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Музејску причу о имендану града Краљева ис-
причаће вам краљ Милан и кустос Немања. Први 
је кум овог града, а други чува његову прошлост. 
Њих двојица чине везу између прошлости и бу-
дућности. У музејима су уобичајене ситуације да 
знамените личности и важни догађаји остављају 
своје трагове, а кустоси се труде да те „трагове“ 
не покрије заборав. 

Прича је настала на основу писаних и матери
јалних историјских извора (књига, часописа, писа

ма, разгледница, докумената, предмета, фотогра
фија, новца, уметничких слика…) који се чува ју и 
проучавају у Народном музеју Краљево. На тај 
начин, велика дела и важни догађаји из про шлости 
никада неће нестати. Важно је да о њима што ви-
ше сазнамо, јер ћемо тако још више волети свој 
град. Вероватно је да и међу вама има и оних који 
ће постати знамените личности, а ваша дела и ус-
песи ће се проучавати и заувек памтити, управо у 
музеју!

Народни музеј Краљево
Краљево, 2022.
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Здраво свима, ја сам Милан!

На породичном стаблу 
напиши имена чланова 

породице Обреновић

Рођен сам 1854. године у Румунији. Моја мама 
Марија потиче из угледне румунске породице 
Катарџи, а тата Милош из чувене српске владар-
ске породице Обреновић. У време када сам се 
родио, у Србији је на власти била династија Ка-
рађорђевића, а неколико година касније, на власт 
долази кнез Милош Обреновић. Он је био вођа 
Другог српског устанка, захваљујући коме је на-
ша земља ослобођена од вишевековног турског 
ропства. Да разјасним – мој тата Милош и кнез 
Милош нису иста особа. Да ли у твојој породици 
има више чланова са истим именима? То је један 
леп обичај наслеђивања имена, којим се одаје по
част, исказује љубав према породици и прецима. 
Да ли знаш по коме си ти добио име? Ја сам име 
добио по брату кнеза Милоша, рудничком војво-
ди Милану Обреновићу. Ето, у нашој породици 
Обреновића све неки Милоши, Милани и понеки 
Михаило… и то лако може да доведе до збрке и 

забуне. Тако, на пример, неко може помислити 
да је кнез Милош мој отац, а заправо, он је био 
мој дедастриц (тачније, рођени брат мог деде Је
врема). Хајде да распетљамо ову збрку тако што 
ћемо направити породично стабло породице (ди
настије) Обреновић!

Прве године живота, којих се баш добро и не 
сећам, провео сам на двору румунског кнеза, а 
кад сам напунио 9 година, послат сам у Париз, где 
ми је васпитач био француски књижевник Ије. 
Једном приликом сам га чуо како мојој мами го-
вори о мом напретку у образовању: „Ми лан схва
та брзо, памти добро, одликује се би стрином и 
досетљивошћу, али нема довољно способности 
за прибрану, постојану пажњу.” Да кле, био сам па
метан, али несташан и непа жљив. Верујем да зна-
те како је то! Међу вама си гурно има оних расе
јаних којима одрасли стално гунђају: „Сабери се, 
смири се, дозови се памети…“

У то време, кнеза Милоша је наследио његов 
млађи син Михаило (1860–1868). Он није имао 
потомака, па се јавио проблем ко ће наследити 

престо. Изабрали су мене, иако сам та-
да имао свега 14 година. Замисли-

те то! Требало је да одлучујем о 
војсци, политици, новцу, зако-

нима… а те теме ми баш и 
нису биле занимљиве у тим 
годинама. Због тога су иза-
брана 3 човека који су уме
сто (наместо) мене о томе 
водили рачуна, звали су се 

наме сници. Када сам напу-
нио 18 годи на, преузео сам 

власт од Намесни штва (да ли 
можеш да израчунаш које је то го-

дине било?). Овај велики догађај про-
слављен је „тако што је у Београду поста вљена 
ума њена копија Тријумфалне капије кроз коју су 
прошле дворске кочије и гарда на коњима”.



Повежи титуле и владаре

Велики 
жупан

Милош
Обреновић

Први 
српски 
краљ

Стефан 
Немања

Кнез

Милан 
Обреновић

Краљ Стефан 
Првовенчани
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Владаоци Србије

Напиши имена чланова 
владарских династија

Немањићи:

Петровићи:

Обреновићи:

Карађорђевићи:



4

Обој мој 
портрет!

Ја, Милан, када сам имао 14 година.

Моја љубавна прича
Наталију Кешко сам упознао у Бечу 1875. године. Наш 

су срет су договориле моја мајка и Наталијина тетка. Заљу
био сам се у лепу Наталију чим сам је видео. Била је то 
љубав на први поглед, па сам је убрзо и запросио. У бајка-
ма, али и у моје време обичај је био да принц треба да се 
ожени принцезом, што са Наталијом није био случај. Она 
није била принцеза, већ ћерка руског пуковника. Дакле, 
мој брак са Наталијом није био политички, већ смо се вен-
чали из љубави.

Наш син Александар је рођен 1876. године, а име му је 
дао кум, руски цар Александар II Романов. Александар ће, 
као наш једини син, после мене владати Србијом.

Овако су изгледали свечани дочеци чланова владарских породица на 
улицама Београда. На слици је моја супруга Наталија, која се вози кочијом, 

а иза ње је Тријумфална капија која показује да је реч о посебној свечаности.
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Сада ће вам мој друг, кустос Немања, испри-
чати неке важне ствари о ондашњим државним 
приликама у Србији и суседним земљама.

На почетку самосталне владавине кнеза Ми-
лана Обреновића, 1875. године избио је устанак 
српског народа у Босни и Херцеговини, која је 
била под турском влашћу. Како би помогле уста-
ницима, Србија и Црна Гора објављују рат Тур-
ској 1876. године. Рат је завршен 1878. године 
одлукама Берлинског конгреса, по којима је Ср-
бија добила независност и проширење своје те-
риторије на Нишки, Топлички и Врањски округ. 
Црна Гора и Румунија такође су добиле независ-
ност, а Бугарска је постала аутономна кнежевина. 
Србија је обновила своју државност изгубљену 

још у 15. веку када је пала под турску власт, а кнез 
Милан Обреновић је постао први владар незави-
сне Србије.

Обнова српске државе

На фотографији смо Наталија, ја 
и наш син Александар, а година је 1885.

Обој наш 
породични 

портрет!

Овакве медаље додељивао сам храбрим борцима 
који су се борили у српско-турском рату!
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Овако сам изгледао у периоду након Берлинског конгреса. 
Постао сам први владар независне Србије.

Србија пре Берлинског конгреса Србија после Конгреса

Обој мој 
владарски 
портрет!
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После Берлинског конгреса слаби утицај Ру-
сије на Балканском полуострву, а јача утицај Аус-
троугарске. Зато кнез Милан спољну политику 
Србије у потпуности везује за Аустроугарску. На
предна странка га у томе подржава, док су ради-
кали, као присталице Русије, били против кнеже-
ве политике.

Аустроугарска је дозволила кнезу Милану да 
се прогласи за краља. То се догодило 6. марта 
1882. године (22. фебруара по јулијанском кален
дару) доношењем Закона којим се кнез Милан 
Обреновић проглашава за краља, а Кнежевина 
Србија уздиже у ранг краљевине.

Златник израђен поводом проглашења 
Краљевине и краља

Проглашење краљевине

Цар Немачке и његови краљевски гости, међу којима је и наш краљ Милан
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Наш град је у про-
шлости више пута ме
њао своје име. Назива-
ли су га Рудо Поље, Ка-
рановац, Краљево, Ран-
ковићево… У периоду 
када се звао Рудо Поље 
и Карановац, наша зе
мља је била под турс-
ком влашћу.

Како се зову историјски извори на 
основу којих је настао овај цртеж?

Карановац пре 
Милановог 
доласка

Милан усмерава своју 
спољну политику ка 
једној великој сили.
Пронађи пут до ње.

Аустроугарска монархија

Русија

Османлијско царство

Ово није фотографија већ реконструкција изгледа Карановца с почетка XIX века, коју је 
нацртао Владислав Маржик. Дело је настало према усменим причама и сећањима старијих 

становника Карановца. На цртежу се примећује велики број џамија, којих свакако није било у 
толиком броју, али је чињеница да су постојале, будући да је град дуго био под турском влашћу.



У време проглашења Србије за краљевину, 
Карановац је имао свој препознатљиви изглед са 
кружним тргом и улицама које се секу под пра-
вим углом. У главним улицама налазиле су се за-
натске радње, дућани (продавнице) и механе (ка-
фане). Oбјекти исте намене били су распоређени 
и око Трга, а међу њима се издвајао новосаграђе-

ни хотел „Париз”. У западном делу града, на ме
сту где су се раздвајали путеви за Рашку, Чачак и 
Горњи Милановац, налазили су се: Црква Св. Тро
 јице (1824), Господар Васин конак (1831), згра да 
Среског начелства (50их год. XIX века) и зграда 
Основне школе (1873).

9

Овако су изгледале куће Овако су изгледале улице и новосаграђена школа

Разгледница са новим именом града. 
На њој се примећују велике промене у 
изгледу града, које су настале у периоду 
после ослобођења од османлијске 
власти (нове улице, хотели, школе 
и друге важне установе…).
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Улице и тргови са називима Обреновића:

1. Улица кнеза Милоша – данас се исто зове
2. Улица кнегиње Љубице – данас Улица хероја Маричића
3. Улица Јевремова – данас Улица Рада Вилотијевића
4. Улица кнез Михаилова – данас Улица Танаска Рајића
5. Улица краља Милана – Лењинова улица – данас Омладинска
6. Трг краљице Наталије – Трг војске Југославије – Трг Петра Ослободиоца

План града Краљева, чија је изградња започела током XIX века

Одушевљење због проглашења краљевине кратко је 
трајало због политичких проблема – сукоба владајућих 
напредњака и опозиционих радикала. За мај 1882. годи-
не расписани су избори за Народну скупштину. У склопу 
предизборне кампање напредњачка влада је припреми-
ла путовање новопроглашеног краља Милана по Србији. 
Током једномесечног путовања краљ је посетио 14 градо
ва међу којима и Карановац.

У Карановац је стигао 15. априла 1882. године из пра-
вца Чачка, „дочекан неизбројним народом који Га је, у 
сред грмљавине топова и јеке звона, поздрављао бурним 
радосним усклицима и бацао предањ венце и цвеће, 
тако да је Краљ ходао по самом мирисном цвећу”.

Краљ Милан долази у Карановац

Улазак краља 
у Карановац
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План града Краљева, чија је изградња започела током XIX века

Потом се „помолио Богу у цркви Карановач-
кој, пред којом су га, с цвећем и песмом, дочека-
ли ученици и ученице, Краљ је одсео у среску 
кућу, у којој су врсни Карановчани спремили леп 
стан Његовом Величанству”.

Ова зграда некада је била среска кућа.

„Одмах по доласку, Краљ је примио подво-
рење грађана Карановачких, предвођених чес-
титим кметом Јовом Новаковићем.“ Тада им је 
рекао да ће прва ратарска школа бити отворена 
управо у Карановцу.

Зграда данашњег Музеја је 1873. била основна школа а одлуком краља 
Милана 1882. године постаје прва Ратарска (пољопривредна) школа. 
Краљ Милан је испунио своје обећање!

Целог дана и безмало целе ноћи играло се коло пред срес-
ким начелством и веселило се свуда по Карановцу. Од 16. до 18. 
априла краљ је био у посети Манастиру Студеници. 

Представници општинске власти поднели су му 19. априла 
писмену молбу да промени турско име Карановац које је носио 
њихов град. Ово место је дуго било мала турска варош. Промена 
имена симболично је означавала и многе друге промене, у сфе-
ри архитектуре, урбанизма и свакодневног живота становника 
овог града.

Јован Новаковић, један од угледнијих 
Карановчана (трговац)

Да ли знате 
која институција 
се данас налази 

у њој?
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Овако кућа данас изгледа! 

Немања вам је испричао како сам постао краљ, а ја ћу вам 
рећи како сам читавом једном граду постао кум.

Карановчани су ми предложили да се тур ско име Карано-
вац замени именом Краљево, у част моје краљевске посете, 
али и због близине Манастира Жиче, у коме је крунисан први 
краљ Србије Стефан Првовенчани (рођени брат Светог Саве). 
После њега крунисано је још неколико чланова породице Не-
мањић. За то је симбол овог града грб на коме се налази седам 
круна.

Један од најлепших примера нове архитектуре 
града је и кућа Јована Новаковића.

Грб града Краљева

Да ли знаш 
у којој улици 
се ова кућа 

налази?

Краљ постаје кум
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Радо сам прихватио предлог о промени имена града, јер је ново име повезивало град са његовом 
краљевском прошлошћу. О томе сведоче и моје речи, које сам том приликом изговорио:

Услишио сам молбу Кара-
новчана и донео Указ којим је 
варошица Карановац проме-
нила име у Краљево. Остало је 
записано како је тим поводом 
изгледало весеље становника: 

 „Сав свет, и мушко и жен-
ско, и старо и младо, поврвело 
је на улицу, пред конак Краљев, 
да га радосно поздрави и ту се 
непрестано играло и певало. 
Сву драгу ноћ играло је коло, 
орила се свирка и попевка.“

Затим сам са својом пратњом обишао Манастир Жичу, где сам с узбуђењем читао записе Стевана 
Првовенчаног. Жича је била центар самосталне српске цркве и крунидбено место средњовековних 
краљева. Та чињеница је свакако утицала на моју одлуку да баш Карановац, који је био близу Жиче, 
добије име Краљево.

Репрезентативни парадни 
портрет. Краљ Милан у 
свечаној краљевској 
униформи.

Средњи век

Први краљ 
средњовековне 
Краљевине 
Стефан Немањић

Први краљ 
обновљене 
Краљевине 
Милан Обреновић

1217. 1459. 1815. 1882.

Османлијска власт Кнежевина Србија Краљевина Србија

 Весеље становника Краљева у част промене имена града
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Када сам се 19. априла увече вратио из 
Жиче у Краљево дочекала ме је бакљада. У 
име свих грађана вароши поздравио ме је 
члан Општинског суда Мијаило Чебинац. О 
том догађају овако је остало записано:

 „Вечерас је Краљево приредило своме 
Краљу, сјајну бакљаду. За тим је паљен сјајан 
ватромет, можда први у Краљеву, али тако 
диван, да га је ретко и у Београду видети“. 
Краљевчани су подигли тријумфалне капије, 
окитили своје куће, дућане, ограде и дрвеће 
са цвећем, венцима, заставама и лампиони-
ма. Пошто је нестало платна за заставе мора-
ли су Краљевчани да га купују у оближњим 
варошима. Целу ноћ се играло коло, свирало 
се и играло, осветљена је била цела варош.“

Морам признати да сам и сам био посеб-
но узбуђен и поносан, јер сам постао први 
владар после славних Немањића који је об-
новио Краљевину Србију, а „Краљево је за-
иста краљевски дочекало краља својега”!

Свечаност у моју част

Краљ са свитом 
стиже у манастир Жича

Због недовољно времена за припрему догађаја, 
том приликом није извршен чин мог миропомазања 
и крунисања за краља у Жичи, већ је одложен за ка
сније. До тога, због разних околности никада није дошло.

1. У данашњој згради Музеја је некад била…?
2. Династија чији је члан био Милан?
3. Први краљ који је крунисан у Манастиру Жичи?
4. Стари назив за Карановац?
5. Средњовековна српска династија?
6. Турско име нашег града?
7. Учитељица живота?

В О Д О Р А В Н О

1
2

3
4

5
6

7
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…а како се завршила моја, испричаће вам кус-
тос Немања. Он каже да је било баш овако…

Пораз српске војске у српскобугарском рату 
(1885. године) донео је нагли пад популарности 
краља Милана. Зато он постиже споразум са 
својим политичким противницима радикалима, 
који су имали подршку већине бирача. Краљ је 
морао да одобри нови устав који су саставили 
радикали. Пошто му је Уставом значајно смање-
на власт, краљ Милан 1889. године абдицира (по-
влачи се с власти) у име свог малолетног сина 
Александра. Милан Обреновић је умро 1901. го-
дине у Бечу, у својој 47. години. 

Прича о мени и граду Краљеву се овде завр-
шава, али ће се узбудљиви историјски догађаји и 
разноразне промене дешавати и у временима 
која следе кроз читав један нови век (ХХ) и даље, 
све до вашег доба (XXI век). Кустос Немања о тим 
догађајима и личностима има велико знање, али 
ће вам о томе испричати неком другом прили-
ком. Он ће увек бити ту да вам се придружи на пу
товању кроз прошлост. Наука захваљујући којој 
ћете бити у прилици да упознате нека давна вре-
мена, узбудљиве догађаје и особене личности, на
зива са историја. За њу многи кажу да је учитељи-
ца живота!

Свака прича има свој крај…

Речник мање познатих речи

Династија – владарска лоза, низ владара из исте поро-
дице

Кустос – реч је латинског порекла, проистекла од гла-
гола curare, што значи чувати, – старати се о, од кога је 
настала именица кустос – што значи чувар, онај који 
уређује, обрађује и обнавља уметничка дела и остале 
предмете у музејима

Намесништво – група људи која обавља владарске 
дужности у случајевима када је краљ малолетан или када 
је због болести трајно неспособан да врши власт

Тријумфална капија – победничка капија, или славо-
лук, кроз коју је пролазио владар са свитом у свечаним 
приликама

Реконструкција – зидање изнова, обнављање пропа-
лих старих споменика или грађевина, о чијем изгледу се 
закључује на основу нађених планова, остатака, писме-
них и усмених предања

Миропомазање – верски обред приликом којег је све
то уље мазано на главу новом краљу. Друго значење за 
„помазан“ – од Бога одабран да буде краљ
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