
турском попису, помиње се и нахија Лепеница која је у исто време 
и зеамет у кадилику Рудник.120 У Лепеници се помињу и два манас- 
тира: Пречисте Богородице са пет монаха и Ваведење код села 
Турчина (Баточине) са четири монаха.  

Крагујевац је био расељен у време уграског напада 1476. 
године када су Угари и Срби освојили Шабац и Заслон, опусто- 
шили Сребрницу и заузели Рудник, дошли до Конарева и Трстени- 
ка, а затим се вратили на север преко Крагујевца, Јагодине и Жаба- 
ра. У томе су вероватно учествовале и трупе Милоша Белмужеви- 
ћа121 који се са њима повукао преко Саве. Црква Пречисте Бого- 
родице се касније више не помиње тако да има индиција да је била 
негде на простору Крагујевца и да је страдала приликом пустоше- 
ња и расељавања. Наиме, лако се да препоставити да је село Крагу- 
јевац, бивши трг са касабом у којој је био свакодневни пазар и 
панађур, годишњи вашар, постојало и раније и да је заправо у вези 
са рудницима и насељима из ширег залеђа некадашње средњове- 
ковне жупе, а сада турске нахије Лепенице. Као административно 
седиште од XV века па све до данас Крагујевац је био „трговиште“. 
Дакле, Крагујевац је био трг и у време српске средњовековне дес- 
потовине, а као што је познато тргови су се налазили у близини 
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градова или рудника. Ми смо сматрали да је насеље са тргом и 
бродом на Лепеници морало бити у вези са рефугијалним утврђе- 
њем које је било у оближњој Грошници, на вису Градина, где су 
били рудници, па чак, вероватно, и ковница средњовековних гро- 
ша.122 Олга Зиројевић је навела истоветне турске изворе из 1476. 
године у којима се помиње Крагујевац као бивши трг у коме су ра- 
није одржавани вашари и пазари. У Крагујевцу раја станује расу- 
то јер се налази „под непријатељском ногом“. Она претпоставља да 
Крагујевац припада у наша знатнија средњовековна насеља пошто 
је он био трг у коме су одржавани пазари и вашари и пре турских 
освајања.123 

Већина сматра да име села и трга Крагујевац потиче од 
имена птице крагуј – птице сличне орлу која је постојала и 
помињала се у средњем веку. Ова птица је коришћена за лов као 
што говори познати детаљ из Житија деспота Стефана о његовом 
лову пред смрт код места Глава: «...и док је још ловио, узео је 

крагујца на руку своју.»124 О овој врсти птице грабљивице налазимо 
ближе податке код Вука Караџића: «нека тица која се припитоми 

па хвата друге тице као соко, акмаџа, журица: Сва господа соколе 

понела, / А Драгија шарена крагуја - / Крагуј птица утве не увати.» 
или «Мујо пусти сивога сокола, / А Алија питому журицу «.125 Под 
именом крагујац подразумева се соко или птица слична соколу, 
рецимо слична ветрушки и копцу126, а не нека врста орла који се 
због своје величине не може носити лако на руци. Може бити да је 
овај трг био познат по трговини овом птицом тако да је једног 
тренутка и добио ово име. 

Међутим, име овог трга, најпре ће бити, потиче од личног 
имена Крагуј -Крагоје које је изведено од старог имена ове птице 
(„Постаје јамачно од крагуј /управ од крагујев/“), а које је познато 
на нашим просторима још од XIV века127. Ни у турским пописима 
XV века име Крагуј није баш често128. У првој половини XVI  века 
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је још ређе129, али се појављује и 1626. године130. Касније се врло 
ретко појављују Крагучић и Крагујевић, као и места Крагујци, Кра- 
гоје и Крагујевци.131 Тако произилази да је у питању место, у по- 
седу Крагујевом, Крагуј-е-вас, Крагујево село132. Још 1335. године, 
у повељи краља Душана манастиру Трескавац помиње се воденица 
у месту Крагујци133. Крагујевац је место које се помиње у близини 
Приштине, 1371. године134. Сматрало се да је име Крагујевца једин- 
ствен топоним, али постоје још два истоветна у Шумадији од којих 
је у селу Крушевица извор Крагујевац, а у атарима села Бошњана и 
вароши Раче један потес са шумом се зове Крагујевчић.135 Крагује- 
вац је врло мало село у околини Сарајева, као и један засеок у ок- 
ругу Расинском136. 

У средњем веку је наследност и неотуђивост поседовања 
земље било право које није могло бити прекршено. Славно, племе- 
нито порекло властелина преношено је на земљу тако да је и она 
сматрана племенитом и оличавала особине својих власника. Пре- 
бивалиште властелина и његови поседи повезивали су се најпре са 
његовим именом тако да се у средњем веку најчешће дешавало да 
се његово пуно име састојало од властитог имена и назива стани- 
шта. Исто тако, назив станиште је најчешће извођен од имена ње- 
говог власника као име „очевине“.137 Основа својине је наследно 
добро „баштина“ – очинско и дедовско наслеђе (у Хрватској „пле- 
меншћина“, у Босни „племенита земља“ и „племенито“, у Херце- 
говини „племенита баштина“). Али, баштина може бити и војничко 
наследно добро. У XIV-XV веку баштина је наследна све до стри- 
чевића трећег степена, а уколико је остала без наследника давана је 

                                                 
129 Х. Шабановић, Турски извори за историју Београда, књ. I, св. 1, Београд 1964, 
стр. 68, 272, 280, 467, 483, 491, 511; А. Аличић, Турски катастарски пописи неких 

подручја Западне Србије XV и XVI века, књ. II, стр. 175, 186, 261, 270-271, 292, 333, 
361, 425, 429; Исто, књ. III, стр. 106, 137, 226, 264, 517, 529, 536. 
130 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, I, Београд 1982, стр. 314. 
131 *** Riječnik JAZU, 20, стр. 432-433.; Б. Радовановић, Стари Крагујевац, стр. 14. 
132 Вас / вес на старословенском означава село. 
133 С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912, 
стр. 669. 
134 *** Riječnik JAZU, 20, стр. 433. 
135 М. Недељковић, Записи о Шумадији, књ. II, Београд 2000, стр. 73. Када је у 
питању Крагујевчић код Раче треба имати у виду даје то највероватније имање 
Билбила Крагујевића из Раче који је погинуо у Првом светскомрату. Види у: Ж. 
Андрејић, Пола миленијума Раче, стр. 387.  
136 *** Riječnik JAZU, 20, стр. 433. 
137 А. Гуревић, Категорије средњовековне културе, Нови Сад 1994, стр. 64-67. 
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новим баштиницима. Баштинска права – баштину поштовали су на 
исти начин и Турци после освајања Србије.138 

Интересантно је да се од личног имена изводе придевски 
називи и имена бројних насеља у непосредној околини Крагујевца: 
Петровац, Десимировац, Белошевац, Мечковац, Баљковац... Деси- 
мировац је према легенди добио име по истоименој старој цркви 
коју је подигао војвода Десимир.139 Под претпоставком да ова ле- 
генда има одређену дозу тачности ми смо изнели да је у питању 
војвода Десимир – Деса, син краља Владислава I и Белославе (сре- 
дина XIII века), или велики жупан Деса - Десимир (средина XII 
века).140 Име суседног села Белошевца се везује за имање неког 
турског спахије Белоша, а као вероватније Радивојевић прихвата да 
су име донели досељеници из истоименог села са Косова.141 Инте- 
ресантно је да се тако звао и млађи брат великог жупана Десе  – 
Десимира који је као угарски палатин и сремски бан владао и об- 
ластима јужно од Београда. 

У средњем веку, како показују и старе карте, велики део 
простора без шуме чиниле су мочваре и ледине поред река. Насеља 
су често била разбацана по шумама и даље од река са нездравим 
мочваровитим долинама. Зато је крчење путева и градња мостова 
сматрана богоугодним делом, а најчешће је мост - брод грађен у 
спомен умрлог претка или рођака.142 Око мостова – бродова или у 
близини рудника и утврђења формирани су тргови који су, заправо, 
„село- варош“. Ова места нису била утврђена, а састојала су се од 
група дрвених кућа за становање, магаза и продавница. Три главне 
личности у тргу биле су: кефалија (заповедник утврђења), кнез и 
цариник.143 

На основу наших истраживања турских пописа с почетка 
XVI века дошли смо до сазнања да је српски феудалац Крагуј био 
брат великог челника Радича Поступовића у XV веку.144 Радич је 
на просторима данашње Бреснице и Метиног брда у Крагујевцу 
имао своје утврђење чији су остаци били сачувани све до средине 
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XIX века.145 Тај средњовековни град са подграђем Градши, тргом и 
бродом је био и средиште жупе Лепенице. Бресница са тргом, по- 
тоњи Крагујев трг, помиње се још у Жичкој повељи краља Стефана 
Немање Првовенчаног, 1220-1228. године.146 

 

Резиме 

Прво престоно место обновљене Србије била је Топола која 
је тај статус задобила само на основу тога што је у њој имао кућу и 
имање Вожд Карађорђе. Пре тога Топола је обично село без икакве 
административно-управне традиције. Пошто је Србија за време Пр- 
вог српског устанка устројена као слободна и независна то је и Ка- 
рађорђе у Тополи саградио двор у оквиру утврђења грађеног по 
средњовековним узорима. 

После принудног одсељавања из Бруснице, Каблара и Ша- 
рана војвода Милош Обреновић се после Хаџи-Проданове буне до- 
селио у Горњу Црнућу где су му сељаци саградили кућу брвнару са 
економским зградама. Када је подигао Други српски устанак Гор- 
ња Црнућа је постала српско престоно место. После устанка Ми- 
лош постаје турски кнез над Србима коме је одређено да борави у 
Београду где је био под сталним надзором и изложен великој опас- 
ности да буде убијен. Успео је да оде из Београда у Горњу Црнућу, 
1817. године. Одлуком Ђурђевданске скупштине, одржане у манас- 
тиру Враћевшници, 23. априла / 6. маја 1818. године, решено је да 
његово престо место буде Крагујевац који је он већ сам изабрао и 
где је саградио конак и држао благајну. 

 Крагујевац је седиште нахије Лепенице под Турцима, од 
XV до XIX века. У складу са тим, ова варош је и под аустријском 
управом, од 1718. до 1739. године била седиште Крагујевачког дис- 
трикта. Као велики оборкнез над Србима Милош Обреновић је иза- 
брао за престоницу један од некадашњих другоразредних турских 
административних центара Београдског пашалука. Од тог тренутка 
Крагујевац је постао прворазредни управни центар и престоница 
Србије. 

Zusammenfassung 
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Der erste Thronort des erneuerten Serbiens war Topola, die 
Stadt, die diesen Status errang, nur dadurch, dass der Führer Karageorg 
Haus und Grundstück darin hatte. Davor war Topola ein einfaches Dorf 
ohne irgendwelche administrativ-verwaltungsrechtliche Tradition. Da 
Serbien während des Ersten serbischen Aufstandes als ein freier und 
unabhängiger Staat gebildet wurde, ließ Karageorg in Topola das 
Schloss im Rahmen der nach dem mittelalterlichen Vorbild gebauten 
Festung errichten. 

Nach der gezwungenen Ziehung aus Brusnica, Kablar und 
Šaran ließ sich Herzog Miloš Obrenović  nach dem Hadschi Prodans 
Aufstand in Gornja Crnuća nieder,  wo ein Holzhaus für ihn  mit den 
ökonomischen Gebäuden von den Bauern errichtet wurde. Als er den 
Zweiten serbischen Aufstand organisierte, wurde Gornja Crnuća der 
serbische Thronort. Nach dem Aufstand wurde Miloš der türkische 
Fürst aller Serben, dem befohlen wurde, sich nur in Belgrad aufhalten 
zu müssen, wo er unter ständiger Aufsicht der großen Gefahr ausgesetzt 
war, getötet zu sein. Es gelang ihm, aus Belgrad nach Gornja Crnuća im 
Jahr 1817 zu entfliehen. Durch die Entscheidung der Georgentag- 
sversammlung, die im Kloster Vraćevšnica am 23. April/6. Mai gehal- 
ten wurde, wurde Gornja Crnuća sein Thronort, den er schon selbst 
auserwählte und wo er die Herberge errichten ließ und die Kasse hielt. 

Kragujevac ist der Amtssitz der Lepenica-Nahije  unter den 
Türken vom 15. bis zum 19. Jahrhundert. Diese Stadt war auch der 
Amtssitz des Kragujevac-Bezirkes auch unter der österreichischen 
Regierung vom Jahr 1718 bis 1739. Miloš Obrenović als großer Ober- 
herzog über den Serben erwählte eines der ehemaligen zwetklassigen 
türkischen administrativen Zentren  im Rahmen von Beograder Pas- 
chalik für sene Thronstadt. Von nun an wurde Kragujevac das erst- 
klassige Verwaltungszentrum und Hauptstadt Serbiens. 


