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ГОСПОДАР ЈОВАНОВ КОНАК

У сликовитом здању господар Јовановог ко-
нака у Чачку смештена је стална поставка 
Народног музеја. Конак, као резиденцијални 
објекат члана владарске династије, издваја 
се међу малобројним очуваним објектима 
балканске архитектуре у Србији по сликаном 
грбу на главној фасади.

Господар Јованов конак подигнут је 1835. го-
дине. Надзиратељ градње био је Јосиф До-
бровић. Десет “гога за постављење темеља 
конака” послано је из Карановца 20. марта 
1835. Радови су у септембру били завршени, 
па је Јован Обреновић набављао стакла за 
прозоре и алке за врата и долапе. Његову 
породицу посетио је у “дворцу новом” 2. 
октобра 1835. барон Август фон Хердер. У то 
време, прота Јанко Михаиловић Молер радио 
је “шалукатре” и завршавао молерске радове 
“јошт да обоји троја врата”. Он је урадио грб и 
сликану декорацију у шиљастим луцима изнад 
прозора, за коју се зна само по фотографијама. 
У априлу 1836. Сава Станојевић је најављивао 
посету “да са кметовима целога среза честита 

ГРБ

На главној фасади изнад 
улаза насликан је, између 
два прозора, грб генерала 
Јована Обреновића, 
команданта Моравско-
подринске војне команде. 
Два лава на постаменту 
са травном подлогом, 
десни са кнежевском 
круном, а леви са 
генералским калпаком, 
придржавају грб 
аутономне Кнежевине 
Србије: штит са белим 
крстом и четири оцила, 
на чију горњу ивицу 
је ослоњена отворена 
круна. Ликовно решење 
сугерише јединство 
врховне и локалне 
власти: кнеза Србије (лав 
са кнежевском круном) и 
нахијског кнеза, односно 
војног заповедника 
(лав са генералским 
калпаком).

Конак господара Јована Обреновића, почетак XX века
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преселење новога конака”. Већ у току лета, у 
Чачку је боравио сликар Урош Кнежевић ко-
ји је израдио портрете Јована Обреновића у 
генералској униформи и у живописној градској 
ношњи.

Аутор и година сликања грба припадају вре-
мену завршетка грађевинских радова на гос-
подар Јовановом конаку у Чачку. Насликао га 
је у току израде молераја, у јесен 1835, прота 
Јанко Михаиловић Молер (Негришори, 1792 – 
Негришори, 1852). Амбиције за личним грбом 
тешко су препознатљиве, јер је наручилац сво-

ГОСПОДАР
ЈОВАН ОБРЕНОВИЋ

(Средња Добриња, 1796 - 
Сремски Карловци, 1850.)

Уочи скупа у Такову 
растерао је 22. априла 

1815. турске порежџије у 
Коњуши. Од 25. априла 

држао је под опсадом 
Чачак. На почетку битке 
командовао је коњицом, 

а у мају целокупним 
српским снагама на поло- 

жајима око града. После 
победе на Чачку, одвео је 

војску да опседа Ужице. 
Године 1816. био је на 

челу српске депутације у 
Цариграду. Кнез Милош 

га је именовао за кнеза 
Рудничке, а од 1832. под 
његову управу стављена 

је и Пожешка нахија. У 
Чачку је саградио цркву 
Светог Ђорђа око 1820, 

конак 1835, а у Брусници 
цркву Светог Николе 

1837. Кнез Милош 
Обреновић даровао му 

је сребрну сабљу јануара 
1836. године. После 

доласка уставобранитеља 
на власт, са осталим 

члановима владарске 
породице прешао је у 

Војводину 1842. и више 
се није враћао у Чачак.

Генерал Јован Обреновић, рад Анастаса Јовановића, 1851.
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је присуство свео на само један детаљ (лав са 
калпаком), а на штиту поновио државне сим -
боле. Његова израда одражава и жељу моле-
ра да обележи резиденцију представника др-
жавне власти у провинцији у време када је 
развој грађанског друштва у Србији потиснуо 
угледање на европску племићку традицију.
Своје неслагање са стилизацијом елемената 
штита “Новина србских” Јанко Михаиловић 
испољио је “јошт кад је Адолф Берман у 
типографији био, да у нашим грбовима оцила 
изгубише прави свој вид и посташе као неке 
крунице недограђене.” Интересовање за ову 
проблематику посведочено је и сликаревом 
раном појавом у српској хералдичкој литера-
тури 1844, када је у часопису “Подунавка” обја-
вио чланак “Јошт нешто о српском грбу”.
Конак је спратна грађевина, правоугаоне ос но-
ве, са главним улазом на југоисточној страни. 
У приземљу се налази подрум са засебним 

Конак господара Јована Обреновића, 2007.

Повеља турског Ордена 
нишан ифтихар генерала 

Јована Обреновића
(Матица српска, Нови Сад)
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улазом и хол, који повезује трпезарију за 12 
персона, кафе-оџаклију и оџаклију за момке. 
Између оџаклија је “аралук из кога се фуруна 
ложи.” Из хола води дрвено степениште на 
спрат. “На горњем боју, на сва четири ћошета 
је по једна соба, од које је једна оџаклија, а над 
подрумом међу собама једна сарачана, а над 
трпезариом једна соба, остали простор између 
соба остаје конк из кога има на дојњу страну 
један ћошак мали над мердевинама.”
Господар Јован Обреновић кратко је живео 
у Чачку. Због тога, првобитном инвентару 
конака припада само један његов портрет 
из “малог салона”, са таваницом украшеном 
розетом. За време његовог шестомесечног 
боравка у Београду, после буне 1839. године, 
држава је покушала да конак откупи за смештај 
Начелства округа чачанског. Приликом одлас-
ка из Србије, његова супруга Ана Обреновић 
предала је “један барјак пола црвен, а пола бео” 
и топ из битке на Чачку.
Четрдесетих година XIX века у конаку су 
становали окружни лекар др Јосиф Јанковић 
и начелник округа чачанског Стеван Стевча 
Михаиловић. Године 1850. узет је под закуп 
за смештај Окружног начелства. После пресе-
љења седишта округа у Карановац био је 
запуштен и склон паду. Обновио га је 1857. 
године мајстор Наун Јанковић. После повратка 
окружних надлештава у Чачак, у њему је по-
ново смештено начелство у јесен 1859. Конак 
је Ана Обреновић продала надзиратељу својих 
добара, чачанском трговцу Спасоју Тајсићу, а 
касније је прешао у власништво државе.
Најстарији изглед конака сачуван је на цртежу 
Феликса Каница “Главни трг у Чачку 1860. 
године”. 

ФЕЛИКС КАНИЦ 
(Будим, 1829 - Беч, 1904)

Каниц је затекао 1860. 
центар града у готово 
истом стању какво је 

остало када је господар 
Јован Обреновић 

отишао из Србије. 
Kолорит балканске 

вароши Чачку су давали 
објекти настали као део 

урбанистичког језгра 
формираног око цркве 

после њене обнове 
1834. године. Амбијент 

формиран од обновљене 
цркве, школе и конака 
високих представника 

световне и духовне 
власти нарушила су 

само два објекта: Хаџића 
кућа и пирамида у 

част повратка кнеза 
Милоша Обреновића 

на власт, који су донели 
прве средњоевропске 

утицаје у старо градско 
језгро и означиле 

ступање представника 
малобројног грађанског 
сталежа на градитељску 

сцену.
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Феликс Каниц је про путовао Србију први пут 
у време када су источњачка обележја нека-
да ш њег паша лука почела да нестају, а учени 
појединци и националне иституције бележиле 
прве резул  тате на проучавању старина. Његов 
боравак у Чачку остао би готово незапажен 
да, поред кратког описа, није оставио и цртеж 
трга из 1860. године, који још увек представља 
најстарији сликовни приказ града. О његовом 
изгледу после прве посете у јуну 1860. Каниц 
пише: ”Наш цртеж упознаје читаоца са глав-

ним тргом и чачанском саборном црквом. Она 
је заправо стожер око кога се групишу остале 
јавне зграде. Њеној чеоној страни најближе 
је начелство, затим следи зграда телеграфа, 
школа и десно Окружни суд. За физиономију 
српске окружне вароши мање упућеном ова 
здања су без значајних обележја. Са изузетком 
зграде телеграфа, друге грађевине су више у 
стилу турских сараја.“

Главни трг у Чачку 1860. 
године, рад Феликса 

Каница 
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Прва музејска манифестација у Чачку одрж-
ана је 1896. године. Постојало је велико инте-
ресовање за истраживање и прикупљање ста-
ри  на, али идеја о оснивању музеја први пут 
је забележена између два светска рата. После 
смрти војводе Степе Степановића 1929, посто-
јала је замисао о подизању спомен-дома са 
наменски грађеним изложбеним простором 
за излагање његовог оружја, декорација и ра-
тних трофеја, али остала је нереализована. 
Тридесетих година XX века очекивало се да 
формирање овакве установе допринесе очува-
њу старе градске архитектуре у Чачку. Отуда 
су жеље за отварање музеја биле везане за 
конак господара Јована Обреновића. На молбу 
општине, банска управа је септембра 1940. 
уступила ово здање за смештај градског музеја. 
Други светски рат одложио је реализацију 
ове замисли. После ослобођења продужен је 
започети посао на отварању музеја и као део 
дуга према тек минулим догађајима.
Народни музеј у Чачку основан је одлуком 
Градског одбора 30. августа 1952. године, са 

Конак господара Јована Обреновића, 1953.

Конак, 1938.

Кућа Вула Пантелића,
у којој је од 1966. 

био смештен Музеј 
револуционарне омладине
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задатком да штити покретна културна добра 
и проучава прошлост Трнавског, Љубићког, 
Таковског, Драгачевског и Моравичког краја. 
Град је сачувао господар Јованов конак као 
најизразитије обележје градске културе XIX 
века и претворио га у музејски простор. 
Прва поставка отворена је 7. јула 1953. Мења-
на и допуњавана наредних година, она је 
одражавала динамику рада на прикупљању 
музеалија. Успешан рад на попуни збирки 
омогућио је отварање друге поставке 1974. 
Поред тога, посетиоцима су биле доступне и 

Стална поставка, 2006. Стална поставка, 1974.

Стална поставка, 1953.
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бројне студијске изложбе, чије су теме биле 
нова или мало позната збивања из прошлости 
чачанског краја.

Просторни склоп старог конака омогућио је да 
се у новој поставци из 1996. (реконструисаној 
2006. године), обраде три теме: “Чачански 
крај од праисторије до краја средњег века”, 
“Овчарско-кабларски манастири и цркве ча- 
чанског краја” и “Чачански крај у устанцима и 
ратовима 1804-1941”.

Ратови 1912-1918. у сталној поставци, 2006.

Стална поставка, 2006.

Стална поставка, 1996.



ЧАЧАНСКИ КРАЈ
ОД ПРАИСТОРИЈЕ

ДО КРАЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА
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Прича о прошлости Чачка и околине почиње 
много пре него што је први пут забележено 
његово име у XV веку. Још у неолиту (5500. до 
3200. годинe пре н. е.), најстарије становнике 
привукле су речне долине Западне Мораве и 
њених притока и заталасани брежуљци чачан-
ског краја, да на њима подигну своје земунице 
и куће од коља облепљеног блатом.
 

На локалитету Црквина у Миоковцима про-
нађени су жртвеник и зделе из предбар бо-
тинске фазе Протостарчева. Ручно рађена 
кера мика за кућне потребе класичне стар че-
вачке културе, плитко канеловани барботин, 
заступљена је из насеља Трсине и Слатина у 
долини Чемернице. Њени становници, по - 
ред лова и риболова, бавили су се по луно мад-
ском земљорадњом, гајењем при питомљених 
животиња, ткањем и израдом грнчарије за чију 
обраду су употребљаване коштане гладилице. 
Од алата за рад изложене су секире од глачаног 
камена, коштане алатке од јеленских рогова, 
игле, шила, ножићи од кремена и опсидијана и 
тегови за рибарске мреже.

Праисториja у сталној поставци, 2006.

Здела, Остра, Баковача, 
старији неолит

Жртвеник, Бресница, 
Аниште, старији неолит

Цедиљка, Риђаге, Виногради, 
млађи неолит

  Златан накит, Атеница,
крај VI и почетак V века 

пре н. е.
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Под окриљем већ преживеле старчевачке кул-
туре настала је нова, винчанска, заступљена 
налазима из насеља са узвишених, приро-
дно заштићених места поред речних токова: 
Пољчине (Остра), Трсине (Горња Горев ница), 
Виногради (Риђаге), Брег (Гуча) и Велике ли-
ваде (Крстац). На осунчаној падини изнад реке 
Чемернице у Горњој Горевници истражена је 
кућа већих димензија, чији се кров ослањао на 
дрвене стубове.

Прелазак у млађи неолит око 4500. године пре 
н. е. представљен је керамиком винчанске фак-

туре, са површинском обрадом у старчевачком 
маниру, из Остре. Са осталих локалитета по-
тиче разноврстан керамички материјал млађе 
фазе винчанске културе (Винча-Плочник), 
пре свега тамна, сиво-црна грнчарија, са ор-
наментима изведеним урезима и убодима, и 
стилизована, црна, антропоморфна пластика. 
Сјајно углачаној керамици припадају бико-
ничне зделе, рађене од добро пречишћене зе-
м ље. Култну намену имали су минијатурни 
судови, животињске фигурине и секире.

Фигурина, Риђаге, 
Виногради, млађи неолит, 

винчанска култура

Фигурина, Гуча, млађи 
неолит, винчанска култура

Суд, Горња Горевница, рано 
бронзано доба

Здела, Остра, средње бронзано доба
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Винчанска култура угасила се на простору 
Шу  мадије и Западне Србије између 3500. и 
3200. године пре н. е., пред најездом лако по-
кретних скупина сточара, у време када су и 
староседеоци и новопридошло становништво 
владали металургијом бакра. Керамика раз-
них културних група енеолита заступљена је у 
поремећеним праисторијским слојевима гра-
динског насеља на Соколици у Остри.

Бронзано доба, које траје током целог II 
миленијума пре нове ере, почело је сеобoм 
Индоевропљана из степских крајева јужне 

Русије. Они су са собом донели метал, погодан 
за израду оружја и накита и нова религијска 
схватања. Осим насеобинског материјала ра ног 
и средњег бронзаног доба, пронађеног на гра-
динском насељу Соколица, на другим местима 
у чачанском крају нису откривена насеља.
Некрополе под хумкама на падинама брежу-
љака и планинским венцима у Драгачеву от-
кривају њихово присуство у овој, пашња цима 
богатој области. У хумкама раног брон заног 
доба не ма металних налаза, а керамички ма те-
ријал својим формама крчага и двоухих пехара 
везује се за локалну културу Белотић – Бела 
Црква. Гробови развијеног бронзаног до ба из 

Урна, Јанчићи, средње 
бронзано доба

Наочарасти привезак, 
Јанчићи, Дубац, средње 

бронзано доба

Пехар, Дучаловићи, Руја, 
рано бронзано доба

Гривне, Гуча, Гротница, средње бронзано доба
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Лучана, Јанчића, Крстаца, Гуче, Дучаловића и 
Доње Краварице садрже разноврстан накит: 
торквесе (огрлице), гривне, наочарасте и лу-
н у  ласте привеске, тутуле, салталеоне, игле 
и пи н   цете, чије поседовање је одређивало 
друш   тве  ни углед њених власника. Урне се 
обли  цима и орнаментиком везују за ватинску 
културу, насталу око 1600. године пре нове ере. 
Бронзано доба се завршило издвајањем првих 
група Праилира и Пратрачана и почецима 
етничког формирања старобалканских пле-
мена. Велика померања народа крајем XIII и 

почетком XII века пре нове ере захватила су и 
бронзанодопске културе на територији Србије 
и довела до преласка у халштат.

Старије гвоздено доба (XII-VIII век пре н. е.) 
настало је после периода немира и сеоба кра-
јем бронзаног доба. Увођење нове технологије 
производње и обраде гвожђа није прекину-
ло континуитет популација позно бронзаног 
доба, чије присуство је уочено на прилазима 
Чачку. Представљено је бронзаним накитом 
из Видове, келтом из Мојсиња, оставом брон-
заних наруквица из Горњих Бранетића и на-
се обинском керамиком са локалитета Велика 
Башча у Вујетинцима.
У току неколико столећа, почетком последњег 
миленијума пре нове ере, формирале су се и 

АПЛИКАЦИЈА СА 
ШЛЕМА

Делимично очувана 
представа дивљег вепра, 

изражајно приказане 
снаге вертикално 

постављеним чекињама, 
од позлаћеног сребрног 

лима, изведена техником 
искуцавања. Могла 
је бити постављена 

на шлему или штиту. 

Припада потпуно зрелим 
остварењима атичког 

или коринтског стила из 
друге половине VI века 

пре н. е.

Гривне, Горњи Бранетићи, старије гвоздено доба

Фибула, Видова, старије 
гвоздено доба
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јасно разграничиле етничке популације које 
су обележиле протоисторијски период ширег 
подручја територије Србије. Остале су забе-
лежене и у историјским изворима, почев од 
грчког историчара Херодота, који помиње 
трибалску равницу око Велике Мораве.
Две велике хумке у Атеници са богатим нала зи-
ма златног и сребрног накита из гробова кне за, 
младог принца и кнегиње, настале су у вре ме 
интензивног раслојавања трибалског др у  штва 
крајем VI века пре н. е. Атрибуција је још увек 
хипотетична због сличног ступња развитка 
етничких скупина и њиховог ме ђу соб ног кул -
турног прожимања почетком халштата. Кне-

жевска некропола припада времену успона 
племенске аристократије у VI и V веку пре н. е. 
и изразито богатој материјалној култури, чије 
су аутохтоне творевине складно допуњене им-
портованим материјалом са Апенинског по-
луострва, Грчке, црноморске обале и из руских 
степа. У гробу кнеза пронађено је наоружање 
трибалског ратника: мачеви, копља, стр е -
ле и штитови. Реконструисан је точак кола 
на ко јима је донет до ломаче. Гробне при-
логе у обе хумке чини накит од злата, сребра, 
ћилибара, стакла, метално посуђе, ојнохое, 
кутије са коштаном оплатом и коњска опрема. 
Грчки импортовани предмети из занатских 
радионица јонских колонија на црноморској 
обали доспели су на трибалску територију 

Наруквица од стаклене пасте, Атеница, крај VI и 
почетак V века пре н. е.

Златна огрлица, Атеница, 
крај VI и почетак V века 

пре н. е.
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трговачким путевима уз Дунав. Крајем VI и 
у првим деценијама V века успостављене су 
непосредне везе са Скитима, преко којих су у 
Атеницу доспеле троперне стреле и дводелни 
гвоздени ђемови. Поред луксузног материјала 
у кнежевским гробовима, пронађене су слабо 
печене коничне зделе, једини траг свакоднев-
ног живота обичних становника сточара, чија 
насеља нису откривена. После пораза у рату са 
Александром Македонским 335. године пре н. 
е., трибалска племенска организација слаби и 
у I веку пре н. е. губи им се сваки траг.

Римска освајања на Балканском полуострву 
у I веку н. е. успоставила су административ-
ну управу, која је допринела романизацији 
локалног становништва. Чачански крај био 
је у саставу провинције Далмације. На њеној 
источној граници, у околини Чачка, 197. године 
налазила се VIII добровољачка кохорта. На ме-
сту града постојало је сеоско насеље, vicus, са 
бенефицијарном станицом за наплату пореза.

Чачак је био на раскрсници путева где су 
обично подизане бенефицијарне станице, ут-
вр ђене бедемима и јарковима. Бенефици  јари 
из XI легије Клаудија обезбеђивали су путе-
ве, пратили важне транспорте, а конзуларни 
бенефицијари надгледали убирање пореза. 
Претпоставља се да је II далматинска кохо р-
та “Аурелијана” 176. године била у пределима 
око Чачка, под командом трибуна Тиберија 
Клаудија Гала, због одбране источне грани-
це од разбојника (латрона). У Горачићима је 
пронађена остава денара и антонинијана, који 
су били у оптицају на овом подручју у II-III 
веку. 

ОЈНОХОЕ

Жућкастоцрвенкасти суд 
са кљунастим отвором, 

наглашеним трбухом 
и прстенастом ногом. 
Дршка је канелована.

На рамену и трбуху има 
три траке мркоцрвене боје.

Припада типу јонске 
керамике црноморског 

приморја из
VI века пре н. е.

Капител, околина Чачка, 
V век
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У првој половини III века у Чачку и његовој 
околини боравила је II далматинска кохорта. 
Заповедник ове коњичке јединице, са поча с-
ним називом „Емилијана“, трибун Гнеј Помпеј 
Политијан подигао је жртвенике војничком 
Марсу, Серапису и Изиди, откривене у Чач-
ку. У доба цара Емилијана 253. године Квинт 
Секстилије Марин, заповедник II далматин-
ске коњичке кохорте, поставио је вотивни 
споменик богу Јупитеру. Кохорта је оставила 
свој печат и на опекама пронађеним у Чач-
ку. Претпоставља се да је њен логор био на 
Јездинској реци. Помен ове коњичке јединице 
на ари, посвећеној богињи Дијани, са Гради-
не на Јелици, упућује на експлоатацију руда 
метала у околини Чачка, за чији транспорт 
је било потребно јако војно обезбеђење. Са-
свим је могуће да је Чачак крајем II и у III веку, 
важан војни центар на раскрсници путева на 
источној граници провинције Далмације, био 
можда у близини значајних рудника.

Ара посвећена Јупитеру, 
Јездина, 197. годинаКамени лав, Пријевор, Чуљевина, V век

Стаклена боца, Пријевор, 
Чуљевина, V век
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Плодна долина Западне Мораве била је 
издељена у другој половини III и почетком IV 
века на бројна пољопривредна имања. Њихови 
власници нису се одрицали удобног живота, 
па су терме, откривене у Чачку и Бељини, 
подигнуте у оквиру добро организованих вила 
рустика. Димензије терми у Бељини указују да 
су имале приватну намену. Састојале су се од 
просторија за хладно и топло купање, знојење, 
вежбе и адаптацију тела између купања у топлој 
и хладној води. Поједине просторије биле су 
осликане. У саставу имања у Пријевору била 
је житница (хореум), а у Горњој Горевници 
низ мањих економских објеката. Недалеко 
од њих подигнуте су меморије, посвећене 
култу мртвих. На локалитету Чуљевина су као 
гробни прилози откривене стаклене посуде, 
накит и медицински прибор.

У нападима германских племена на римске 
провинције на Балкану крајем осамдесетих 
година IV века изгорела је вила у Горњој Горев-
ници. После пораза цара Валенса у бици са Го-
тима код Хадријанопоља, од 378. до 383. године 
они харају по целој територији Србије. Ови 
догађаји нису прекинули континуитет живо-
та у долини Западне Мораве током наредних 
деценија. Живот на бројним пољопривредним 
имањима гаси се пред најездом Хуна на Бал-
кан 441-443. године. Њихови становници их 
напуштају и због тешких економских прилика 
у царству за време сеобе народа. Антички 
свет покушавао је да се заштити од упада вар-
вара са севера у IV и V веку градњом система 
утврђења.

Остава римског новца из 
Горачића, II-III век

Меркур, Бресница, II-III век
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Подизање нових градова и обнова старих на-
стављена је у рановизантијском периоду, када 
су за време владавине цара Јустинијана I (527-
565), у планинској области Драгачева, поди-
гнуте градине на Јелици и у селу Лиси.

Јеличка Градина са најзначајнијим налазима 
из VI века вероватно је била административни 
центар и епископско седиште. Из базилике 
са крстионицом у поставку су пренети фраг-
менти фресака, сачувани у доњој зони зидова 
и скулпторски обрађен црквени намештај од 
камена: парапетне плоче и капители. У њој су 
пронађене и две оставе: једна са бронзаним 
звоном, а друга са пољопривредним и дрво-
дељским алатом. Налаз плочасте фибуле са 
стилизованим птичјим главама сведочи о из -
раженом германском утицају, ако не и о при-
суству Германа у војној служби царства.

Византија није успела да границе одбрани од  
Сло вена,  који се у VII веку насељавају на Бал    -
кан. На скривеном узвишењу изнад За падне 
Мораве, на локалитету Кулина, откри ве  на је 

Фрагмент фреске, Јелица, Градина, VI век
Звоно, Јелица, Градина,

рани средњи век

Солид цара Јустина II, Јелица, 
Градина, 567-578. година

Германска плочаста фибула, 
Јелица, Градина, VI век
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српска насеобина из X-XI века са каракте ри   стич-
ном керамиком, украшеном “валовницама”.

Долина Западне Мораве ушла је у састав 
“крштене Србије” у X веку, у време кнеза Ча-
с лава (927 - око 950). Према повељама цара 
Василија II из 1019. и 1020. године, београдски 
епископ имао је у Градцу 40 клирика (цркве-
них, духовних људи) и 40 парика, што је веро-
ватно најранији помен јеличке Градине.
У српској средњовековној држави чачански 
крај био je у саставу удеоне кнежевине кне-
за Страцимира, брата Стевана Немање, која 
је представљала најсевернији део држав-
не територије. На простору, на коме је већ 
постојало мање утврђење, заснован је мана-
стир који је у свом називу сачувао траг о њему. 
Манастирском властелинству претходило је 
насеље, чије je становништво имало гробље на 
рушевинама римских терми. У гробовима сео -
ског становништва пронађен је скроман на-
кит X-XII века. Крстови на преклоп сиријско-
палестинског типа (енколпиони) заступљени 
су случајним налазима. Из села Заблаћа изло-
жена је остава византијског чанкастог новца 
из друге половине XII и почетка XIII века.
У Чачку је пронађена панцир-кошуља, испле-
тена од ситних алкица, као део заштитне опре-
ме средњовековног ратника. Мач из Заблаћа 
има двобридо сечиво, са плитким жљебом, 
рукохват са пљоснатом јабуком и накрсницу. 
Буздован је пронађен у селу Горачићима. Сем 
гвозденог копља, изложени су врхови стрела 
различитог облика.
На територији жупе Мораве, у чијем саставу је 
био Чачак са околином током XIII века, са чу-
ван је само помен оближњег села Лоз ни це. На 

Огњишна керамика, Рошци, 
Кулинa, X-XI век

Енколпион, Рудник, 
XII - XIII век
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почетку  своје  вла давине  краљ  Сте фан  Ми лу  -
тин даровао је  ово село  манастиру  Хиландару,  
што су касније по  т врђивали и његови насле-
дници. У повељи Сте  фана Душана из 1355. 
го дине придода та му је и половина ловишта 

Панцир кошуља и мач 
средњовековног ратника



28

ЧАЧАНСКИ КРАЈ ОД ПРАИСТОРИЈЕ ДО КРАЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА

на Морави, чи ји је други део највероватније 
припадао манас тиру Богородици Градачкој. 
Сам цар је у ле то 1354. године боравио у око-
ли ни Чачка, највероватније због сукоба са 
Угрима око сре бром богатог Рудника. У не-
ком од похода уче ствовао је и његов војвода 
Ђурђ Жугровић [?], чији је део надгробног 
спо меника пронађен у Богородичином манас-
тиру. На бињекташу из Чачка, из XIV-XV века, 
приказане су сцене борбе и лова. 

НАУШНИЦА

Позлаћена наушница 
од сребра састављена 

је од две јагоде, 
наглашене круговима 

од филигранске 
жице и централног 

пирамидалног 
дела, од осам купа 

чији се проширени 
делови завршавају 

полукалотама у облику 
цвета, изведеним 

филигранском жицом. 
Карика између бочних 

јагода и централне купе, 
наглашена навијеном 

жицом, са једне и са 
друге стране има дискове 

од филигранске жице.
Припада остави накита 
и новца цара Душана и 
новца из времена цара 
Уроша, из XIV века, из 

села Коштунића код 
Чачка.

Наушница, Коштунићи, XIV век
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Друштвено-економски развој српске средњо-
вековне државе обележен је развојем пољо-
привреде, заната, рударења и трговине. Занат -
ске радионице израђивале су производе за 
потребе властелинстава, рударских и трговач -
ких центара. Производи златарских радиони-
ца носили су одлике византијских и западно-
европских утицаја. Привредна активност на 
експлоатацији руда сребра, бакра и олова у је-
дном од најзначајнијих рударских центара на 

ВЛАСТЕЛИНСКИ 
ПРСТЕН

Масиван сребрни 
прстен са натписом, 
украшен преплетом 
и стилизованим 
флоралним орнаментом 
у техници нијела, 
пронађен је у ктиторском 
гробу цркве у Мајдану. 
Припадао је рудничком 
властелину Николи 
Косјеру. Датован је у 
трећу деценију XIV 
века. Oвој породици 
вероватно је припадао 
и кнез Оливер Косјер, 
поменут у једном запису 
из 1457. године.

Први помен Чачка 18. децембра 1408. године

Бињекташ, Чачак, XIV- XV век
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Руднику, започета крајем XIII века, приказана 
је налазима накита и средњовековног новца.

На некадашњем поседу Богородичине цркве 
пронађена је остава пољопривредног и дрво-
дељског алата из XIV века. Из оставе пронађене 
у Коштунићима изложена је наушница и 15 
примерака новца цара Душана и неодређених 
врста из времена цара Уроша. Луксузном им-
порту из приморских градова припада стакле-
на чаша из старе цркве у селу Трнави, израђена 
двадесетих година XV века у Дубровнику.

У доба деспотовине, почетком XV века, ожи-
вљава привредна активност у Србији, пре све-
га земљорадња, рударство и трговина. Поред 
саборне цркве Богородице Градачке развио се 
трг и насеље на раскрсници путева, којим су 
транспортовани товари са сребром са Рудни-
ка. Под именом Чачак први пут је поменут 18. 
децембра 1408. године у једном позиву дубро-
вачким трговцима Марину и Милу де Лебро да 
измире задужницу издату две године раније. У 
походу султана Мехмеда II на Србију у пролеће 
1455. године заузела га је турска војска.

СТАКЛЕНА ЧАША

Чаша, израђена од 
мало замућеног стакла, 

постепено се шири
према отвору.

Дно, увучено у облику 
купе, по ивици има 

апликовану гирланду. 
Украшена је са дванаест 

вертикалних пластичних 
ребара, која се према 

средини чаше сужавају 
и у доњем делу потпуно 

губе. По ивици обода 
апликована је стаклена 

нит плаве боје. После 
ливења у калупу 

накнадно је дорађивана. 
Претпоставља се да је 

израђена двадесетих 
година XV века у 

Дубровнику.

Наушнице, Чачак, XIII - XIVвек
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Средњовековне цркве и манастири, подигнути 
под турском влашћу, чине најзначајнији део 
споменичког наслеђа чачанског краја. Најра-
нијем периоду постојања српске државе при-
пада Богородица Градачка, а времену деспото-
вине манастир Никоље.
Кнез Стефан Страцимир је крајем XII века у 
Моравском Градцу подигао манастирску цркву 
посвећену Богородици. Трагајући за местом на 
коме ће подићи своју задужбину, послужио се 
градитељским искуством претходних векова. 
Тако је једна од најчувенијих, али данас и 
најзагонетнијих манастирских целина, настала 
на античком локалитету из III–IV века.
Црква Пресвете Богородице саграђена је изме-
ђу 1172. и 1190. године. Писани извори први 

ЦРКВЕНО ЗВОНО

Звоно са петљом за 
качење и крстом изнад 
обода, даровао је 
митрополит градачки 

Никифор. Изливено је 
1454. године у ливници 
Радоја Милишића у 
Дубровнику.Црква Вазнесења Христовог, Чачак

Розета, црква у Чачку,
друга половина XIV века

Свети ратник Нестор, 
Никоље, 1587. године
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пут је помињу 1207-1215. Према Студеничком 
типику Светог Саве, од шест игумана, који 
учествују у избору старешине манастира 
Студенице, игуман Богородице Градачке за-
узимао је друго место. Сродство ктитора са 
родоначелником српског владарског дома 
обезбедило је статус краљевског манастира. 
Жичком повељом краљ Стефан Првовенчани 
изузео га је испод архијерејске власти заједно 
са Студеницом, Ђурђевим Ступовима и Хи-
лан даром. У средњовековним родословима и 
летописима, поред имена задужбине Немањи-
ног старијег брата, забележен је податак о 
њеном изгледу: “Срацимир сзда црков Пре-
светие Богородице Градац от два стлпа при 
реце Мораве.” Светостефанска хрисовуља по-
ми ње њеног игумана Јефрема на шестом месту, 
међу четрнаест игумана, чланова сабора, који 
су 1317. учествовали у избору Никодима за 
архиепископа.
За време реорганизације српске цркве изме-
ђу 1319. и 1321. године изгубила је статус 
краљевског манастира и постала седиште Гра-
дачке епископије. Успостављање новог црк-
вено-административног центра изменило је 
живот некадашњег манастирског властелин-
ства и створило услове за настанак овчарско-
кабларских и групе манастира у подножју 
планине Јелице. У другој половини XIV века 
Богородичина црква је доживела велику обно-
ву и по богатству каменог клесаног украса 
била једно од најлепших здања тога доба. 
Уочи турског освајања ових области помиње 
се 1454. као седиште градачког митрополита 
Никифора.
Непосредно поред епископије, на караванском 
путу за Рудник, развило се почетком XV века 

ЈЕЖЕВИЧКО 
ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉЕ

Рукописно 
четворојеванђеље на 

пергаменту, састављено 
од две палеографске 

целине, преписано је 
између 1337. године и 

краја XIV века. Скроман 
украсни репертоар чине 

заставице, маргинални 
украси и геометријски 

иницијали. Кожни повез 

из средине XIX века 
има утиснутe представe 

распећа и симболе 
јеванђелиста.
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градско насеље Чачак. Варош и средњовековна 
црква тешко су страдали за време турског 
освајања Србије. У првом турском попису 
из 1476. године описана је као село са 10 
кућа. Пошто је црква запустела, пописано је 
само имање манастира. Почетком XVI века у 
њему је постојао пазар и одржавао се вашар. 
Манастирску земљу обрађивали су Власи. 
Чачак је око 1535. постао седиште кадилука. 

ЧАЧАНСКО 
ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉЕ

Преписао је “дијак Вук 
от места Никољпазара” 
1554. године “трудом 
и усрдием попа Мије 
у Самаилах близ реке 
Мораве в подкрилије 
гори Јелице в дни љуте и 
прискрбне”.
Рукопис је украшен 
заставицама, преплетима 

и иницијалима.
Јеванђеље по Марку 
почиње великом 
заставицом са богатим 
геометријским 
преплетом белих трака 
на плавој, црвеној и
окер позадини, која 
се према крајевима 
претвара у стилизовану 
лиснату лозу.

Чачанско четворојеванђеље, 1554.
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Остатке цркве искористио је Хајрудин-емин 
да на њима подигне “часну џамију” пре 1560. 
године. У следећој деценији смедеревски 
санџакбег Турали-бег завршио је грађевинске 
радове на објекту, саградио минарет и поди-
гао мектеб у његовој близини. Своје поседе 
ува куфио је 1572. и део прихода наменио издр-
жавању задужбине у касаби Чачку.
Црквена организација Градачке митрополије, 
изграђена у доба деспотовине, остала је без 
катедралне цркве већ приликом уласка Ту -
рака у Чачак у пролеће 1455. године. Попи-
сивачи су 1476. године у њеној околини забе-
лежили само манастир Никоље. Далеко од 

царских друмова, у „дубрави кабларској бли-
зу Мораве“, 1489. године осликана је једна 
иконица. Других података нема, иако је 
Овчарско-кабларска клисура била идеално 

Манастир Јовање, рад Драгутина Милутиновића, 1875.

Тројичко четворојеванђеље, 
крај XVI века
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прибежиште монасима исихастима, са особе-
ним начином организовања монашких зајед-
ница и подизања манастира. Удаљеност од 
подручја са муслиманским становништвом и 
спора исламизација касабе Чачка и околине 
омогућили су изградњу групе манастира: Ваз-
несења, Преображења (први помен 1525), Ва-

Свећњак, црква у Трнави, XVII век

Празнични минеј,
Венеција, 1538.

Четворојеванђеље, 
Мркшина црква, 1562.

Антиминс Арсенија III Чарнојевића, 1692.
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ведења, Сретења (1528) и Јовања (1536). После 
обнове Пећке патријаршије настале су цркве 
манастира Света Тројица (1572) и Благовеш-
тење (1602). У овом периоду подигнути су у 
подножју планине Јелице манастири Врело 
(Трнава), Јежевица и Стјеник.
После обнове Пећке патријаршије, када ста-
ра српска уметност у средњовековним тради-
цијама доживљава своју последњу ренесансу, 
у време патријарха Пајсија (1614-1648), њени 
импулси имали су снажног одраза у овчарско-
кабларским манастирима. Тада су фрескама 
осликане цркве манастира Благовештења, Ни-
коља и Јежевице код Чачка. У зидном сликар-
ству из тридесетих година XVII века запажа 
се утицај графичких предложака, пре свега 
илустрација књига из штампарије Божидара 
Вуковића.
Некадашњи манастирски комплекс Богородице 
Градачке, пре свега његове обимне зидове, 
Турци нису проценили као фортификацијски 
значајан објекат и кроз цео XVI век оставили 
су га без војне посаде. Ески Хисарлик (Стари 
Градац) имао је обавезу да 1566. године шаље 
храну за царске трупе у Београду. Стара 
тврђава по имену Чачак помиње се тек 1626. у 

Дрворезна плоча, манастир 
Вујан, крај XVIII века

Царске двери, манастир 
Стјеник, XVIII век

Деизисна плоча, рад зографа Митрофана, детаљ, 
манастир Никоље, XVII век
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опису путовања дубровачким друмом Луја де 
л΄Е, барона де Корманена.
Описујући град 1663. године, турски путо-
писац Евлија Челебија каже: “У стара времена 
било је насељено село, па се током времена због 
добре климе становништво намножило, тако 
да је место постало насеље дивно као рајски 
врт [...] на једном пространом и широком 
терену на обали реке Мораве [...] Оно има у 
свему шест махала са 6000 ћерамидом и дас-
ком покривених кућа, приземних и на спрат. 
Ту има седам џамија и три медресе [...] Ту се 
налазе три текије, четири основне школе, два 
хана, један хамам и двадесет дућана.” Одсу-
ство прецизнијих података не даје могућност 
идентификације Турали-беговог вакуфа. Ње-
гова судбина у аустро-турском рату 1683-1699, 
када је Чачак био опустошен, није позната. Тих 
година летописац је гледао „силе измаилские 
летуште јако змије крилате на славни град 
Беч.“
Занатски производи за свакодневну употребу 
израђивани су под јаким исламским утицајем. 
Становништво је користило калајисано бакар-
но посуђе, украшено оријенталном орнаменти-
ком у техници искуцавања. Керамика је гла-
зирана, украшена широким тракама и често 
има облик металног посуђа. Накит у XVI и 
XVII веку постаје тежи и гломазнији, нарочито 

Пафта и крст, Јежевица, 
XVII век

Калуп, Никоље, крај XVI и 
почетак XVII века
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наушнице у облику катанаца, а орнаменти на 
прстењу попримају турске елементе.
Урбанистички лик Чачка, формиран у току 
прва два века турске власти, нестао је за време 
Великог Бечког рата (1683-1699). Оријентална 
варош је најпре страдала од устаника 1688. 
и више никада није била обновљена. Уочи 
следећег Аустро-турског рата 1716-1718. имала 
је око 150 кућа, али је ослобођење дочекала као 
“ненасељено пусто место”. После Пожаре вач ког 
мира и пада северне Србије у аустријске руке, 
Турали-бегова џамија ће, уз скромне грађе-
винске интервенције, бити поново претворена 
у цркву. Ваљевски епи скоп Доситеј Николић 
осветио је обновљени храм Успења Богородице 
1723. године. Црк ва је имала иконостас, склоп-
љен од слика них царских двери, крста са 

Наушница, XVII век

Ваза, XVII век

Прстен, XVIII век



41

ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКИ МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ ЧАЧАНСКОГ КРАЈА

распећем и појединачних икона. У скромном 
инвентару намењеном богослужбеним потре-
бама издваја се звоно, антиминс Арсенија Чар-
нојевића, рукописно Јеванђеље и Октоих.
Најстарија сачувана књига из манастирских 
би блиотека у чачанском крају је Јежевичко 
чет воројеванђеље, писано на пергаменту сре-
дином XIV века. Период под турском вла шћу 
у поставци је заступљен књигама штампаним 
у првим српским штампаријама: у Венецији, 
Божидара Вуковића (1538) и Мркшиној цркви 
(1562). Кожни повез украшаван је крајем XVI 
и у XVII веку медаљонима са иконографском 
композицијом на горњој и доњој корици. 
Брон  зани калуп из манастира Никоља на јед-
ној страни има Распеће, а на другој, Гостоприм -
ство Аврамово, изведено по руском обрасцу. 
Орнаменталне ивичне траке формиране су 
по моћу калупа малог формата, који је отис -
киван у низу. Стара традиција израде дрво р -
езних клишеа за илустровање српске штам-
пане књиге завршава се на крају XVIII века 
матрицом за графички лист из манастира 
Вујна. Дрворезна плоча са представом Свете 
Тројице са Богородицом и светитељима, уок-
ви  ре на стилизованом траком таласасте ло-
зице, везује се за најбоље традиције српске 
графике. За разлику од сиромашних манасти-
ра и народа, црквени великодостојници при-
хва тили су бакрорезну технику, којом су оти-
снути антиминси патријарха Арсенија III 
Чарнојевића (1692) и патријарха Арсенија IV 
Јовановића Шакабенте (1743).
Чачак је 1735. имао 17 кућа и шанац са сталном 
посадом од 150 хајдука, који су вршили и 
граничну службу. Када је избио нови рат 
између Аустрије и Турске, у вароши су 1737. 

Крчаг,Чачак, XVIII век

Тестија, Чачак, XVIII век
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подигнути магацини и главни штаб, у који је 
у септембру стигао фелдмаршал Секендорф. 
После једномесечног бављења аустријска вој-
ска се повукла на зимовање у Срем. Крајем 

фебруара 1738. Турци су га заузели и спалили, 
а шанац разорили. Становништво се склањало 
преко Саве и Дунава у Аустрију, а на њихово 
место су стизали досељеници из Старе Србије, 
Херцеговине и Црне Горе.
Аустријски обавештајни официри Јосиф Павле 
Митесер и Јован Антон Перетић посетили су 
Чачaк 1784. године. Варош је имала “35 турских 
и 18 хришћанских кућерака са једном високом, 
добро грађеном, пространом џамијом, која је 
по предању некада давно била хришћанска 
црква. Насеље се налази на једном отвореном 

ШАНАЦ ЧАЧАК

На карти Босне и 
Србије, коју су издали 

Хофманови наследници 
у Нирнбергу, приказане 

су нове границе после 
Београдског мира 

1739. године и планови 
утврђења, саграђених 

током аустријске управе. 
Основа шанца Чачак 

дата је са речним током 
Западне Мораве. Унутар 

бедема приказана је 
црква и контумацка кућа.

Шанац Чачак, око 1740.

Ручни крст, XVIII-XIX век
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простору [...] Кроз тај терен протичу три 
потока, преко којих се прелази са четири дрве-
на и два зидана моста”. За време Кочине крајине 
1788. варош су попалили устаници Алексе Не-

надовића. Почетком фебруара 1790. држао ју је 
наредник Тадија Драгаш са 80 војника, али су 
је већ у марту Турци повратили.
За време борби за ослобођење Чачка у Првом 
српском устанку шанац је тучен топовима, 
па је џамија страдала. Претворена је у цркву, 
али је у њој до 1813. одржано само неколико 
богослужења. После пропасти устанка, џамија 
је обновљена без минарета.
Урбанистички развој Чачка у оквиру турског 
и српског дела града овог пута трајао је нешто 

Кандило, дар кнеза Васе Поповића цркви Светог Ђорђа, 1831.

КАНДИЛО

Сребрно бокасто 
кандило са балустерским 
шиљком рађено је у два 
степенасто испупчена 
појаса. Средишњи део 
покривен је необарокним 
медаљонима са 
стилизованим биљним 
мотивима. На њему су 
аплициране три главе 
серафима/анђела са 
крилима, за које су 
везани ланци, скупљени 
у матицу са кришкастом 
калотом и вегетабилном 
декорацијом по ободу. 
Натпис: “Приложи 
господар Василије 
Поповић у чачанску 
цркву кандило своме 
сину Јову за вечни 
спомен лета 1831”.
Припадало је ризници 
цркве Светог Ђорђа у 
Чачку.

Печат цркве у Чачку, 
средина XIX века
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више од деценије и брзо је напуштен. У том 
периоду српска махала добила је коначну 
физиономију изградњом цркве Светог Ђорђа 
1820. године. Задужбина господара Јована 
Обреновића била је “прекрасна с новим тем-
плом украшена, а певница с нужним књигама 
снабдена”. Иконостас је насликао Алексије 
Лазовић. Једно сребрно кандило завештао је 
чачанској цркви кнез Никола Костић, а друго 
је поклонио кнез Василије Поповић 1831. По 

Скидање са крста, поклон господара Јована Обреновића 
цркви у Чачку, 1835.

Кандило, дар кнеза Николе 
Костића цркви Светог Ђор-
ђа, прва половина XIX века
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пресељењу седишта Ужичке епархије у Ча-
чак, храм добија улогу саборне цркве. Ово је 
варошанима био један од мотива да следеће 
године у једној од најчувенијих ливница у 
Пешти наруче звоно са натписом.
Потреба за репрезентативнијом катедралном 
црквом после избора Чачка за седиште Ужичке 
епархије у октобру 1831. године и присуство 
амбициозног владике Никифора Максимовића 
убрзали су доношење одлуке о уклањању 
исламских обележја са камене џамије. Подршка 
световне власти, пре свега владајућег кнеза 
и његовог брата, као старешине рудничке и 
пожешке нахије, допринела је ублажавању 

Владика Никифор Максимовић, рад Живка Павловића, 1846.

Кандило, поклон Марте 
Ципор чачанској цркви, 

1847.
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материјалних тешкоћа. Радове на обнови цркве 
започело је 30 мајстора “Дибрана” 11. априла 
1834. године. Минарет је срушен до темеља, 
а када „почну радити нађе се добри темељ од 
прве цркве и у пенџерима старо моловање.“
У току радова на обнови отворени су зазидани 
прозори, уклоњени михраб и минбер, али су 
декоративни елементи “у облику саћа и сталак-
титни украси у угловима, као и мраморни 
камен на поду украшен геометријским ара-
бескама”, остали. Од средњовековне цркве за-
течени су зидови наоса, олтарски простор и 
темељи припрате и звоника. Обновљени храм 
осветио је владика Никифор Максимовић 18. 
септембра 1834. године. По жељи кнеза Милоша 
Обреновића, црква је посвећена Вазнесењу 
Христовом, у знак захвалности Спаситељу за 
велику победу на Чачку у бици са Турцима 
1815. године. Постојала је намера да храм буде 
живописан, па је кнез препоручивао молера 
Јању, Јована Стергевића. Велики иконостас 

ВЛАДИЧИН КОНАК

Тридесетих година XIX 
века остварен је један 
значајан градитељски 
подухват у комплексу 
чачанске цркве. После 

упорног настојања 
владике Никифора 

Максимовића саграђен 
је 1837. године, наспрам 
олтара, владичин конак, 

најлепши објекат старе 
балканске архитектуре у 
граду. Пројекат, добијен 

од кнеза Милоша 
Обреновића, вероватно 

је дело Хаџи Николе 
Живковића. Грађевинске 

радове извели су 
“мајстори Дибрани”. 

“Што је год стамболске 
вештине и фантазије у 

архитектури, то је овди 
у маломе престављено 
све и нацртано. Скоро 

сав “конак” трепти у 
самом “џеферу”. Изрези 

по таваницама, вратима, 
прозорима, чардацима 

и “кјосковима”, живе 
су слике најлепших 

летњих “ђулистана”. 
Конак је имао подрум, 
приземље и спрат. “На 

дољњем спрату има 5 
соба, једну комору и 

простран ходник у коме 
су оџаци за грејање 

соба, а на горњем 4 собе, 
две коморе и простран 
ходник са три ћошка”. 

У једној просторији на 
спрату налазила се

Владичин конак у Чачку, саграђен 1837.
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чачанске цркве насликао је 1845. године Живко 
Павловић, молер пожаревачки.
Обнова Страцимирове задужбине била је 
велики догађај за млад грађански сталеж у 
тренутку када је Чачак добио физиономију 
административног и црквеног центра. Њего-
ви најистакнутији представници смењиваће 
се читав век у улози ктитора и приложника. 
У чачанској цркви, на дан освећења, старијој 
ризници из XVIII века припадао је само један 
златан крст и, можда, Чачанско четворо-
јеванђеље, у коме нема других, сем записа 
о писању. Њена обнова отпочела је на дан 
освећења, када јој је Анта Кољевић поклонио 
“Служабник”. Генерал Јован Обреновић при-
ложио је 1835. Јеванђеље и икону „Скидање 
са крста”. Владика Никифор Максимовић је у 
више наврата цркви поклањао богослужбене 
књиге. За израду царских двери поклонио је 50 
дуката фебруара 1846. године. Марија Ципор 
приложила је „у храм св. Цркве чачанске“ 
сребрно кандило 1847. године, које је касније 
пренето у цркву Светог Ђорђа. Владика Јоа-
никије Нешковић приложио је сребрни крст 
1869, а Стака Пантелић сребрно кандило 
1880/81. године.
Чачанска црква је у два наврата добијала 
изузетно драгоцене поклоне од братства 
манастира Свете Тројице код Пљеваља. Јовану 
Обреновићу уручен је у марту 1838. поклон 
“игумена Прокопија из монастира Тројице 
у Ерцеговини 5 црквени књига”. У јануару 
следеће године овај јеромонах донео је на 
поклон рукописно Четворојеванђеље, писано 
крајем XVI века.
Еснафи чачанских занатлија поклањали су 
цркви у више наврата драгоцене богослужбене 

дворска капела. 
Изнад улазних врата 
на источној страни био 
је натпис о градњи. 
Постојао је до 1912. 
године. Конак је био 
елегантно уређен. 
Поред традиционалног 
опремања просторија 
миндерлуцима, био 
је присутан намештај 
бидермајер епохе и 
луксузно покућство. 
На зидовима су, 
поред икона, биле 
уметничке слике, мртве 
природе (“контрафе 
са лубеницама”), 
портрети владике 
и других црквених 
великодостојанственика 
и ведуте манастира. У 
конаку се налазила и 
владичина библиотека у 
којој су, поред теолошке 
и богослужбене 
литературе, била издања 
која указују на нова 
културна стремљења у 
тек обновљеној Србији.

Дискос цркве у Чачку, 1845.



48

ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКИ МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ ЧАЧАНСКОГ КРАЈА

предмете, од којих су најзначајнији звоно 
са натписом ”Еснаф терзијски и абаџијски 
општине чачанске ово звоно приложи усрдно 
цркви чачанској храму Св. Вознесења 1854.”, 
изливено у Вршцу и сребрна кадионица, дар 

Еснафа пекарског и Друства механџиско каве-
џиског из 1868. године, рад чувеног београдског 
златара Николе Стојића.
Захваљујући открићу средњовековне скривни-
це 1875. године, „на 10 хвати од садање цр-
кве“, у ризницу цркве Вазнесења Христовог 
враћено је једно звоно из XV века и почетком 
следеће године подигнуто на торањ. Средином 
XIX века, а најкасније 1877. године, у састав 
ризнице ушао је највећи део инвентара цркве 

Сребрна кадионица, рад Николе Стојића, Београд, 1868.

ПРОТА ВИЋЕНТИЈЕ 
ПОПОВИЋ

(Јежевица, 1832 – 
Јежевица, 1917)

Свештеник и народни 
посланик, као учен човек 

свога времена имао је 
личну библиотеку која 

је почињала књигама 
његових предака

из XVI века.
У њен састав ушле 
су и књиге младог 

Константина Поповића 
(Јежевица, 1842 – 

Јежевица, 1864), песника 
и једног од зачетника 

историје уметности код 
Срба. Библиотека, из које 

потиче око 300 примерака 
старих и ретких књига, 

настала је током 
делатности неколико 

генерација свештеника 
породице Поповић, као 
најупечатљивији израз 

њихове друштвене 
супериорности.
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Светог Ђорђа, због престанка богослужења 
у њој. Поред иконостаса и звона из 1832, у 
њу је пренет путир Љубице Рогић из 1833. и 
кадионица Васа Симоновића из 1834.
Средином XIX века црква је била у лошем ста-
њу. Општина је 1853. одлучила да кубе и олтар 
препокрије бакром и догради торањ. За време 
обнове 1856-1858. мајстор Наун Јанковић пре-
зидао је припрату, подигао барокне звонике 

Свети Никола, рад Јанка Михаиловића Молера, прва 
половина XIX века

Поклопац кадионице, дар 
Васа Симоновића цркви 

Светог Ђорђа, 1834.

Копље, дар кујунџије 
Михаила Јовановића 

чачанској цркви, 1839.
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уз њу, сокл обложио тесаним плочама, а на 
фасади извео архитектонску декорацију од 
двостепених лезена и два појаса слепих арка-
дица испод стреха.
До краја XIX века на чачанској цркви су још 
у два наврата извођени велики радови: 1882. 
препокривена је бакром, а 1895-1896. темељно 
је реновирана, “због чега су сви трагови старог 
живописа” уништени. Појединачне фреске на 
зидовима цркве насликали су, по поруџбини 
најугледнијих чачанских породица, Настас 
Томић и Ђорђе Бербовић. На галерији за хор 
састављен је запис о историји и обнови храма. 
После ове обнове у ризницу цркве Светог 
Вазнесења слио се велики број поклона. О да-
режљивости њених парохијана најбоље сведо-
че филигрански крстови, дарови Илије Кри-
вачића и Емилије Рацић.
За време окупације у Првом светском рату 
страдала је и црквена ризница. Аустроугарски 
војници су августа 1916. са јужног звоника 
скинули и однели звоно Терзијско–абаџијског 
еснафа из 1854. године и звоно из цркве Светог 
Ђорђа из 1832. Поред тога, непријатељска 
војска однела је “један златан крст са стопом, 
који је цркви приложила чачанска општина 
још 1795. год.”, један сребрни крст, два сребрна 
кандила и десет разних слика.
После Првог светског рата било је неопходно 
извршити грађевинске радове на чачанској 
цркви, да би се санирала оштећења настала за 
време окупације. Пошто је скинут кров и малтер 
са фасаде у пролеће 1926. године, одлучено је 
да се ”црква чачанска као историјски споменик 
наше старе државе и архитектонски споменик 
од несумњиве вредности рестаурира”под над-
зором архитекте Петра Поповића. Предузимач 

Прота Сретен Михаиловић, 
рад Ђорђа Зографског, 1932.

Прота Сретен Поповић, 
рад Димитрија Петровића, 

1873.
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Никола Настасијевић је надзидао звонике, 
спустио кубе и прозорима дао данашњи облик. 
Двоструки венац са слепим аркадицама, којим 
су завршаване лезене, замењен је слепим 
луковима. У порти су извршена и мања архео-
лошка ископавања. Владика Јефрем Бојовић 
осветио је цркву 19. августа 1929. године.
У некадашњој “трпезарији за 12 персона” 
господар Јовановог конака изложена је ризница 
чачанске цркве. Првобитном фонду припадају 
само звона из XV века. Међу рукописима 
црквене библиотеке најзначајније је “Чачанско 
четворојеванђеље”, знаменитог преписивача 
попа Вука из 1554. године. Остали предмети, 
иконе, портрети црквених великодостојника, 
кандила, кадионице и крстови, припадају 
времену коначне обнове у XIX веку. Један део 
некада је припадао цркви Светог Ђорђа.
Из овчарско-кабларских манастира изложена 
је деизисна плоча зографа Митрофана из 
XVII века, копије фресака из Никоља и Бла-
говештења. Из цркве у Јежевици, поред копије 

БАКРОРЕЗ СРЕТЕЊА

Изглед манастира 
Сретења после обнове 
1844. сачувано је на 
годину дана млађем 
бакрорезу. Владика 
Никифор Максимовић 
наручио је од живописца 
Живка Павловића 
децембра 1844. године 
цртеж манастира 
Сретења, који приказује 
изглед цркве после 
доградње звоника 
1842. и градитељске 
подухвате на обнови 
манастирског комплекса 
од 1818. до средине 
XIX века. На ведути 
је приказана свечана 
поворка, која дочекује 
и прати архијереја од 
главног улаза према 
цркви на празник “св. 
Јакова Персјанина”, када 
је храм освећен. Брига 
о настанку бакрореза у 
Бечу поверена је сликару 
Урошу Кнежевићу, који 
је 1845. у предложак 
унео медаљоне са грбом 
Кнежевине Србије и 
представом Сретења.

Манастир Сретење, бакрорез, Беч 1845.
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фреске “Архиђакон Стефан”, изложено је 
рукописно “Четворојеванђеље” из XIV века. 
“У оџаклији за момке” представљен је део једне 
од најстаријих приватних библиотека у Ср би-
ји – библиотека јежевичког проте Вићентија 
По повића и синова. Примерци емајла из XVI 
и XVII века заступљени су крстом и пафтом 
из једног свештеничког гроба поред јежевичке 
цркве. Царске двери из средине XVIII века 
потичу из манастира Стјеника. Сасвим позно, 
тек после ослобођења од турске власти, настао 
је бакрорез манастира Сретења 1845. године. 
Графичке листове са представама манастира 

ускоро су заменили цртежи манастира Пре-
ображења и Јовања првих истраживача срп-
ских старина, Феликса Каница, Михаила Вал-
тровића и Драгутина Милутиновића.

Поглед на поставку у оџаклији, 2006.Крст, дар Емилије Рацић 
чачанској цркви, 1905.
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Ратови Аустрије и Турске у XVIII веку, вођени 
са променљивом срећом на територији Ср-
бије, будили су наду српског народа да ће се 
ослободити од вишевековног ропства. У пос-
ледњем, објављеном 1788. године, учествовало 
је неколико хиљада Срба организованих у 
добровољачке чете (фрајкоре), које су стекле 
драгоцена искуства у борби са турском војском, 
опсади и заузимању градова. Организовани 

у народну војску, они су били подршка бео-
градском везиру Хаџи-Мустафа паши у одбра-
ни од одметнутих јаничара. Одговор на њихов 
повратак у Београдски пашалук 1799. било је 
поновно организовање хајдучких чета.
Први српски устанак, подигнут 14. фебруара 
1804. године у Орашцу, врло брзо је захватио 

Карађорђе Петровић, рад В. Л. Боровиковског
(Народни музеј, Београд)

Јатаган сребрнокорац 
Рисима Рисимовића из Зеока,

почетак XIX века

  Танаско Рајић на топу, рад 
Рихарда Пухте

(Народни музеј, Београд)
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чачански крај. Под командом Карађорђа Пе-
тровића 18. марта ослобођен је Рудник. Ча-
чански Турци, пристигли у помоћ рудничкој 
посади, ужурбано су кренули натраг. У тешкој 
ноћној борби са српским заседама изгубили су 
око 200 војника. Многи су страдали у Морави, 
у страху да их на обали не затекне устаничка 
потера. Већ сутрадан почели су да напуштају 
своју касабу. Устаници су под командом Лазара 
Мутапа и Милића Дринчића ушли у варош 5. 
априла 1804. Према предању, шанац и џамију 
тукли су топовима.
У устаничким борбама у долини Западне Мо-
раве у току наредне године истакле су се ста-
решине чачанског краја: прота Милутин Илић 
Гучанин, старешина Пожешке нахије, и Рака 
Левајац, члан Правитељствујушћег совјета. У 
пролеће 1807. из Чачка је Милан Обреновић 
са својим помоћником Лазаром Мутапом 
управљао целом југозападном Србијом. Под 
командом својих војвода, Чачани су учество-
вали у великим биткама на Мишару, Делигра-
ду, Ужицу, Београду, Сјеници и Суводолу.
Чачак је 1808. године имао 250 становника. У 
шанцу око цркве налазила се стална посада са 
два топа. Почетком 1809. први пут се помиње 
варошка школа. Учитеља је имало и село За-
блаће. За време устанка подизане су нове и 
обнављане запустеле цркве и манастири. Зна-
чајна пажња посвећена је и обучавању војника. 
У Гучи је егзерцир-мајстор Прока Славонац 
неко време Драгачевце учио војним знањима.
Када је турска војска 1813. године напала 
Србију са свих страна, у одбрани тековина 
устанка учествовали су и устаници из чачанског 
краја. На Златибору је крајњим левим крилом 
војске командовао војвода Милош Обреновић.

Војвода Милан Обреновић, 
рад Јосипа Ухлика

Војвода Милутин Илић - 
Гучанин, рад Јосипа Ухлика
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Војводе Лазар Мутап и Арсеније Лома налазили 
су се на Делиграду, који је остао у њиховим 
рукама и после пада Београда. Пропаст Првог 
српског устанка зауставио је полет са којим се 
Чачак почео развијати.
Чачански крај у Првом српском устанку при-
казан је у просторији која је највероватније 
би ла салон господара Јована Обреновића. По -
ред пор трета Карађорђа Петровића (рад Уро-
ша Кнежевића), мегданџије Јована Курсу ле, 
вој воде Милана Обреновића и проте Милу-
ти на Илића Гучанина (рад Јосипа Ухлика), 
изло  жена је књига “Месецослов” проте Ма-
тије Ненадовића и устаничко оружје: пуш ке, 
пиштољи, сабље и јатагани. Устанику Риси-
му Рисимовићу из Зеока припадао је јата ган 
“сребрњак” изузетне занатске израде. Јата гане 
су као оружје за сечу и бод устаници употре-
бљавали у расутом строју за одбрану или на-
пад при јуришу.

Мисао о новом устанку против Турака ни 
једног тренутка није замирала. Њу су још више 

Јатаган, заоставштина 
Мите Петровића, прва 

половина XIX века

Набијање на колац на Стамбол-капији, рад Николе Милојевића
(Народни музеј, Краљево)
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оживљавала турска насиља и често протурање 
вести о могућности рата Аустрије са Турском. 
У оваквој ситуацији сукоб са пратњом мусе-
лима Латиф-аге у селу Трнави код Чачка пре-
творио се крајем септембра 1814. године у Ха-
џи Проданову буну. Тиме је у околину Чачка 
пренет центар борбе за ослобођење од турске 
власти. Без темељних припрема, подигнута не-
очекивано и у доба године које није пружало 
гаранцију да ће ићи на руку вишемесечним 
борбама које су устаници морали очекивати, 
ова буна није имала великих изгледа на успех 
и углавном је остала у локалним оквирима. 
Турци су је без већих напора угушили, свирепо 
се светећи народу Пожешке и Крагујевачке 
нахије, који је најмасовније учествовао у овој 
буни. Проти Матији Ненадовићу јављено је у 
Беч да “на Врачару од Ташмајдана до Стамбол-
капије с обе стране стоји парада од људи на 
коље набијених”.
После пропасти Првог српског устанка, неу-
спела Хаџи Проданова буна била је нови повод 
за најстрашнији терор. У децембру 1814. и 
јануару наредне године у Београду је погубљен 
велики број Срба, које је похватао Имшир-
паша у свом походу на побуњенике. У Србију 
је почела да пристиже турска војска, тако да је 
почетком 1815. године бројала 8-10.000 људи.
У поставци се налази “Требник” игумана 
Пајсија, портрет Хаџи Продана Глигоријевића 
(рад Јосипа Ухлика) и слика “Набијање на колац 
на Стамбол-капији” (рад Николе Милојевића), 
као сведочанство о трагичном исходу буне.

Почетком 1815. године чачански крај је по-
стао средиште припрема за нови устанак. 
Договор о поновном отпочињању рата са Тур-

Војвода Хаџи Продан 
Глигоријевић, рад Јосипа 

Ухлика

Војвода Арсеније Лома, рад 
Јосипа Ухлика

Пиштољ, прва половина 
XIX века
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ци ма на скуповима народних старешина у 
Рудовцима и Вреоцима после доласка кнеза 
Милоша Обреновића у Црнућу претворен 
је у план по коме је Арсеније Лома требало 
да нападне Рудник, Лазар Мутап Чачак, а 
Петар Топаловић Крагујевац. Борбе су почеле 
пре Цвети, спонтаним нападима на Турке у 
Јасеници, Докмиру и Коњуши. Када је Милош 
Обреновић изашао пред о купљени народ на 
сабору у Такову 23. априла 1815. године, Руд-
ник је већ био ослобођен. Кнез је прихва тио 
да стане на чело устанка и пред својом ку ћом 
у Црнући развио војводски барјак. Одавде су 
кренули позиви народу да се диже на оружје и 
затвара друмове Турцима.
Против устаника кренула је из Београда војска 
под командом Имшир-паше. Ускоро су почели 

СПОМЕНИК
ДРУГОМ СРПСКОМ 
УСТАНКУ
У ТАКОВУ

“Овај грм ће време да осуши
И камени стуб ће да поруши
А Србија вечито остаће
И Милоша име помињаће.”

Таковски устанак, рад Паје Јовановића
(Народни музеј, Београд)
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први сукоби са Србима на путу ка побуњеној 
територији. Ратна дејства, која су предузимали 
устаници и Турци на територији Рудничке и 
Пожешке нахије, први с циљем да заузму Ча-
чак, а други да се одрже у њему, претворила се 
у велику битку од 25. априла до 13. јуна 1815.
Почетни период битке на Чачку трајао је од 25. 
априла до 6. маја. Господар Јован Обреновић 
и војвода Лазар Мутап напали су чачански 
шанац, а кнез Милош Обреновић настојао је да 
онемогући пролазак турске војске из Београда. 
Срби су их дочекали на Липару и Рудовцима и 
на путу кроз Рудничку нахију задржали десет 
дана. Тако је пропала замисао о енергичној 
акцији против Турака.

КНЕЗ МИЛОШ 
ОБРЕНОВИЋ

Портрет књаза Србије 
у свакодневној одећи 

са фесом на глави, 
израђен по слици Павела 

Ђурковића (Баја, 1772 
– Одеса, 1830), сачувао 
је тренутак из његовог 

приватног живота. 
Накнадно досликани 

руски Орден Свете 
Ане I реда и турски 

Орден славе подсећају 
да се налазимо пред 

владарским портретом. 
Потиче из заоставштине 

Симе Милосављевића 
Амиџе из Крагујевца.

Кнез Милош Обреновић, рад непознатог сликара

Кубурлије Рисима 
Рисимовића из Зеока, прва 

половина XIX века
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Битка је решена на простору између брда Љу-
бића и шанца у Чачку, у неколико узастопних 
бојева, између 6. маја и 10. јуна. Пошто су уста-
ни ци сломили прве турске јурише на Љубић 
и стабилизовали фронт на Западној Морави, 
кнез Милош Обреновић је отишао у Ваљевску 
нахију. Својим присуством на северозапад-
ном фронту убрзао је пад Палежа и Ваљева. 
Када се, око 1. јуна, вратио са новим одредима 
устани ка и два топа на Љубић, обновљене су 
борбе са Турцима, који су од уласка у Чачак 
били под блокадом. Одред под командом 
Кара-Мустафе, послан да држи под контролом 
јужни пра вац за повлачење, потучен је у Дра-
гачеву. У ова  квој ситуацији Имшир-паша је 

Устанички логор, рад Анастаса Јовановића
(Историјски музеј Србије, Београд)

Танаско Рајић,
рад Јосипа Ухлика
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кренуо у одлучу ју ћи  окршај са устаницима. 
У боју 6. јуна турска војска је обухватила са 
крила српске положаје у подножју брда и 
приморала устанике да се повуку на Љубић, 
али се и сама вратила у чачански шанац после 
погибије Имшир- паше. Овај моменат остао је 
на обе стране незапажен у току дана и борба 
је трајала до ноћи. На српској страни погинуо 
је крај својих топова Танаско Рајић. И поред 
губитка артиљерије, Срби су се окупљали да 

дочекају нови напад. Турци, неспремни да 
орга низују нову команду, са страхом су гледали 
на Љубић и спремали се да напусте Чачак, који 
је остао без хране.
Период експлоатације битке започео је 10. ју-
на. Турци су изашли из Чачка и пошли у прав-
цу Драгачева. Бочна колона сукобила се са 
устаницима на положају Плоче и продужила 
наступање, а главна придворичким друмом 
прошла до Ртара, где су је зауставиле чете 
проте Јанка Михаиловића Молера. Ускоро су 

Пиштољ “леденица”, дар кнеза Милоша Обреновића 
Танасију Симићу, прва половина XIX века

Војвода Лазар Мутап, рад 
Јосипа Ухлика

Војвода Милић Дринчић, рад 
Јосипа Ухлика



63

ЧАЧАНСКИ КРАЈ У УСТАНЦИМА И РАТОВИМА 1804-1941.

пристигли и устаници са Љубића и потпуно 
уништили турску војску.
Битка на Чачку је завршена после више од 
месец и по дана борби, 13. јуна 1815. године, 
потпуним поразом најбоље турске војске у 
Београдском пашалуку. Њени губици изно-
сили су око 7.000 војника. У бици је погинуо 
турски заповедник Имшир-паша, војвода Ла-
зар Мутап и Танаско Рајић.
Везивање главне турске војске за фронт у 
чачанском крају погодовало је несметаном 

Господар Јован Обреновић, рад Уроша Кнежевића
(Народни музеј, Београд)

ГОСПОДАР ЈОВАН 
ОБРЕНОВИЋ

Портрет Јована 
Обреновића из 1836. 
године истиче друштвени 
положај великог 
сердара, приказаног у 
грађанској ношњи, са 
јаким оријенталним 
утицајем и прецизно 
исликаним детаљима 
одеће, богато украшене 
златовезом. У руци држи 
сабљу “шамшир”, која по 
типу одговара примерку 
сачуваном у његовом 
конаку у Брусници.

Сабља кнеза Јована [?] 
Обреновића, XIX век
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развоју устанка у суседним нахијама. На глас 
о кретању кнеза Милоша Обреновића из Руд-
ничке нахије, крагујевачки Турци, који су се 
дотле храбро држали, побегли су из вароши. У 
походу на неослобођене крајеве врло брзо ће 
бити заузети и остали већи градови. Долазак 
Хуршид-паше на Дрину и Марашли Али-паше 
на Мораву онемогућиће заузимање последњих 
турских упоришта у Србији.

Најзначајнији догађај у историји Чачка при-
казан је сценама из устанка, портретима 
најугледнијих устаника и примерцима њиховог 
наоружања и војне опреме. У поставци се 
налази сабља Јована [?] Обреновића и два при-
мерка даровног оружја кнеза Милоша Обре-
новића: сабља “клч” Трифуну Новаковићу и 
пиштољ “леденица” Танасију Симићу. Оружје 
устаника заступљено је сабљом Јанка Ћосића 
из Паковраћа, џефердаром и јатаганом из по-
родице Стовраг у Бањици.

Чачак се после Другог српског устанка раз-
вијао као нахијско седиште. Варош је имала ма-
гистрат и основну школу. У њој је живео већи 
број занатлија и трговаца. Ото Дубислав Пирх 
био је изненађен 1829. године кућом једног 
тр гов ца у Чачку, у којој је владала “варошка 

Јатаган и пушка џефердар, 
породица Стовраг из Бањице, 

прва половина XIX века

Сабља, дар кнеза Милоша Обреновића Трифуну 
Новаковићу из Бреснице, прва половина XIX века
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еле  ган ција” која је превазилазила сва његова 
оче  кивања. Почетком тридесетих година XIX 
ве ка Чачак је имао само 900 становника и био 
је дна од најмањих вароши у Србији. Од 1831. 
био је седиште ужичког епископа. Када су 1832. 
спојене Рудничка и Пожешка нахија под упра -

вом господара Јована Обреновића, по стао је 
административни центар југозападне Ср бије. 
После обнове цркве 1834, у њеној бли зи ни своје 
конаке саградили су највиши пред став  ници 
државне и црквене управе. У граду је 1837. 
почела са радом Гимназија. Варош је до била 
првог окружног физикуса, др Јована Цо мпа. 
Урбанистички развој и економски успон овог 
градског центра зауставио је долазак уставо-
бранитеља на власт и пресељење држав них и 
просветних институција у суседне градове.
Средином XIX века Чачак је имао 1500 станов-
ника. Путописци су запазили да “стари тур-
ски град је нестао, а нови српски град је још у 
настајању”. У градској привреди, поред еснафа, 
најпре се појавила пивара Фердинанда Крена, 
основана 1850. и Окружна штедионица 1872. 

Чачак, око 1875.

ОФИЦИР

Официр народне војске, 
на цртежу кадета Николе 
Петровића, одевен је у 
атилу (“душанку”) са 
ознаком педесетника 

на рукаву и с крзненим 
калпаком на глави. За 
појасом, у силаву је 
пиштољ, а у левој руци 
сабља пешадијског 
официра са темњаком. 
Преко панталона су 
доколенице (тозлуци) са 
подвезицама. На ногама 
су опанци.

Споменица на рат 1876, 
1877. и 1878. године
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године. Урбанистички преображај везан за 
окретање средњоевропским узорима огледа се 
у монументалним класицистичким здањима 
Окружног начелства и Гимназије, подигнутим 
1875. године. Варош је имала своје читалиште и 
позоришну дружину. Гимназијалци су настав-
љали школовање на Лицеју, Богословији или 
Артиљеријској школи у Београду, а појединци 
одлазили на најпознатије европске универ-

зитете. Њихова генерација, са дипломама о 
стеченом образовању и модерним схватањима 
западне културе, имала је велики утицај на 
европеизацију државне управе, развитак нау-
ке и друштвени живот у Србији. Заједно са 
занатлијама и трговцима, они су пресудно ути-
цали на формирање вароши са младом и полет-
ном грађанском класом, која је постала главни 
носилац културног и политичког живота.

После шездесет година, Србија је повела 
Српско-турске ратове 1876-1878. и стекла не-

ПУКОВНИК
ИЛИЈА ЧОЛАК АНТИЋ

(Чачак, 1836 – Београд, 1894)

У Првом српско-турском 
рату командовао је 

Чачанском бригадом I 
класе и одредом према 
Новом Пазару, а затим 

Ибарском војском.

Читање последњег телеграма у Чачку, 1876.

ГЕНЕРАЛ МАРКО 
КАТАНИЋ

(Бечањ, 1830 – Београд, 1907)

Рањен је у борби на 
Калипољу 6. јула 1876. 
године као командант 

Рудничке бригаде I класе.
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зависност. У Чачку је било седиште Западно-
моравске дивизије. Варош је имала 2290 ста-
новника. Припреме за рат са Турском 1876. 
на Западноморавском правцу почеле су 
извођењем обимних инжењеријских радова 
на утврђивању границе на Јавору. Ратним 
планом било је предвиђено да се предузме 
снажна офанзива према Сјеници и Бијелом 
Пољу и споји са црногорском војском. Пошто 
је саопштена кнежева прокламација за рат, 
Ибарска војска концентрисала се на Јавору, 
јужно од Ивањице. У њеном саставу налазиле 
су се Чачанска, Рудничка, Ужичка и Шабачка 
бригада и Добровољачки кор.
Главна колона Ибарске војске доживела је 
неуспех у фронталном судару са Турцима 
на Калипољу. У борби 6. јула 1876. пало 
је много официра и војника, а четовођа 
Лазар Мирковић преотео је из руку Турака 
заробљену заставу Моравског батаљона. 
Помоћна колона ослободила је Рашку, а један 

МАЈОР МИХАИЛО 
ИЛИЋ
(Јагодина, 1845 - Јанков 
вис, 1876)

Био је командант одреда 
на Ибру и начелник 
штаба дивизије.
Погинуо је на Јавору 
5. септембра 1876. 
јуришајући на челу 
Ужичке бригаде II класе.

Битка на Јавору, 1876.
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одред Ибарску клисуру према Косовској 
Митровици. На Јаворском фронту борбе су 
продужене у пограничној зони заузимањем 
турских положаја на Осман-пашиној караули, 
Васиљевића кули и Сувом Рту. У августу и 
почетком септембра 1876. Турци су после 
жестоких борби потисли српску војску на 
кушићке положаје, али, због њихове дубине, 
даљи продор је заустављен. Поражени су на 
Чемерници и Погледу. Српска офанзива за 
ослобођење Јавора угасила се погибијом мајора 
Михаила Илића, 5. септембра 1876. Пошто 
се фронт на Јавору стабилизовао, Чачанска 
бригада I класе упућена је на главни фронт.
У Другом српско-турском рату Јаворски корпус 
имао је дефанзивну улогу. Заузео је Кладницу 
и изашао на реку Дежевку. Чачанска бригада I 
класе налазила се у саставу Ибарске дивизије. 
После заузимања Прокупља и Куршумлије, 
учествовала је фебруара 1878. у борбама на 
самоковским положајима.

ПОЧАСНА САБЉА

После Српско-турских 
ратова 1876-1878, 

наградно (“златно”) 
оружје у српској 

војсци понео је само 
генерал Коста Протић 

(Пожаревац, 1831 - 
Брестовачка Бања, 1892).
Кнез Милан Обреновић 

доделио му је 4. децембра 
1878. године, у знак 

лепог спомена о његовој 
патриотској и верној 

служби, “почасну 
сабљу” са посветом: 

“Своме началнику 
штаба, Ђенералу Кости 

С. Протићу, / Врховни 
командант, Књаз Српски, 

Милан М. Обреновић 
IV. / у знак владалачке 

признателности /

Јуриш српске пешадије на турску батерију на Јавору, 1876.

Генерал Коста Протић, 
начелник штаба Врховне 

команде, 1877-78.



69

ЧАЧАНСКИ КРАЈ У УСТАНЦИМА И РАТОВИМА 1804-1941.

за особиту ревност, 
неуморан труд и 
отличну службу / у 
рату за ослобођење 
и независност/ 1877-
1878. године”. Сребрна 
декорација сабље са 
позлатом израђена 
је у Бечу, а сечиво у 
Солингену.

Почасна сабља генерала Косте Протића, 1878.

Уверење Златне колајне за 
храброст потпуковника 

Илије Ђукића, 1877.
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Домаћа и страна штампа објављивала је гра-
фичке приказе сцена из борбе и вести са 
фронта. Изглед српског официра и војника 
уочи рата нацртао је Никола Петровић, пито-
мац Артиљеријске школе. Изложена је и сабља 
поручника Николе Никића, Повеља “Златне 
медаље за храброст” потпуковника Илије Ђук-
ни ћа и пиштољ “наган”.

Чачак је физиономију града добио у послед-
њој четвртини XIX века. Просецање нових 
улица и убрзана изградња доведени су у 
склад доношењем првог урбанистичког пла-

Група официра X пука „Таковског“, 1904.

ОФИЦИРСКА 
КОЊИЧКА САБЉА

М. 1895.

Сабља са српским грбом 
на корпи рукохвата и 
гравираним сечивом: 

са једне стране је 
силуета коњаника са 

високо подигнутом 
сабљом, одвојеном 

венцем славе од потписа 
власника: “Михаило Ст. 

Гавровић”, а на другој 
персонификација Србије 

и државни грб. Рад 
Солингенове радионице 

Вејерсберг.
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на 1893. године. Аграрно подручје и даље је 
давало основно обележје привредним актив-
ностима, пре свега извозној трговини. У 
спор индустријски развој укључен је још 
са мо парни млин 1899. Почетком XX века 
основано је друштво “Овчар и Каблар” за 
изградњу хидроцентрале на Западној Морави. 
Железничку везу са Краљевом добио је 1911. 

У граду је од 1899. излазио лист “Љубић”, а 
затим још неколико службених, културних 
и партијских листова. Варош је имала читао-
ницу, певачку дружину, подружницу Српског 
пољопривредног друштва, Кола јахача, Сокол-
ског и Стрељачког друштва, Женске подруж-

Принц Ђорђе Карађорђевић као мајор

ПРИНЦ ЂОРЂЕ 
КАРАЂОРЂЕВИЋ
(Цетиње, 1887 – Београд, 
1972)

Априла 1910. године 
распоређен је на службу 
у штаб 1. батаљона 
X пешадијског пука 
“Таковског”.

Добровољни болничарски 
курс у Чачку 1909.

Касарна Х пешадијског пука 
„Таковског“ у Чачку
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нице и Црвеног крста. Гимназија је до краја 
века постала шесторазредна. Уочи балканских 
ратова број становника се повећао на 5.600.
Почетком XX века Чачак је био седиште Десе-
тог пешадијског пука “Таковског”, који је наста-
вљао традиције истоименог батаљона стајаће 
војске, формираног после Другог српско-тур-
ског рата 1878. године. Указом од 27. марта 
1897. претворен је у пук, а две године касније 
добио име “Таковски”. За његов смештај у Чачку 

Парадни мундир генералштабног мајора, пре 1912.

Три војника, 1912.

МАЈОР РАДИВОЈЕ 
ФИЛИПОВИЋ

(Алексинац, 1881 – Драч, 
1913)

Био је ученик чачанске 
Гимназије. Умро је 

као начелник штаба 
Приморског кора од 

ратних напора у Првом 
балканском рату.
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саграђена је касарна 1902, према пројекту 
архи текте Драгутина Ђорђевића. На стални 
бора вак у Чачак прешао је 1903. године, изузев 
2. батаљона, који је до балканских ратова остао 
у Горњем Милановцу. Пуком је командовао 
потпуковник Михаило Зисић, који је у свом 
днев нику описао учешће у рату са Турском 
1912/13. године.

У Првом балканском рату Десети пешадијски 
пук I позива мобилисан је у Чачку и свечано 
испраћен на фронт. Починак мобилисане ко-
море забележен је на слици непознатог аутора. 
Са Авлаџинице војска чачанског гарнизона 
неколико пута је одлазила у рат, али се никада 
до тада није вратила са толико успеха и оства-
рених вековних тежњи. Пук је наступао у 
саставу Шумадијске дивизије I позива преко 
Косова и, после мање борбе код Тенеждолског 
теснаца, учествовао у ослобађању Призрена и 
Ђаковице од Турака. У саставу Шумадијско-
албанског одреда пробио се кроз беспућа и 
учествовао у поседању Албанског приморја. 
Из ових догађаја сачувани су предмети начел-
ника штаба Приморског кора, мајора Радивоја 
Филиповића: мундир, одликовања, повеље, 
књиге и лични дневник из Париза.

ПОТПУКОВНИК 
АЛЕКСАНДАР 
ГЛИШИЋ
(Чачак, 1873 – Младо 
Нагоричане, 1912)

Погинуо је у бици на 
Куманову 7. октобра 
1912. године. Све 
време постојања VII 
пешадијски пук “Краља 
Петра I” је успомену на 
свог команданта чувао 
читањем његовог имена 
на јутарњој прозивци, 
а дежурни официр је 
одговарао: “Славно 
погинуо на Куманову!”

Комитски нож и реденик мајора Александра Благојевића, 
пре 1912.

Двоглед капетана
Милана Торомана
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Десети пук II позива учествовао је новембра 
1912. у заузимању Новог Пазара и борби 
на Ђурђевим Ступовима. После завршених 
операција био је на посадним дужностима у 
Метохији. Из борби на Ђурђевим Ступовима 
сачувана је сабља наредника Андрије Лазови-
ћа. Мајору Александру Благојевићу припадао 
је реденик и комитски нож.

У Другом балканском рату 1913. Десети пе-
шадијски пук I позива истакао се у бици на 
Брегалници. На јуриш је заузео Дренак и уче-
ствовао у гоњењу Бугара, које се завршило 
поседањем Рајчанског рида. Одавде је упућен 
на Власински фронт, где је Десети пук II пози-
ва већ водио успешне борбе на Грамади, Бо-
сиљграду и Царици.
За заслуге у Другом балканском рату Десети 
пешадијски пук “Таковски” II позива одли ко-
ван је Орденом Карађорђеве звезде са маче-
вима IV реда, а Десети пук I позива Златном 
медаљом за храброст.

Мајор Драгутин Гавриловић са четом X пешадијског 
пука поред Везировог моста, 1913.

НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ
(Чачак, 1873 – Ваљево, 

1915)

Сликарка је у балкан-
ским ратовима помагала 

отаџбини као добро-
вољна болничарка и сли-

кала призоре на Косову 
и у Призрену. Умрла је 

на дужности у ваљевској 
војној болници.

Светомир и Радомир 
Цвијовић, пре 1912.
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Пред посетиоцима се налази и портрет коман-
данта Шумадијске дивизије I позива, генерала 
Ђорђа Михаиловића (рад Моше Шоамовића) 
и одликовања потпуковника Душана Глишића 
и капетана Милисава Стојановића.
После демобилизације Десети пук кадровски 
упућен је у Призрен са задатком да обезбеђује 
границу. Крајем септембра 1913. водио је 

борбе са побуњеним Арбанасима код Љум-
куле, Ујмишта и Бицана. У гушењу побуне 
учествовало је и мобилисано људство првог 
позива.

Чачански крај је на бојиштима Првог светског 
рата имао мобилисане пукове сва три позива 
и припаднике официрског кора на највишим 
командним положајима у српској војсци.
Десети кадровски пук постојао је само две 
године. Имао је кратак, али врло напоран 
борбени пут. Из приштинског гарнизона 
упућен је команди одбране Београда и са јед  -
ним батаљоном учествовао у борбама на Бе-

Генерал Степа Степановић обилази границу, 1913.

Официри Драгутин 
Димитријевић - Апис, 

Душан Глишић и Александар 
Глишић, пре 1912.

Писаћи прибор, цвикери и 
шрапнелска куглица којом је 
рањен потпуковник Емило 

Белић, 1914.

Генерал Ђорђе Михаиловић, 
рад Моше Шоамовића



76

ЧАЧАНСКИ КРАЈ У УСТАНЦИМА И РАТОВИМА 1804-1941.

жанијској коси и Земуну. За време Колубарске 
битке новембра 1914, у борбама на Конатици и 
коти 238, имао је око 2000 војника и официра 
избачених из строја.
Десети пук “Таковски” I позива мобилисан је 
у Чачку. За време Церске битке августа 1914. 
борио се у реону Шапца. Његов 3. батаљон 
разбио је 57. пешадијску бригаду код Лознице. 
Учествовао је и у Сремској операцији. За 
време битке на Дрини, у борбама код села 
Причиновића, имао је велике губитке. У Ко-
лубарској бици водио је успешне борбе са 

ВОЈВОДА СТЕПА 
СТЕПАНОВИЋ

(Кумодраж, 1856 – Чачак, 
1929)

“Из народа сам поникао,
он ме је начинио оним што сам;

морам се покоравати његовој вољи
и служити му до последњег даха.”

У ослободилачким 
ратовима Србије 1912-
1918. био је командант 

Друге армије. Чин 
војводе стекао је после 

Церске битке 1914, за 
прву савезничку победу 
у Првом светском рату. 
Завршна етапа великог 
рата наступила је после 

пробоја Солунског 
фронта, који је изведен 
под његовом командом 

на Добром пољу 1918. 
године. Одликован је 

Орденом Карађорђеве 
звезде са мачевима I реда.

Војвода Степа Степановић

Пуковник Михаило Зисић
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Трофејна сабља војводе Степе Степановића, добијена од 
Шукри-паше под Једреном 26. марта 1913.

МАЈОР МИХАИЛО 
ГАВРОВИЋ
(Чачак, 1880 – Сурчин, 
1914)

После јуриша ескадрона 
код Сурчина 7. септембра 
1914, поред погинулог 
команданта пронађени 

су Орден Карађорђеве 
звезде са мачевима IV 
реда, сабља и двоглед.
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Аустријанцима на Змијању, Лисини, Волујаку 
и Врапчем Вису.
Десети пук II позива у септембру и октобру 
1914. водио је борбе на прилазима Дрини, 
а затим код Хан Пијеска. У саставу Ужичке 
војске био је и један батаљон Десетог пука III 
позива.
Из прве ратне године изложени су Дневник 
Аеропланског одељења Шумадијске дивизије 
из 1914, одликовања пуковника Добросава 
Миленковића, лични предмети и шрапнелска 
куглица, која је 1914. године ранила на Параш-
ници генералштабног потпуковника Емила 
Белића, начелника штаба Моравске дивизије 
I позива
На српском фронту у првој половини 1915. 
завладало је затишје после великих пораза 

Логор 1. батаљона X пука II позива, Кондер 1915.

Генерал Љубомир Милијић, 
командант Моравске 

дивизије II позива
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аустријске војске. Десети кадровски пук и Де-
сети пук I позива били су у Београду, а Десети 
пук II позива на положајима изнад Ужица. Ране 
задобијене у току претходне године с тешком 
муком су лечене.
На северној граници Србије Десети кадровски 
пук, под командом потпуковника Миливоја 
Момчиловића, дочекао је удружену офанзиву 
аустроугарске и немачке војске. У градском 
пододсеку одбране Београда својим јунаштвом 
надмашио је античке обрасце храбрости јури-
шајући на непријатеља, кога је у форсирању 

Обука војника X кадровског пука у руковању 
митраљезима на Бањици 1915.

Орден Белог орла III реда и 
минијатуре декорација

Официри X кадровског пука “Таковског”, Београд 1915.

КАПЕТАН ЂОРЂЕ РОШ
(Београд, 1896 – 
Уранополис, 1977)

У херојској одбрани 
Београда био је извиђач у 
француској Аеропланској 
ескадрили и командир 
1. чете 2. батаљона X 
кадровског пука. Рањен 
у јуришу на Дунавски 
кеј, 23. септембра 1915. 
године.
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великих река подржавала моћна артиљерија. 
Јуриш на непријатеља на Дунавском кеју 7. 
октобра 1915. мајор Драгутин Гавриловић по-
вео је наредбом:
“Војници! Тачно у три часа непријатељ се има 
разбити вашим силним јуришем, разнети ва-
шим бомбама и бајонетима. Образ Београда, 
наше престонице, има да буде светао.
Војници! Јунаци! Врховна команда избрисала 
је наш пук из бројног стања. Наш пук је жрт-
вован за част Београда и Отаџбине... Ви немате 
да се бринете за ваше животе, који више не 
постоје... Зато напред, у славу!... За Краља и 
Отаџбину! Живео Краљ! Живео Београд!”
Губици Десетог кадровског пука били су око 
1500 војника и 26 официра. Нови су уследили 
током борби у одступању, када су три царевине 
у јесен 1915. савладале Србију и за време пре-
ласка снегом завејаних албанских планина. 
Том времену припадају лични предмети мајора 
Михаила Милићевића, потпоручника Ђорђа 
Роша и Младена Жујовића.

Потпоручник Ђорђе Рош прима рапорт на положају, 
Београд 1915.

Орден Белог орла са 
мачевима IV реда, енглески 

Ратни крст, француски 
Орден легије части V реда, 

Златна и Сребрна медаља за 
храброст

ПОРУЧНИК МЛАДЕН 
ЖУЈОВИЋ

(Београд, 1895 – Париз, 
1969)

У херојској одбрани 
Београда 1915. био је 
водник Митраљеског 

одељења Комбинованог 
одреда у борбама на 

Дунавском кеју, Торлаку 
и Авали. На Солунском 

фронту 1917-1918. био је 
у Митраљеском одељењу 

X пешадијског пука 
“Таковског”.
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ПУКОВНИК ДРАГУТИН 
ГАВРИЛОВИЋ
(Чачак, 1882 – Београд, 
1945)

У ратовима се истакао 
личном храброшћу и 
умешним командовањем 
у борбама на Власини 
1913, Конатици 1914, 
одбрани Београда и 
борбама у одступању 
на Рековцу, Новом и 
Шимшировом брду 1915. 
На Солунском фронту, 
као командант батаљона 
XII пука, водио је борбе 
на источном Ветренику, 
Трнавској коси и Облој 
чуки 1916-17. У пробоју 
непријатељског фронта 
1918. заузео је западни 
Ветреник. Као командант 
47. пешадијског пука, 
изабран је 1930. за 
почасног грађанина 
Крушевца. У витрини је 
изложена његова сабља, 
Орден Карађорђеве 
звезде са мачевима IV 
реда, оштећен у јуришу 
пушчаним метком, Орден 
Белог орла са мачевима 
III, IV и V реда.

Одликовања и сабља пуковника Драгутина Гавриловића

Шлем “Адриан” М 1915. 
пуковника Михаила Недића
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Десетом кадровском пуку на овом путу при-
дружио се Десети пук I и II позива, после теш-
ких борби са Бугарима на Источној граници. 
Десети пук II позива преко снегом завејаног 
беспућа превео је мајор, потоњи бригадни ге-
нерал, Спасоје Тешић. О томе је водио дневник, 
који се са одликовањима и повељом почасног 
грађанина Куманова налази у једној витрини. 
Део трећег позива учествовао је у борбама на 
Смедеревском одсеку, а део у околини Чачка, 
који је заузела десета Аустријска брдска бри-
гада 1. новембра 1915. године.

Чачак из времена аустроугарске окупације при-
казан је фотографијама везаним за делатност 
Црвеног крста, санитета и свакодневицу окупи-
раног града. “Службени гласник” Царског и 
Краљевског окружног заповедништва у Чачку 
почео је излазити 1917. године.
После повлачења преко Албаније и опорав-
ка у Бизерти и на Крфу, од људства из Десете 
пуковске команде формиран је један пук, а 
официри распоређени на друге командне дуж-
ности. У поставци је посебна витрина посве-
ћена потпуковнику Богољубу Молеровићу, 

БРИГАДНИ ГЕНЕРАЛ 
МИХАИЛО МИЛИЋЕВИЋ
(Бучје, 1879 – Београд, 1951)

Командовао је батаљоном 
и заступао команданта 

X кадровског пука од 
1913. до 1916. године. У 
одбрани Београда шест 

пута је водио 3. батаљон у 
јуриш на Аустријанце на 

Дунавском кеју.

Орден Карађорђеве звезде 
са мачевима IV реда и 

француски Орден легије 
части IV реда

Дочек рањеника на железничкој станици, Чачак 1914.
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који је погинуо 30. септембра 1916. у јуришу на 
положај Вирут на Кајмакчалану. У њој се на-
лазе сви предмети пронађени код њега, када 
је донет на завојиште: гелер, који га је погодио 
у главу, плочица са именом, сабља, ешарпа, 
планшета, академски знак и одликовања са 
посмртно додељеним Орденом Карађорђеве 
звезде са мачевима IV реда.
На Солунском фронту Десети пешадијски 
пук „Таковски“ водио је борбе на Голом Билу, 
Ветренику (1916), Облој Чуки и западном Вет-
ренику (1917). У априлу следеће године јуриш-
на одељења извела су препад на Облу Чуку.
У пробоју Солунског фронта на Добром Пољу 
15. септембра 1918. са осталим јединицама 
Шумадијске дивизије заузео је западни Ветре-
ник и пробио непријатељски фронт. На крају 
рата само је прошао кроз већ ослобођен Чачак 
на путу за Сарајево, где ће остати до краја 
свога постојања.
На Солунском фронту у наоружање српске 
војске ушла је француска пушка “Лебел М. 
1907-15” и шлем “Адријан”. Код погинулог 
потпоручника Александра Караклајића, неда-
леко од села Броди, 18/19. октобра 1916. го-

Главна улица у Чачку, 1915-1917. Земунице на Солунском 
фронту, 1917-1918.

Телефон пуковника Михаила 
Недића и пећ из земунице ка- 
петана Радомира Цвијовића
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ПОТПУКОВНИК 
БОГОЉУБ МОЛЕРОВИЋ 

(Врачевић, 1876 - 
Кајмакчалан, 1916)

Погинуо је као командант 
2. батаљона V пешадиј-

ског пука у јуришу на 
положај Вирут 30. сеп-

тембра 1916. године.

дине пронађен је Орден Карађорђеве звезде са 
мачевима IV реда. Српски јунаци чували су и 
необичне ствари: пуковник Михаило Недић 
свој телефон, а капетан Радомир Цвијовић 
пећ из земунице. Успомене на рововски пе-
риод рата сачуване су кроз предмете од алуми-
нијума: чаше, прстен за салвету, табакере и 
матрикуле.
Српска одликовања додељивана за ратне заслу-
ге у Првом светском рату, Орден Карађорђеве 
звезде са мачевима, официрски и војнички, и 
Орден Белог орла са мачевима, производила је 

Велики генералски мундир Петра Бојовића, после 1912.

Сабља, одликовања и војна 
опрема потпуковника 
Богољуба Молеровића
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ВОЈВОДА ПЕТАР 
БОЈОВИЋ
(Мишевићи, 1858 – 
Београд, 1945)

Командант I армије и 
начелник штаба Врховне 
команде у Првом, и 
врховни инспектор 
југословенске војске у 
Другом светском рату.

Велики генералски 
мундир од гаранс чоје,
са светлоплавом
јаком и зарукављима 
извезеним златним 
жировим венцем и 
војводски шињел од 
сивомаслинасте чоје, са 
еполетама исплетеним од 
троструког позлаћеног 
срменог гајтана са 
белим орлом, који 
на грудима носи грб 
династије Карађорђевић и 
крунисани монограм 
краља Петра II.Војводски шињел, после 1934.
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париска радионица “Арти Бертран”, а медаље за 
храброст израђивале су швајцарске ковнице. 
Ови примерци сачувани су и у заоставштини 
резервног мајора Радивоја Рацковића и потпу-
ковника Милана Торомана.
Крај Првог светског рата и датум ослобођења 
Чачка забележен је у рачунској књизи штам-
парије Стевана Матића: “12. октобра 1918. у 
5 сати, у зору, напустише Аустријанци Чачак 
и дигоше мост у ваздух, а ми се после тро-
годишњег робовања ослободисмо”.

Чачак је у Краљевини Југославији задржао сво-
је место аграрног подручја. Тек 1930. отпочео 

је са радом Војнотехнички завод и Фабрика 
хартије. Гимназија, претворена у осморазредну, 
добила је нову школску зграду 1927. године. У 
Чачку су радила два биоскопа, гостовала су 
путујућа позоришта, активно радила спортска 
друштва. Статус града добио је 1934. године. 
Уочи Другог светског рата имао је око 13.000 
ста новника.

На почетку Другог светског рата Чачак је у ап-
ри лу 1941. кратко време био седиште команде 
Пе те армије. Авиони ратног ваздухопловства са 

КАПЛАР БУДИМИР 
ДАВИДОВИЋ

(Горачићи, 1890 – Чачак, 
1980)

На Солунском фронту 
добровољно се јавио у 
јуришни батаљон Шу-

мадијске дивизије. После 
препада, изведеног на 

бугарске ровове 27. апри-
ла 1918. на Облој Чуки, 

враћао је бомбе бацане на 
његово јуришно одељење, 

све док му једна није 
експлодирала у руци.

Одликован је Златним 
војничким Орденом 
Карађорђеве звезде 

са мачевима, Златном 
медаљом за храброст 

и француском Ратном 
медаљом.

Митраљезац X пука испод Голог Била, 1917-1918.
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БРИГАДНИ ГЕНЕРАЛ 
СПАСОЈЕ ТЕШИЋ
(Доња Врбава, 1879 - 
Београд, 1963)

аеродрома у Прељини бомбардовали су немач-
ке нападне колоне на граници са Бугар с ком. 
Јединице 60. моторизоване дивизије заузе  ле су 
град 17. априла. Убрзо их је заменио 749. посадни 
пук и организовао окупациону управу.
После априлског слома Југословенске кра-
љев ске војске, група официра окупила се у 
селу Брајићи и припремала оружане акци-
је против окупатора. Након напада Немач-
ке на СССР 22. јуна 1941, чланови КПЈ и 
скојевци су у припремама за устанак органи-
зовали прикупљање оружја, склањање пољо-
привредних производа и прве диверзије на 
путевима и пругама. На планини Јелици, код 

манастира Стјеника, 12. јула 1941. формиран 
је Чачански партизански одред “Др Драгиша 
Мишовић”. Средином јула имао је преко 500 
бораца. У околини су деловале и четничке 
је  динице, од којих је најзначајнији Јелички 
чет нички одред. Пошто су у септембру осло-
бодиле Гучу и Горњи Милановац, партизан  ске 
и четничке јединице ушле су у Чачак 1. окто бра 
1941. године. У граду су формирани за једни ч-
ка команда места и Народноослободи лач ки 
одбор. Организована је привредна активност, 
саобраћај, трговина, новчани промет, рад 
здрав ствених установа, снабдевање избеглица 
и изгнаника. За одвијање социјалног програма 
расписан је зајам. У граду је излазио лист 
“Новости”.

Одликовања и повеља 
почасног грађанина Куманова

У Првом светском 
рату 1914. био је 
командант батаљона, а 
за време повлачења 1915. 
заступник команданта
X пука II позива.
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Октобра 1941. Чачански партизански одред је 
са четничким снагама учествовао у борбама 
за Краљево. После прекида опсаде почели су 
њихови међусобни сукоби. Од партизанске 
команде тражено је да се јединице, које су се 
бориле на политичкој основи, преформирају 
у четничке одреде, укину револуционарни 
органи власти и скину ознаке, које немају др-
жавна обележја, а затим је нападнут Чачак. 
У дводневним борбама 7. и 8. новембра град 
је одбрањен, а када су четници потиснути 
из Горњег Милановца, уследило је гоњење 

Парадни мундир генералштабног бригадног генерала

Детаљ веза на зарукављу

БРИГАДНИ ГЕНЕРАЛ 
ЧЕДОМИР ШКЕКИЋ

(Књажевац, 1889 – 
Оснабрик, 1948)

Некадашњи ученик 
чачанске Гимназије у 
априлском рату 1941. 

године био је начелник 
штаба VI армије.

Табакера, офлаг XIIIб,
1941-1945.
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Униформа гардијског мајора

ПУКОВНИК 
ДРАГОСЛАВ 
ПАВЛОВИЋ
(1901 – 1945)

Командовао је 
пешадијским пуком 
краљеве гарде и био 
војни изасланик у 
Паризу, а на почетку 
Другог светског рата 
начелник равногорског 
штаба југословенске 
војске.

Официрка капа и медаље 
мајора Николе Косића
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према Равној Гори. На преговорима у Ча-
чку 20. новембра 1941. непријатељства су 
обустављена.
У немачкој офанзиви против слободне те ри-
торије Чачански партизански одред је ра з     би -
јен. Међусобни сукоб четничких и парти  зан -
ских јединица олакшао је сламање устанка на 
овом простору. Под драматичним околнос-
тима из града је евакуисано око 300 ра ње ника. 
Немачки тенкови 113. дивизије ушли су у Ча-
чак 28. новембра 1941. и митраљирали његове 
ули це. Након тога поново је успостављен оку-
па торски режим.

Штаб партизанског одреда и чланови окружног 
комитета са 250 бораца повукли су се до села 
Радобуђе, а по повратку на своју територију 
били потучени. У Санџак је одступила прва и 
друга Таковска и пета Љубићка чета и обра-
зовале Чачански партизански батаљон, јачине 
око 200 бораца. Он је 1. марта 1942. године 
ушао у састав Друге пролетерске бригаде.
Поставка се завршава 1941. годином. Догађаји 
почињу демонстрацијама 27. марта, а заврша-

НАРОДНИ ХЕРОЈ 
РАТКО МИТРОВИЋ 

(Чачак, 1913 – Чачак,1941)

“Доћи ће дан победе, 
другови;

дан када ћемо ведра чела 
моћи свакоме у очи да 

погледамо;
дан када ће нам цело 

напредно човечанство 
рећи:

Хвала, показали сте 
како се треба борити за 

слободу...”

Ратко Митровић говори на збору у Чачку, 1941.

Марамица, Бањички логор, 
1941-42.

Албум генерала Драгољуба 
Михаиловића и сат, дар 
потпуковнику Младену 

Жујовићу, 1943.
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вају се ослобођењем града 1. октобра. Сем 
пред мета мајора Николе Косића, учесника у 
држав ном удару 27. марта, изложени су делови 
униформи, дневници и ознаке заробљених 
официра. Поред пушке “Маузер М. 24”, са ко-
јом се борила југословенска војска, налази се 
пушка “партизанка”, симбол ослободилачке 
борбе у Другом светском рату. О страдању 
гра ђана Чачка сведоче ручни радови заточе-
ница Бањичког логора и конопац, којим је 
народни херој Ратко Митровић обешен у Ча-
чку 11. децембра 1941. године. Иза тога, на 
овим просторима започео је грађански рат, 

са бројним људским жртвама и великом мр-
жњом која се изродила из међусобног суко-
ба партизанског и четничког покрета у оку-
пираној земљи. Немци су, поред репресије 
над цивилним становништвом, масовних и 
појединачних ликвидација и одвођења у ло-
го ре својих непријатеља, пљачкaли инду с-
тријска по стројења, искоришћавали рудно 
бла го, екс плоа тисали шуме и пољопривредне 
производе.

Грађани Чачка траже обуставу братоубилачке борбе, 1941.

Пушка “партизанка” и 
пушка “Маузер” М 24. 

партизана Милорада Илића

Црвена трака Жарка Глишо-
вића из Парменца, 1941.
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