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Постојала су два питања која су лебдела у ваздуху и била основни подстицај за 
ову анализу живота породице Надежде Петровић у 19. веку. Прво је гласило: 
Докле све досежу корени Надеждиног пионирског духа, ратоборности, смелости 
и одважности, друштвене ангажованости и активизма, сликарског талента и 
потребе за уметничким иновацијама? Друго се односило на то како објаснити 
чињеницу да су се Надеждини родитељи, Димитрије Петровић и Милева Зорић, 
млади учитељи из Београда, само неколико месеци после доласка на учитељску 
службу у Чачак венчали, односно одговорити на питање Да ли су се Димитрије 
и Милева познавали још у Београду? 
Пред читаоцима ће се низати подаци који дају одговоре на прво питање, од-
носно поткрепљују премису да су Надеждини преци били носиоци напретка, 
зналци нових занимања, одважни актери у остваривању малих и великих по-
мака и освајању значајних нових достигнућа, људи великог срца и широм отво-
рених очију, учесници у грађењу историје који су створили богато тло за развој 
будућих генерација. Ниже се богати списак имена значајних људи које су по-
знавали, са којима су пријатељевали, сарађивали, службовали, били у контакту, 
читали њихова дела, а велики је и низ градова и малих насеља у којима су живе-
ли, службовали, школовали се или их посећивали. У причама које описују како 
се људи у тада малом Београду срећу и сарађују, а деца друже током тренутака 
проведених у школи или игри, налази се и одговор на друго питање.

Књигу посвећујем својим ћеркама Катарини и Маји уз неизмерну захвалност што 
су ме подржавале и разумеле моју вишегодишњу преокупираност овим пројектом.
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ПЕТРОВИЋИ И ЗОРИЋИ 
(развој и достигнућа у породици Надежде Петровић у 19. веку)

Достигнућа Надежде Петровић и њених сестара и браће резултат су њихових талена-
та, склоности, образовања, напорног рада у областима које су их интересовале, као и 
жеља за напредовањем, али и наслеђа које чине достигнућа остварена у претходним ге-
нерацијама Петровића (породице са очеве стране) и Зорића (породице са мајчине стра-
не). Како би се сагледала породична интелектуална баштина која је свесно и несвесно 
утицала на Надежду Петровић и осталу децу из породице, ова књига прати Петровиће 
и Зориће од 1814, када је рођен Надеждин деда Максим Јовановић (Петровић), до 1900. 
када је цивилизација надомак новом веку а, сликарка на прагу зрелости. Пред читаоцима 
је мала историја о три генерације Петровића и Зорића, а посредно ово је прича о једној 
српској породици 19. века која иде укорак са друштвеним прогресом и са новом енергијом 
хрли у 20. век.
Када су посреди штива у вези са Надеждом Петровић, читаоци махом очекују опсерва-
ције о сликаркином делу које нас и после толико година задивљује. Иако тога овде нема, 
јер се текст завршава 1900. годином, када сликарка прави само онај први, мада најтежи, 
корак у модерно доба (смело излаже експресионистичка ликовна дела), ипак је ово посред–
но прича о Надежди Петровић.
Текст представља сублимацију чињеница из историје породица Петровић и Зорић у об-
ласти професионалног развоја и приватног живота са чињеницама у вези са развојем 
државе, друштва и популарне културе и коментарима и опсервацијама у вези са изне-
тим садржајем. 
Надам се да ће се кроз ову причу оживети дешавања у Надеждиној породици, као и сли-
ке из свакодневног живота у Србији током 19. века, чиме би мој циљ био испуњен. Са 
овом породичном хронологијом, визуелно обогаћеном репродукцијама, читаоци ће ући у 
својеврсни виртуелни музеј посвећен једној српској напредној породици 19. века.

Породица, људи, догађаји

Милева (Зорић) Петровић и Димитрије Петровић интересантни су јавности прева-
сходно као родитељи велике сликарке Надежде Петровић. Међутим, ако их посматрамо 
као припаднике генерација младих рођених у Србији средином (50-их и 60-их година) 19. 
века, истовремено када и сијасет учених људи Србије који су покренули развој друштва 
и културе тадашње државе и од којих се формирала интелектуална елита која је крајем 
овог столећа Србији подарила велика достигнућа у многим областима друштва, науке, 
културе и уметности, постајемо свесни да су они део посебно важних генерација. Миле-
ва и Димитрије нису међу великанима рођеним у поменуто време, али представљају оне 
мале важне нити у миљеу људи са којима је долазио прогрес у Србију.¹ Њихово одрас-
тање, школовање, професионални напредак и обавезе, лепи догађаји, али и проблеми и 
тешкоће које живот носи, нису били јединствени, већ типични за тадашње младе људе 
у Србији. Зато Надеждине родитеље можемо с правом посматрати као представнике 
поменутих нових генерација, а њихове животе праћењем сазревања и интелектуалног 
развоја тих генерација. Њихове животне приче тако постају једна друштвено-култур-
но-породична матрица тадашње напредне породице која се развија током друге полови-
не 19. века у Србији. 

1 Тада су рођени врсни научници - географ и геолог Јован Цвијић, математичар, Михаило Петровић Алас и геолог 
Јован Жујовић, политичар и историчар Љубомир Стојановић, политичар и књижевник Јаша Продановић, композитор 
Стеван Стојановић Мокрањац и књижевник Бранислав Нушић.
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Милева и Димитрије припадају првим генерацијама школованим у тек формираним 
средњим школама, Вишој женској школи и Београдској реалци, у времену када се још на-
редне две деценије процењивало да у Србији нема ни 10 посто школованих људи (Летић, 
2000: 84), али морамо признати да потреба за образовањем и напретком нових генера-
ција никада, па ни у овом случају, није настала директно и изоловано, од њих самих, већ 
уз утицај средине, али најпре уз подршку породица. Стога се овде прати развој породица 
Петровић и Зорић кроз цео 19. век (три генерације). 

Код породице Петровић најпре се говори о хаџи-Максиму, успешном трговцу и ак-
тивном путнику (ходочаснику) и његовој супрузи Марти која је припадала отменим и 
напредним женама тог доба. Затим се фокус помера ка другој генерацији, њиховој деци, 
међу којом је највише простора дато сину Димитрију, не само као оцу Надежде Петро-
вић, већ стога што је остварио успешно ангажовање у друштву, али и због тога што је 
иза њега остао читав низ биографских података. Због недостатка података нема приказа 
детаља из Мартиног живота и породице из које је потекла. Иако се у литератури уз њено 
име констатује да је „кћи старе земунске породице Чалманац“ (Џонић у: Петровић, 1996: 
223), није пронађена ниједна чињеница о постојању те породице и њеним активности-
ма.2 Због истог разлог, у мањем обиму су приказане биографије остале деце Марте и 
Максима.

У породици Зорић као прва генерација прате се Павле и његова супруга Драгиња. О 
члановима Павлове уже породице у овом истраживању откривено је мало података, па 
су они мање заступљени. Највише чињеница има о војној служби и напредовању Јована 
Зорића. Драгињина породица Милетић је више заступљена захваљујући томе што су 
њена браћа Светозар и Ђорђе били активни у друштву. Посебан простор дат је Свето-
зару Милетићу као једној од најзначајнијих личности у тадашњем јавном и политичком 
животу у Војводини. У другој генерацији прате се животи Милеве, Светозара и Христи-
не Зорић, Драгињине братанице Милице (Милетић) Томић и братанаца Љубомира и 
Славка Милетића.

Венчањем Димитрија Петровића и Милеве Зорић спојене су ове две породице, те се 
прати њихов заједнички живот и одрастање треће генерације, њихове деце, међу којом 
је сликарка Надежда. Како је истраживање ограничено 19. веком, трећа генерација се 
прати у периоду детињства и младости. Надежда тада постаје млада жена која иза себе 
има завршену Вишу женску школу, вишегодишње похађање часова код сликара Ђорђа 
Крстића, двогодишње похађање Прве српске цртачке и сликарске школе Кирила Кутли-
ка и наставничко искуство од шест школских година у Вишој женској школи. У мањем 
обиму заступљени су детаљи из живота њених сестара и браће. Што се тиче деце Ди-
митријеве браће и сестара (такође, трећа генерација), захваљујући томе што су се два 
сина његове сестре Марије определила за војну службу, могле су се делимично пратити 
њихове и биографије.

Светозар Зорић није имао деце до завршетка 19. века, па стога трећа генерација Зо-
рића није заступљена. Што се тиче сина Христине (Зорић) Николић, Драгише, нису по-
знати детаљи из његове биографије из времена до краја 19. века.

Са пажњом су издвојени биографски детаљи блиских пријатеља и сарадника Петро-
вића и Зорића и других особа које су имале утицај у формирању појединих личности 
- детаљи у вези са чачанским протом Сретеном Поповићем, учитељицом Јеленом Ди-
митријевић, Живаном Живановићем и других. Посебан простор дат је тадашњим пред-
ставницима ликовне уметности  сликарима Стеви Тодоровићу, Ђорђу Крстићу, Петру 
Раносовићу, Кирилу Кутлику и Антону Ажбеу. Издвојене су и приче о женским особама 
које су учествовале у образовању Милеве (Зорић) Петровић и Надежде Петровић или 

2 Консултовани су и историчари Музеја града Београда задужени за историју Земуна и историју Београда од 1521. до 
1918. године.
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биле њихове пријатељице или ученице, а које припадају тадашњој малој групи образова-
них, самосвесних и напредних жена (Катарина Миловук, Полексија Тодоровић, Косара 
Цветковић, Делфа Иванић и др).

У праћењу и представљању развоја једне породице не може се (и не треба) избећи 
корелација професионалног и приватног живота. Приватно и јавно су увек повезани и 
ниједна породица није изолована од окружења. Зато, поред професионалног и друштве-
ног ангажовања, текст прати и свакодневни живот изабраних особа, задатке и проблеме 
са којима су се сусретали у различитим областима живљења и опстанка породица.

Детаље из приватне свакодневице допуњују чињенице из јавног живота и описи 
важних догађаја. У краткој форми дате су информације о томе шта се у којој години 
десило у домену државе (смена владара, устави, закони, ратови и др), у друштву (ин-
дустријализација, уређење насеља, изградња објеката, почеци саобраћаја и сл.) и сва-
кодневном животу (епидемије болести, забаве, клима и сл.) у Београду, Тителу, Чачку, 
Карановцу (Краљеву) и другим местима у којима ове породице живе. Посебна пажња 
усмерена је ка областима у којима делају представљене особе (развој школства, развој 
профане ликовне уметности, политички живот). Ови подаци су драгоцени јер указују 
на многа важна дешавања којима су чланови ових породица могли бити сведоци, па и 
директни учесници.

Да је прича о изабраним породицама уједно и прича о српској породици 19. века 
говори чињеница да се представљени догађаји лако могу синтетисати у општу слику 
друштва. Праћењем образовања чланова ових породица и њиховог службовања у шко-
лама посредно се прати развој школства, њиховим активностима у друштву посредно се 
прати развој политичког живота у Србији у другој половини 19. века, истицањем обра-
зовања и учествовања жена у друштву, сагледава се пут њихове еманципације, а опре-
дељење појединих особа за сликарство осликава развој ликовне уметности у тадашњој 
Србији.

Литература и извори

Текст је настао на основу систематског истраживања које је обухватило коришћење 
објављене литературе, непосредна истраживања извора у архивима и контакт са му-
зеалијама у музејима и породичној заоставштини (фотографијама, сликама, цртежима, 
предметима).

Литература која је до сада пратила живот породице Надежде Петровић није много-
бројна. За породицу Петровић основа су били до сада најстудиозније обрађена биогра-
фија Димитрија Петровића потекла из пера историчара књижевности Уроша Џонића3, 
монографија о Надежди Петровић ауторке др Катарине Амброзић која даје основни 
осврт на породичну историју и хронологију живота Надежде Петровић у којој је ау-
торка Љубица Миљковић разрадила породичну причу. Значајна је била књига сећања 
Љубице Луковић, сестре Надежде Петровић, које је забележио Коста Димитријевић и 
разговори и преписка са господином Mилошем Коларжом, унуком Надеждине сестре 
Милице, који су пружили низ успомена и опсервација у вези са историјом породице. 

Литература о породици Зорић је оскудна. Прича о њој могла се оквирно уобличити 
на основу биографија појединих њених чланова и рукописа (фотокопије) Ђорђа Ми-
лутиновића који је посредно, преко породице Милетић4, био упућен у њен развој. За 

3 Први пут је објављена у књизи: Мита Петровић, Ратне белешке са Јавора и Топлице 1876, 1877. и 1878, свеска прва, 
Догађаји са Јавора 1876, Чачак: Народни музеј - Чачак, 1955.

4 Овај рукопис, који обрађује детаље о члановима породица Зорић и Милетић, чувао је др Славко Милетић, праунук 
Светозара Милетића, а његов аутор, који текст завршава речима „Сакупио Ђорђе Милутиновић син Славков, а унук Ђо-
кин“, заправо је унук Ђорђа Милутиновића, брата Ане (Анке) Милутиновић, супруге Светозара Милетића (објашњење 
ауторки текста дала Дуња Милетић из Новог Сада у разговору од 22. маја 2020. године). 
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реконструкцију живота Павла Зорића драгоцена је била молба упућена Министарству 
просвете за учитељску службу у којој је он изложио детаље свог живота. Детаљи из 
биографије Јована Зорића постоје захваљујући томе што се бавио јавним војним зани-
мањем, те је она обрађена у Српском биографском речнику. Биографију Светозара Зорића 
обогатили су подаци добијени од др Милоша Недељковића, професора Машинског фа-
култета. Значајан је и текст проф. Драгана Колака из Новог Сада који говори о Павлу 
и Светозару Зорићу, као и биографија С. Зорића обрађена од стране Маје Николове. 
За биографију Светозара Милетића коришћена су дела Васе Стајића и Сузане Мило-
вановић и биографска јединица из Српског биографског речника, а за Ђорђа Милетића 
дело бугарске историчарке Ане Райкове и биографска јединица из Српског биографског 
речника (уз велики труд да се усагласе и помире виђења бугарског и српског биографа).

Приватни живот породица Петровић и Зорић у мањој мери се провлачи кроз поме-
нуту литературу. Слике приватног живота оживела је и допунила мемоарска литерату-
ра. Значајно је то што постоје књиге са забележеним сећањима домаћих писаца управо 
из генерација блиских Димитрију Петровићу, па њихове белешке надомештавају то што 
Димитрије, иако се бавио писањем, није оставио записане успомене из живота или дана 
детињства и младости, а које је део његових савременика преточио у писану реч. Живо-
писна сећања на приватни и свакодневни живот и важне државне догађаје из времена 
које се овде обрађује забележили су Милан Ђ. Милићевић (рођен 1831), књижевник и 
члан Српске краљевске академије, Коста Н. Христић (рођен 1852), правник, министар 
и дипломата, Добросав М. Ружић (рођен 1854), књижевник и министар, Владислав Ст. 
Каћански (рођен 1856), публициста и књижевник и Благоје Живковић (рођен 1903), про-
фесор, писац и културни радник. Иако се ова сећања не могу узети као потпуне чиње-
нице, већ као пристрасне и слободне интерпретације слика из непосредно доживљеног 
живота и окружења, драгоцена су за описе свакодневног приватног живота. 

За опис деловања сликарске школе Стеве Тодоровића коју похађају Димитрије Пе-
тровић и Светозар Зорић значајна су била сећања самог сликара објављена у његовој 
аутобиографији. За рад Више женске школе коју похађа Милева Зорић, а затим и део 
девојчица из треће генерације Петровића, основа је била монографија школе настала 
из пера наставнице Косаре Цветковић приређена за педесетогодишњицу установе. За 
представљање ангажовања у ратовима важна литература биле су ратне белешке самог 
Димитрија Петровића из времена српско-турских ратова и виђење његовог учество-
вања у ратовима и доприноса мемоарској књижевности из пера др Драгоја Тодоровића.5

За опис опште атмосфере (друштво, школство, култура) у Србији и местима у којима 
живе Петровићи и Зорићи извор информација била је стручна литература из области 
историје која пружа повесне чињенице и податке, али и путописна литература која зва-
ничне податке надограђује другим виђењима - субјективним описима и непосредним 
доживљајима. Коришћени су путописно-историјски текстови Феликса Каница (рођен 
1829), аустроугарског путописца, археолога и етнолога и Павела Аполоновича Ровин-
ског (рођен 1831), руског научника, револуционара и публицисте, који пружају виђење 
тадашње Србије и Београда од стране путника, посматрача и бележника који долази са 
другог терена. За слику Чачка и његових дешавања посебно је заслужна књига Историја 
Чачка : хронологија у издању Међуопштинског историјског архива у Чачку. Новински 
текстови о Карановцу/Краљеву, које је у књизи презентовао историчар Драган Драшко-
вић, оживели су слике ове вароши из времена службовања Петровића у њој. 

Периодика, новине и часописи представљају значајан извор разноврсних података 
о догађајима у држави, дешавањима у друштву и свакодневном животу, а у њима је био 

5 Објављено у предговору књиге: Димитрије Петровић, Ратне белешке са Јавора и Топлице 1876, 1877. и 1878, свеска II, 
Борбе у Топлици 1877-1878. Београд: Архив Србије, 1979.
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присутан и низ информација о активностима особа о којима се овде говори. Највише 
су коришћени Календар са шематизмом Књажества /Краљевства Србије, Оцене успеха 
и владања ученица Више женске школе у Београду, Годишњи извештај о Вишој женској 
школи у Београду, „Српске новине“, „Просветни гласник“, „Београдске општинске нови-
не“, „Службени војни лист“ и „Застава“.

Коришћене изворе чинио је архивски и музејски материјал. Документа које чувају 
архиви била су драгоцена јер су помогла да се потврде, разјасне или коригују постојећи 
подаци и открију нове чињенице у вези са темом. Подаци везани за рођења, венчања и 
смрти чланова породица Петровић и Зорић преузимани су из матичних књига похрање-
них у архивима Београда, Новог Сада, Чачка и Краљева. За реконструкцију школовања и 
професионалног развоја појединих личности, најпре Павла и Светозара Зорића, Дими-
трија Петровића и Милеве (Зорић) Петровић, посебно су били драгоцени подаци из Ре-
гистара и Протокола некадашњег Министарства просвете и црквених послова Србије 
и документа која чува Архив Србије. Они надомештавају то што у нпр. Чачку, Краљеву 
и Ваљеву није сачувана грађа из година када се ове особе школују или службују на њи-
ховој територији. 

Непосредан контакт са изворима (грађом у архивима) изазивао је посебно узбуђење 
(чак и кад је сведен на гледање дигитализованог материјала). У архивима је контакт са 
документима остварен листањем Матичних књига рођених и умрлих и докумената из 
Министарства просвете и црквених послова (молби за службу, потврда, одлука, извеш-
таја и других списа), јер су проучаване особе професионално највише биле везана за 
област школства.

Драгоцена је била комуникација са Милошем Коларжом из Београда, унуком На-
деждине сестре Милице (Петровић) Мишковић. Посете господину Коларжу пружиле 
су непосредно упознавање са породичном архивом Петровић-Мишковић-Коларж коју 
чине стари породични албуми, слике, документа и, што је посебно значајно, интерно 
породично стабло које обухвата Петровиће, Зориће и Милетиће.

Додир са познатим и мање познатим уметничким делима и другим музеалијама (сли-
кама, цртежима, фотографијама, предметима, писмима) остварен је у Народном музеју у 
Чачку и, због чињенице да су највећи део времена породице Петровић и Зорић провеле у 
Београду, у низу престоничких музеја (лично и путем дигитализованог материјала). Ове 
музеалије су допунили описе и реконструкције детаља из личних и професионалних 
живота и дали стилске одреднице уметничког развоја особа које су се бавиле ликовном 
уметношћу. 

Непотпуни подаци и претпоставке

Иако је циљ истраживања био да допуни и расветли сегменте из биографија чланова 
породице Петровић и Зорић, ипак постоје непотпуни подаци. Њих највише има у био-
графијама хаџи-Максима, његовог газде/поочима и супруге Марте, затим код сестара 
и браће Димитрија Петровића и код Христине Зорић, сестре Милеве (Зорић) Петро-
вић. Такође, односе се на локације у Београду на којима живи породица Зорић када се 
досељава у престоницу и хаџи-Максим Јовановић (Петровић) као младић и у првим 
годинама брака са Мартом Делином (иако се подаци из црквених Протокола који го-
воре о венчањима, крштењима и смрти чланова ових породица могу узети као докази у 
ком делу Београда они живе). Са овим недостацима повезане су претпоставке у избору 
основних и средњих школа за неку од деце из обе породице. За основношколско обра-
зовање претпостављено је да су деца похађала најближе школе и да су у време поласка 
у њих имали између шест и по и седам година. За похађање средњих школа код женских 
особа истраживање се ослањало на сачуване публикације штампане за Вишу женску 
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школу у Београду (Годишњи извештаји о раду и Оцене успеха ученица). За наставак об-
разовања код дечака основа је била књига Двадесетпетогодишњица Београдске реалке 
из 1890. године и монографије београдских гимназија.

Посебан недостатак за ово истраживање представља непознавање фонда Мемо-
ријалног музеја Надежде и Растка Петровића који није доступан због вишегодишње ре-
конструкције Народног музеја у Београду коме припада. Ипак, све могуће мањкавости 
и претпоставке у исто време дају подстрек новим истраживачима да у будућности до-
пуњују и коригују овде представљену причу.

*      *     *
Породице Петровић и Зорић прате се кроз форму нарације и хронолошки поређа-

ним дешавањима са истакнутим годинама и местима у којима се чланови породица у то 
време налазе. Прича о Петровићима протеже се левим, а о Зорићима десним странама 
књиге уз повремена одступања. Већином се користе глаголски облици у презенту. Како 
се обрађује само време 19. века, када се у Србији користио јулијански календар, датуми 
догађаја су дати само по овом рачунању времена. За називе административних јединица, 
школа, занимања и сл. коришћени су термини који су саобразни тадашњим правопис-
ним нормама и језику.Такође, цитати из докумената и старије литературе пренети су у 
оригиналном облику (поготову што се ортографије тиче). 

Посебан труд уложен је у илустровање текста, па велики број репродукција допуњује 
и оживљава слику о представљеном времену, личностима и догађајима. У уступању ре-
продукција одазвале су се многе институције. Тиме је ова књига окупила велику музејску 
породицу на племенитом задатку неговања културе сећања неoпходне да оплемени сав-
ремена времена у којима се цивилизација журно удаљава од својих извора и прошлости. 



ХРОНОЛОГИЈА ЖИВОТА
ПОРОДИЦА

ПЕТРОВИЋ И ЗОРИЋ



ЈОВАНОВИЋИ  (Петровићи)

12 13

НЕДЕЉИЦА8
Максим Јовановић, деда Надежде Петровић по 
очевој линији, рођен је у селу Недељица које се 
налази на подручју подрињске Рађевине.

ТРОНОША
Максим рано остаје без родитеља, па га прихва-
тају калуђери манастира Троноше. Њему је по-
верено чување манастирских оваца, али он ту 
успева да научи да пише и чита.9

„Манастирска црква у Троноши,
снимак с краја XIX или почетка XX века“ 
(Мојсиловић-Поповић, Вујовић, 1987: 18)

6

6 У Протоколу умрлих Цркве Светог Марка у Београду уписано је да је 1884, када је преминуо, имао 70 година, што значи да је рођен 1814, док је 
др Катарина Амброзић изнела податак да је рођен 1820. године (Амброзић, 1978: 13). 

7 Подаци из Протокола венчаних Максима са Мартом Делином указују да је Максимово изворно презиме било Јовановић (Историјски архив 
Београда (ИАБ)), Збирка матичних књига (ЗМК) венчаних, Саборна црква Светог арханђела Михаила у Београду (Саборна црква у Београду), 1846, 
редни број (р. бр.) 41.

8 Великим словима биће писана имена места у којима бораве Петровићи (Јовановићи) и Зорићи, а мањим словима места у којима бораве чланови 
ширих фамилија - Милетићи, Трифуновићи, Николићи и блиски пријатељи. 

9 Максимово детињство је у основним цртама описала др Катарина Амброзић у монографији о Надежди Петровић на основу изјава Максимових 
унука Милице  (Петровић) Мишковић и Љубице (Петровић) Луковић из 1956. године које су јој биле консултанти у време рада на тој књизи (Ам-
брозић, 1978: 13).

10 За становање породица у Теразијском кварту и Палилули писаће Београд, иако су тада та насеља ван главне београдске вароши у шанцу.
11 др Катарина Амброзић износи податак да је дечака Максима примио трговац Јован Јовановић. Међутим, чињеница да је Максиму презиме на 

венчању Јовановић, а касније до краја живота Петровић, указује да је вероватно у питању грешка, односно да је трговац носио презиме Петровић.
  

БЕОГРАД10
Када је Максим одрастао, један калуђер га води 
у Београд како би му нашао неку службу (Ам-
брозић, 1978: 13). Прима га ради служења бога-
ти трговац Петровић11 који живи у Палилули. 
Он се и стара о њему. 

Анастас Стојановић, Панорама Београда посматрана са Саве,
око 1865, фотографија, Музеј града Београда, Ур_6311 

Од Другог српског устанка 
на челу новоформираног 
Књажества Србије налази 
се кнез Милош Обреновић. 

Престоница Србије је Кра-
гујевац. У Београду тада 
живи веома мало Срба.

1834.

1814.7

Око 1824.
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ТИТЕЛ (Аустријско царство)
Павле Зорић, деда по мајци Надежде Петровић, рођен је 16. децембра12 у Тителу који 
је тада био у саставу Аустријског царства (Хабзбуршке монархије).13 Зорићи су српска 
фамилија настањена у скоро свим местима у шајкашком Потисју (у Тителу, Шајкашу, 
Жабљу, Госпођинцима и Чуругу). Подаци о појединим њеним члановима датирају од 
средине 18. века. Може се претпоставити да истој фамилији припадају и први забележе-
ни Зорићи - Максим, капетан Мошоринског шанца и касније генерал у Русији, као и чу-
вени генерал Симеон Зорић (рођен 1743), Максимов посинак који је, отишавши код њега 
у Русију, постао велики царски официр и генерал и миљеник царице Катарине Друге.14 
Претпоставку да је овај генерал био у фамилијарној вези са Павлом Зорићем донекле 
поткрепљују речи Надеждине сестре Љубице Луковић о томе да је њихов брат Растко 
„(...) у Конгресној библиотеци [у Вашингтону] писао свој незавршени историјски роман о 
генералу Симеону Зорићу (...)“ (Димитријевић, 2002: 99).
Зорићи су били угледна фамилија, али се не зна много о члановима Павлове уже поро-
дице. Судећи по увиду у црквене књиге тителске православне цркве огранак фамилије 
Зорић није био многобројан. У Тителу су остала сећања да је Павле имао браћу Јована и 
Андреја. Јованово постојање поткрепљује и рукописни извор. „(...) Павле Зорић имао је 
брата Јована који је постао аустро-угарски генерал. (...) Јован се као генерал презивао фон 
Зорић.“ (рукопис Ђорђа Милутиновића) Судећи по годишту и звању, може се сматрати 
да је Павлов брат управо Јован Е. Зорић, генерал и племић рођен у Тителу 1828. године 
(Српски биографски речник, 2007:  908, 909). Стога ће биографија генерала Јована Е. Зо-
рића бити приказана као биографија Павловог брата Јована. За Андреја се претпоставља 
да је био најмлађи син. Живео је у Тителу и по занимању био „купац“15- трговац. Уз по-
менуте особе има података и о Александру Зорићу (рођеном 1832, преминулом 1890),16 
његовој супрузи Параскеви (Пави) и сину Душану (рођеном 1875).17 Како је Александар 
био блиског годишта као поменути Зорићи и бавио се ковачким занатом као и Павле, 
може се наслутити да и он припада ужој породици.

Рубрике из Протокола умрлих православних Срба из Титела где је уписан Александар Зорић
(редни број, датум смрти, име, пол, име супруге, занимање, место рођења и пребивалишта са бројем куће),

Архив Војводине, Нови Сад

12 Већина података из биографије Павла Зорића преузета је из његове молбе Министарству просвете за учитељску 
службу од 5. децембра 1866. године (Архив Србије (АС), Министарство просвете (МПс), Ф - VIII, р. 1581/1866).

13 Ова држава је позната као Хабзбуршка монархија, али овде ће бити називана званичним именом које је гласило 
Аустријско царство, а, касније Аустроугарска монархија.

14 Између осталог, био је мецена Доситеју Обрадовићу.
15 Када је Андрејева ћерка Јелена била кума на једном крштењу у Тителу, уз податке о њеном оцу било је уписано ово 

занимање (Архив Војводине (АВ), Збирка матичних књига (ЗМК), Матична књига (МК) крштених православних Срба из 
Титела, 1875. година, р. бр. 84).

16 АВ, ЗМК, МК умрлих православних Срба из Титела, 1890. година, р. бр. 70.
17 АВ, ЗМК, МК крштених православних Срба из Титела, 1875. година, р. бр. 46.

1826.
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БЕОГРАД / ЈЕРУСАЛИМ
Максимов послодавац, који се бави трговином вином и држи кафану, задовољан је ње-
говим залагањем у обављању разноврсних послова, гаји према њему симпатије и оп-
ходи се као према сину. Како нема своје потомке, током времена одлучује да га усвоји. 
Своју приврженост будућем посинку показује тиме што га, између осталог, води на по-
клоњење у Јерусалим. После ходочашћа млади Максим користи звање хаџија. Особе са 
овом титулом су тада посебно уважаване, имале су углед и привилеговани положај које 
ће и Максим током времена стећи.
Како је и данас, у време савремених саобраћајница и технологија, одлазак у Јерусалим 
захтевно путовање, то је и средином 19. века био посебан подухват. Удаљеност Београда 
од Јерусалима износи око 2.000 километара, а путовање је трајало више од пола године. 
Вероватно се путовало најкраћом трасом преко Бугарске и Истанбула који се налази 
на пола пута. Путовање се одвијало кочијама18 и можда га је олакшавало то ако су се 
ходочасници организовали као веће групе људи19 и то што је целокупан простор који 
су прелазили тада био територија једне државе - Османског цaрства. Пут је вероватно 
уприличен поводом највећег хришћанског празника Ускрса, што би значило да су Ср-
бију путници напуштали још крајем јесени.

18 Железнички саобраћај, односно воз Оријент експрес, саобраћао је тек од 1888. године.
19 Православна црква није организовала ова путовања. На њих су верници одлазили самоиницијативно
20 У биографији Светозара Милетића налази се податак да је у родном Мошорину завршио часловац и псалтир, а у 

Тителу три разреда „немачке школе“ (Српски биографски речник, 2014: 487).
21 Др Катарина Амброзић је овај податак изнела вероватно на основу породичних прича које је чула од Надеждиних 

сестара Милице и Љубице.
22 Међу музеалијама и документацијом који се чувају у фонду Легата Милице Зорић и Родољуба Чолаковића нема по-

менуте слике, а ни других података, фотографија и докумената у вези са Павлом или другим члановима породице Зорић.

Кнез Милош Обреновић је 1839. године прогласио абдикацију, а нови владар 
је постао његов старији син Милан који је преминуо после само месец дана. 
Власт је, затим, преузео други Милошев син Михаило.

Године 1839. донета је одлука да се престоница Књажества Србије пресели у 
Београд. Ову одлуку спроводи кнез Михаило, тако да од 1841. године Београд 
постаје престони град Србије.

После буне коју су организовали уставобранитељи на челу са Томом Ву-
чићем Перишићем 1842. године на престо је доведен син Карађорђа Петро-
вића, Александар Карађорђевић, који влада до 1858. године. Под притиском 
уставобранитеља кнез Михаило Обреновић напушта Србију. 

До 1845.
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ТИТЕЛ (Аустријско царство)
Павле похађа основну школу, јер Србима у Шајкашкој није ускраћено школовање и раз-
вој културе. У његовом Тителу, као командном месту Шајкашког батаљона, налазе се две 
школе - српска народна основна школа, која има традицију још од 1703. године и у којој 
се настава одвија на српском језику, и „немачка школа“. Право на школовање имају и 
мушка и женска деца. Деца из околних насеља овде долазе ако желе да надограде најос-
новније учење.20
„U 19. veku nastavkom primene uredbe Marije Terezije i srpska narodna škola u Titelu ostaje sve 
do 1868. godine državna ustanova. Cilj je bio da se odstrani uticaj sveštenstva na nastavni proces, 
ili da se bar ublaži.
Tada je školska godina izgledala malo drukčije nego sada. Počinjala je 1. novembra, a učitelji su 
rasporede službovanja dobijali u oktobru. Pohađanje nastave, oblačenje đaka po ugledu na đake 
u nemačkoj školi, bilo je prema naredbi iz 1816. godine u nadležnosti kompanije kojoj su opštine 
pripadale. Zanimljivo je da je prema polu 1820. godine, na četiri dečaka dolazila jedna devojčica. 
Učitelji su bili dužni da decu prvo nauče “ilirskom“ tj. maternjem jeziku, pa tek onda nemačkom. 
Knjige su bile štampane ćirilicom i srpskoslovenskim, odnosno slavenosrpskim jezikom, pa su vojne 
vlasti težile da potisnu srpsko pismo, a uvedu latinicu u srpske škole, što nije urodilo plodom.“ 
(Živančev, 2017)

Аноним, Тител: 
Поглед са брега, 
1905, разгледница у 
боји, 9х14cm, Тител, 
Колекција „Стари 
Тител“, Електронска 
збирка Народне 
библиотеке „Стојан 
Трумић“, Тител

ТИТЕЛ (Аустријско царство)
Иако живи у Шајкашкој, Павле нема војнички менталитет и не опредељује се за војну 
службу, већ савладава шмитски (поткивачки) и ковачки занат. За војну службу одлучује 
се његов брат Јован који постаје редов у Шајкашком батаљону у Тителу.
Поред ових професионалних усмерења, Зорићи се у литератури и изворима повезују и 
са ликовном уметношћу. Милица Зорић (Павлова унука) говорила је да се Јован бавио 
сликарством и да је насликао и свог брата Павла, а да је она чувала ту слику (рукопис 
Ђорђа Милутиновића). Са друге стране, др Катарина Амброзић21 наводи да је „Павле 
био сликар“ (Амброзић, 1978: 15). Ипак, ови подаци нису поткрепљени материјалом тако 
да остају само у домену претпоставке.22 Сам Павле у својој биографији не помиње скло-
ност ка сликарству.

До 1845.

1832/1836.
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БЕОГРАД
Хаџи-Максим Јовановић у Саборној цркви 18. августа склапа брак са Мартом која по-
тиче из угледне земунске породице Чалманац.23 Марта је рођена 1816. године24 и била је 
удовица. У претходном браку била је супруга Београђанина Јована Делина са којим има 
ћерку Јелену (Єлену) - Ленку. Кум на венчању Марте и Максима био је Станко Накић, по 
занимању мумџија. Максим и Марта ће одржавати кумство са породицом Накић те ће 
њени чланови кумовати већини њихове деце.

С обзиром на то да је млади брач-
ни пар венчан у Саборној цркви 
реално је претпоставити да ста-
нује у делу града који гравитира 
овом храму, вероватно у Тера-
зијском кварту где живи већина 
Срба, а одакле Максиму није да-
леко поочимово имање у Палилу-
ли. Са њима живи Мартина ћерка 
Ленка коју Максим прихвата као 
своје дете. 

1846.

1847.

Део странице Протокола венчаних где је уписано венчање хаџи-Максима Јовановића и Марте Делине, 
Историјски архив Београда

23 ИАБ, ЗМК, МК венчаних, Саборна црква у Београду, 1846, р. бр. 41.
24 У Протоколу умрлих уписано је да је у години смрти имала 72 године, што упућује да је рођена 1816. (ИАБ, ЗМК, МК 

умрлих, Црква Светог Марка, 1888, р. бр. 51).  
25 ИАБ, ЗМК, МК рођених, Саборна црква у Београду, 1847, р. бр. 120.
26 Илија се у породичним сећањима помиње као Петровић (изјава Милоша Коларжа из Београда дата ауторки текста 

19. септембра 2017. године).

БЕОГРАД
Почетком лета, 2. јула, рођено је прво дете Марте и Максима коме кум Станко Накић даје 
име Илија.25 У Матичној књизи рођених уз име оца не пише презиме само поклоник“, 
али се може претпоставити да је рођење првог детета тренутак када породица преузи-

ма од Максимовог поочима пре-
зиме Петровић.26 То да су Илија 
и наредно троје деце крштени у 
Саборној цркви потврђује изнету 
претпоставку да породица живи у 
релативној близини храма, однос-
но у Теразијском кварту који при-
пада овом храму. 

Део странице Протокола рођених где 
је уписан први син Максима и Марте, 
Илија, Историјски архив Београда
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ТИТЕЛ (Аустријско царство) 
Породица Павлу омогућава школовање у Бечу где две године учи физику и зоотомију. 
Док се школује обилази разна места по Аустријској монархији у потрази за послом чиме 
стиче многа знања и вештине које ће истицати у време када буде тражио запослење. 
„(...) изучио покрај заната нешто пољске економије, виноделије, баштованство кое у 
својој постојбини кое пак путујући пет год. дана по страном свету (...)“ (Молба Павла 
Зорића Министарству просвете и црквених послова за учитељску службу, Архив Србије 
(АС), Министарство просвете (МПс), Ф-VIII, р. 1581/1866 (стр. 69))

1847.

1846.

Кун фон Квиц, Саборна црква у Београду, 1857. цртеж, Завод за заштиту споменика
културе града Београда (ЗЗСКГБ)

БЕЧ (Аустријско царство)
За Павла и његове вршњаке који су се определили за поткивачки и ковачки занат у ово 
време било је уобичајено да се образују и у познавању анатомије и болести стоке (зоот-
омије) како би касније уз занатске услуге могли обављати и једноставније интервенције 
као „стоколекари“. 

ТИТЕЛ (Аустријско царство)
Јован Зорић је унапређен у чин каплара чиме почиње његова успешна служба у војсци 
Аустријске монархије



ТИТЕЛ И ШАЈКАШКА
Тител је варош у јужној Бачкој, смештена на ободу Тителске висоравни, на ушћу Бегеја у Тису и надомак ушћа 
Тисе у Дунав. Удаљен је четрдесетак километара од Новог Сада. Током векова поседовали су га многи осваја-
чи, а у 18. веку је био под турском влашћу. Од почетка 19. века припада Аустријској царевини (Хабзбуршкој 
монархији) и региону званом Шајкашка који је представљао стратешки важно подручје - граничну област 
надомак Османског царства. Шајкашку су чинили Тителски и Жабаљски срез. Тител је био средишње место а 
Тителском срезу су припадали Мошорин, Гардиновци, Лок, Горњи и Доњи Ковиљ, Вилово, Каћ и Свети Иван 
(Шајкаш). Средином 19. века Шајкашка има око 30.000 становника већином српске националности.  
Као командно место шајкашког батаљона, Тител је насеље са важним статусом у Шајкашкој. Када је почетком 
19. века у њему формирани радионица и складиште шајки било је још више могућности за развој. То је лепо 
уређено место са ушореним кућама и низом дрвореда дудова. У њему се истичу две грађевине - католичка и 
православна црква (католичка црква је прва саграђена, али је изгорела 1810. године, па је 1810/1811. саграђена 
нова). Обе су посвећене Светом Успењу Пресвете Богородице (Узнесењу Блажене Дјевице Марије) и обе славе 
исту славу - Велику Госпојину. 
Мушкарци су већином регрутовани у специфичан род аустријске војске - шајкашке јединице. „Шајкаши су 
били обавезни, по царевој одлуци, да учествују у војним акцијама - у рату и миру, на копну и на води, те 
да се брину о безбедности, нарочито на Дунаву, Тиси и Сави.“ (Музеј Војводине, текст из сталне поставке) 
Шајкаши су били веома вешти и храбри ратници. Управљали су шајкама - дрвеним ратним бродовима који 
су били веома уска, дугачка и плитка пловила покретана веслима и једрима. Брзо су се кретале и биле су лаке 
за маневрисање. Имале су од 10 до 40 шајкаша. 

„Иако се о шајкашима обично говорило  као о ратницима, битно је истаћи да су они били и земљорадници и 
сточари. (...) Углавном су гајили житарице и кудељу, али и  производили восак, мед, маст и сапун.“ (Марковић, 
Јокић 2014: 20) Бавили су се и риболовом. Посебно је било развијено свиларство. Обавеза им је била да имају 
велике расаднике дудова, а саднице су сађене поред путева, у улицама, двориштима и на салашима.

Колекција „Стари Тител“, Електронска збирка Народне библиотеке „Стојан Трумић“, Тител
Аноним, Тител: Православна црква, 1905, разгледница у боји, 9х14 cm
Аноним, Тител: Главна улица, 1905, разгледница у боји, 9х14cm
Аноним, Тител: Хотел Анкер (са католичком црквом), 1905, разгледница у боји, 9х14cm



Становници Шајкашке су имали специфичну ношњу. Сва-
кодневна мушка ношња користила се и као војничка уни-
форма. „У другој половини ХIХ века, летња мушка ношња се 
састојала од платнене кошуље и гаћа. Преко кошуље је но-
шен прслук. Момци су, у свечаним приликама, носили кошуље, 
на које су прошивана извезена недра тј. ,формет‘. Обавезан 
део ношње био је шешир, као и опанци, мада су људи лети 
углавном ишли боси.
Зимску мушку ношњу сачињавало је више хаљетака: дороц 
(кратак капут), беле чакшире, кожух, кожне чакшире, пр-
шњак, опаклија, дуцин (велики зимски огртач) и капа. Зими 
су, осим опанака, ношени и обојци.
Шајкаши су носили дугачку косу, повезану узицом у перчин 
или ,зопф‘, како су га звали. Иако је перчин касније званично 
укинут, он се, ипак, дуго одржао у овим крајевима.“ (Марко-
вић, Јокић, 2014: 37)

Ношња девојака и удатих жена у Шајкашкој се разликовала. 
„Девојке су, у свечаним приликама, носиле оплећак (платне-
ну кошуљу са набраним рукавима), црвен или плав јелек - са 
ивицама извезеним златом, сукњу, скуте, кецељу ткану од 
вуне - обично црвене боје, и црвене или плаве сомотске папу-
че на ,штикле‘ (пете), украшене везом на ,руже‘. Свакоднев-
ну девојачку ношњу су чинили сви поменути делови, само од 
грубљег материјала и без много украса. Девојке су зачешљава-
ле косу и у њој носиле цвет. 
Удате жене су радним данима носиле оплећак кратких рукава, прслук тамније боје, скуте од дебљег кудељног 
платна, ткану сукњу, кецељу, чарапе и црне сомотске или кожне папуче. Лети су углавном ишле босе.
Празнична ношња удатих жена се разликовала од свакодневне само по дугачкој и широкој сукњи - љубичасте 
или плавозелене боје, и кецеље од црне свиле.“ (Исто: 38) Након удаје имућније жене су носиле скупу „златну 
капу“, а сиромашније венац око главе.

Женска и мушка ношња из Бачке, Етнографски 
музеј, Београд



ЈОВАНОВИЋИ  (Петровићи)
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БЕОГРАД
Чланови породице Накић који су кумови хаџи-Максиму бавили су се мумџијским за-
натом односно израдом свећа од лоја и сапуна. То је тада већ традиционални и стари 
занат попут опанчарског, кујунџијског, папучарског, грнчарског, бојаџијског, дунђерског 
и туфегџијског. Мумџијско-лецедерски еснаф је средином 19. века у Београду имао 26 
чланова (Историја Београда 2, 1974: 429, 432).

1849.

1848.

Мајска скупштина у Сремским 
Карловцима 1848, литографија
према уљаној слици Павла Симића,
Музеј Војводине, инв. бр. 381

БЕОГРАД
Почетком године,14. јануара, на празник Светог Саве, хаџи-Максим и Марта добијају 
ћерку Анастасију.27 У Протоколу рођених уз име оца пише „Х. Максим Петровић“, што 
представља први писани траг о узимању презимена Петровић. Кум на крштењу био је 
Станко Накић. Анастасија је умрла као дете или девојка.28 

Део странице Протокола рођених где је уписана прва ћерка Максима и Марте, Анастасија и Максиму први 
пут уписано презиме Петровић, Историјски архив Београда, Београд

27 ИАБ, ЗМК, МК рођених, Саборна црква у Београду, 1849, р. бр. 14.
28 Односно, умрла је пре 1884. године што је закључено по списку ожалошћених чланова породице поводом смрти 

хаџи-Максима Петровића 1884, објављеном у „Српским новинама”, где нема њеног имена.
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1848.БЕЧ/ТИТЕЛ (Аустријско царство)
У време када Павле окончава школовање, низ политичких потреса насталих широм Ев-
ропе прераста у грађанску револуцију, националне борбе које се распламсавају широм 
Европе. Национална борба је посебно изражена у Аустријском царству. Ту су Мађари 
прогласили независност, али, с друге стране, другим нацијама на својој територији нису 
хтели да признају националну посебност. Тиме су Срби у Шајкашкој били незадовољ-
ни, односно угрожени, јер се, после доношења мађарских закона о једнакости народа, 
ипак третирају само као верска скупина. Као Српски народни покрет организују Мајску 
скупштину у (Сремским) Карловцима на којој проглашавају аутономну Српску Војво-
дину. У име одбране осамостаљивања Шајкашке формирају Српску народну војску. 

Оружана борба почела је нападом Мађара на 
(Сремске) Карловце 12. јуна. Пресудну помоћ у 
овој борби даје чета шајкаша коју је довео пензи-
онисани поручник и народни пуковник Шајкаш-
ког батаљона Зарија Јовановић Чича. „После 
успешне одбране (Сремских) Карловаца, Зарија 
Јовановић Чича је организовао одбрану Шајкаш-
ке, а мноштво наоружаних шајкаша је сваки дан 
прилазило Српском народном покрету.“ (Марко-
вић, Јокић, 2014: 15)
Павле се због револуције вратио из аустријске 
престонице у Тител и као двадесетдвогодишњи 
добровољац прикључио управо овој чети. „Био 
у војничкој служби, као добровољац војевао 1848. 
против Мађара код пуковника Заріе Јовановића 
Чиче  у служби ађутанта“ (АС, МПс, Ф-VIII, р. 
1581/1866). У борбама шајкаша са Мађарима уче-
ствује и Павлов брат Јован Зорић који је током 
године био изабран за народног поручника.

Портрет Зарије Јовановића Чиче,
литографија, Загреб, 1903, 28,5х36,2 cm,

Музеј Војводине, инв. бр. 175

Део из молбе Павла Зорића упућене Министарству просвете где пише о учествовању у револуцији 1848. 
Архив Србије, Београд
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БЕОГРАД
Дванаестог новембра Марта је родила ћерку Ану.29 Кум на крштењу био је Анастас На-
кић. Ана је умрла као дете или девојка.30 

1850.

1852.

Половином 19. века успостављен је паробродски саобраћај на Дунаву који представља главну 
везу Србије, преко Мађарске и Аустрије, са другим земљама. Недостатак је било то што је овај 
саобраћај, а тиме и контакт са окружењем, био обустављан током зимских месеци због леда и 
магле.

Пристаниште на Сави испод српског дела вароши дуго је било главно место комуникације 
(простор данашње Карађорђеве улице). Ту се налазе ђумрукана (царинарница)31, кафане на-
мењене лађарима и носачима и пут који путнике искрцане са бродова преко Сава-капије води 
Саборној цркви, двору и другим српским институцијама. Ту су се одржавали свечани испраћаји 
и дочеци кнеза и дипломата када су путовали у иностранство (Аустрију или Турску).

29 ИАБ, ЗМК, МК рођених, Саборна црква у Београду, 1850,  р. бр. 368.
30 Односно, умрла је пре 1884. године што је закључено по списку ожалошћених чланова породице поводом смрти 

хаџи-Максима Петровића 1884,  објављеном у „Српским новинама”, где нема њеног имена.
31 Срушена је у савезничком бомбардовању 1944. године.
32 Матична књига рођених доказује да хаџи-Максим и Марта живе у парохији Саборне цркве (ИАБ, ЗМК, МК рођених, 

Саборна црква у Београду, 1852, р. бр. 229), али се до сада у литератури као Димитријево место рођења помињала Пали-
лула у којој ће породица Петровић касније живети.

БЕОГРАД
Породица Петровић и даље живи на територији која гравитира Саборној цркви. Шесна-
естог септембра рођен је син Димитриј32 (током живота ће бити познатији по надимку 
Мита). Кум на крштењу био је Анастас Накић.

Део странице 
Протокола рођених 

где је уписан
Димитрије, син 

Максима Петровића 
и Марте, 

Историјски архив 
Београда
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ТИТЕЛ (Аустријско царство)
Револуционарна збивања у Шајкашкој наставила су се у 1849. године. Ова територије је 
била поприште низа српско-мађарских оружаних сукоба у којима се истицало херојство 
шајкаша и добровољаца. Мађарска војска је заустављена на Тителском платоу, али су 
шајкаши крајем маја поражени. 
Биланс револуције у Шајкашкој било је то што је у окви-
ру Аустријског царства формирано Војводство Србија 
и Тамишки Банат са Темишваром као главним местом. 
То није много значило Србима јер на том простору нису 
били већина. Војна граница (Шајкашка), у којој Срби 
имају националну већину, ван је овог Војводства и остаје 
гранична област Аустрије, односно Беч је Војну границу, 
у оквиру које обитава Шајкашки батаљон, оставио под 
посебном војном управом. Јован Зорић добија чин пу-
ковника и постаје руководилац службе за мостобране 
при Шајкашком батаљону.
Шајкаше је чекао велики напор за стабилизацију живо-
та. „Шајкашка је била опустошена након ратних сукоба. 
Насеља су претворена у згаришта, а четвртина њеног 
становништва је изгинула, или се разбежала.“ (Марко-
вић, Јокић, 2014: 16) Међу оближњим насељима спаље-
ним од стране Мађара био је и Нови Сад. Постепени 
опоравак омогућава бољи положај шајкаша у друштву 
који им у име захвалности као граничарима пружа млад 
цар Франц Јозеф (у народу називан Фрања Јосиф). Уки-
да им бесплатни принудни рад, набавка одеће и издржа-
вање граничара пренета је на државу, а равноправнији 
су и образовање, учење заната и трговине.

Крајцер, ситни аустријски 
бакарни новчић, из 1849. године, 

приватна збирка Драгане 
Божовић, Чачак

Око 1850.

1849.

ТИТЕЛ (Аустријско царство)
Павле се око 1850. године жени са Драгињом - Драгом Милетић, девојком рођеном 1832. 
године у  оближњем Мошорину, малом месту испод северне стране Тителског брега33 
поред кога тече Тиса. Драгиња потиче из скромне, али напредне породице. Њен отац Си-
меон - Сима Милетић је у овој земљорадничко-војничкој средини био један од ретких 
занатлија. Био је чизмар за кога је било доста посла јер је израђивао обућу за шајкашке 
војнике. Мајка Теодосија - Тода била је разборита жена која се посебно старала о томе да 
њихова деца стекну образовање. 
У породици расте седморо деце, три сина и четири ћерке.34 Уз Драгињу ту су још Свето-
зар, Екатарина (Ката), Александра, Ђорђе, Ана и Павле.35 Сима их већ неколико година 
сам издржава јер му је супруга умрла 1843, у 38. години живота.
Мошорин у коме Милетићи живе одувек је био српско насеље. Има православни храм још 
од 1798. године (посвећен Светој Тројици) и основну школу која је после револуције 1848. 
добила две нове школске зграде за многобројне ученике. Основно школско знање су, поред 
мушке деце из породице Милетић, вероватно савладале и Драгиња и њене сестре.

33 Мештани Мошорина су га називали Мошорински брег.
34 Податак о броју деце преузет је из биографије Светозара Милетића коју је написао Васа Стајић (Стајић 1938: 12), док 

у рукопису Ђорђа Милутиновића пише да су имали десеторо деце - пет синова и пет кћери.
35 Имена Александре и Ане додата из породичног стабла које је истражио један од потомака Милетића, Игор Антић 

из Новог Сада.

Сви делови шајкашке 
униформе били су пла-
ве боје, осим манжетни, 
чинова и других детаља 
који су били црвени. На 
главама су имали шеши-
ре од филца посувраћене 
са једне стране. 

Реконструкција
униформе шајкаша 

из 1849. године,  Музеј 
Војводине,  Нови Сад



ПЕТРОВИЋИ

24

Драгиња је вероватно посебно поносна на своју браћу, посебно на умност и даровитост најста-
ријег Светозара (рођен 1826. године) и његову већ богату биографију. Био је најбољи ђак у 
основној школи. Његово школовање у новосадској православној гимназији лично је, уверен у 
његову надареност, помагао директор гимназије и угледни јавни радник и књижевник Јован 
Хаџић Светић, а затим и вршачки епископ и будући патријарх Јосиф Рајачић. Завршио је сту-
дије права (студирао у Пешти и Пожуну, данашњој Братислави). Поносна је, вероватно, била 

и на његове разне активности и достигнућа. Као 
гимназијалац постао је председник Српске омла-
динске читаонице и покренуо и уређивао руком 
писани ђачки лист „Српски соко“; као студент 
постао је присталица панславистичког покрета; 
покренуо је књижевни алманах и у првом броју 
објавио шест својих песама које су биле родољу-
биве и политичке, испеване у романтичарском 
жару и које „говоре о старој српској слави и великој 
будућности Срба и Словена“ (Миловановић 2004: 
6). Песме је објављивао у „Подунавки“, а прозу у 
„Српском народном листу“. У току револуције 
1848. истакао се као учесник Српског покрета, 
држао је ватрене говоре, учествовао на Мајској 
скупштини у (Сремским) Карловцима, писао је 
за два политичка листа и био присутан у разним 
мисијама. Тада је испевао родољубиву песму Већ 
се српска застава вије свуда јавно која је касније 
певана скоро као химна Војводине. Светозар ће 
постати један од најзначајнијих и најутицајнијих 
српских политичара у Аустро-Угарској у 19. веку.
Драгињин брат Ђорђе (рођен 1833), после основ-
ног образовања добијеног у Тителу, у српској и 

немачкој школи, у овом периоду је најпре средњошколац који учи реалку у (Сремској) Митро-
вици, а потом књиговођа код трговца Јована Полита у Новом Саду. 
Један Драгињин брат у току школовања ће се усмерити ка медицини. Претпоставка је да је у 
питању Павле који постаје лекар и који ће касније живети у Крајови (изјава Дуње Милетић из 
Новог Сада дата ауторки текста 22. маја 2020. године).

Новак Радонић, Портрет Светозара
Милетића, 1855, уље на платну, 63х76 cm, 

власник породица Милетић из Новог Сада

36 На власт је дошао као осамнаестогодишњак револуционарне 1848. и владао до 1916. године.

1852. 

Због скупог одржавања Шајкашки батаљон је царском резолуцијом претворен у 
Тителски пешадијски граничарски батаљон. 

Грађани Титела имају прилику да виде младог цара Франца Јозефа36 који 15. и 16. 
јула долази у посету Новом Саду, Петроварадину, (Сремским) Карловцима, Тителу 
и Земуну. 

СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ И ЊЕГОВА БРАЋА
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ТИТЕЛ (Аустријско царство)
Павле и Драгиња добијају прво дете - ћерку Милеву. 
У време када Павле и Драгиња започињу заједнички живот у Тителу, на подручју Војво-
дине почиње да се развија романтичарски покрет који, дошавши из Европе, осваја све 
сегменте српске заједнице. Током ове и наредне деценије 19. века међу Србима „се ин-
тензивно радило на просвећивању широких народних слојева. Књижевници, новинари, 
уметници и остали културни радници будили су својим делима патриотска осећања и 
распиривали онај пламени национални романтизам, који је био снажно захватио духове 
код нас [у Војводини] у то доба. Пропаганда је нарочито била раширена међу занатлија-
ма и трговцима, на које се апеловало не само да суделују равноправно у организацији и 
извођењу, него и да пруже материјалну помоћ без које се није могло напред.“ (Симић-Ми-
ловановић у: Тодоровић, 1951: 8) Култура и уметници су стремили ка највишим доме-

тима. Основна инспирација 
ученим Србима је национална 
историја - догађаји и лично-
сти из националне прошлости. 
„Историјско наслеђе је рудник 
тема“ (Несторовић, Ломпар, 
2000: 9) и инспирише уметни-
ке да у књижевности опишу 
низ романтичарски обојених 
јунака (Лаза Костић, Максим 
Црнојевић, Ђура Јакшић, Јели-
савета, кнегиња црногорска), а 
у сликарству упечатљиве исто-
ријске композиције. 

Родна кућа Светозара Милетића у Мошорину, цртеж,
Музеј Војводине, Нови Сад, инв. бр. 3306

1851.

У Србији је 1851. године донет закон о презименима који је дефинисао обавезу 
да деца узимају очево име као презиме које остаје и у наредним генерацијама.

1852.

Вук Стефановић Караџић и Ђура Даничић објављују друго издање Српског 
рјечника.

У првој половини 19. века није било необично видети камиле на српским дру-
мовима. „Каравански саобраћај камилама се обавља све до 1854. године, а 1852. 
у Београду је виђен велики караван са 553 великих и 105 малих камила које су 
довезле до Савског пристаништа робу из Македоније.“ (Трговачка школа у Бе-
ограду 1993: XI) Иначе, Београђани су годинама готово свакодневно могли да 
посматрају камиле које се одмарају од далеког пута под градским бедемом на 
Калемегдану.

1852.
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БЕОГРАД
Хаџи-Максим и Марта опходе се са поштовањем према газди свесни да ће једног тренут-
ка хаџи-Максим, као посинак, наследити његов иметак. Марта деци пружа васпитање у 
коме се негују грађански манири. „Митина мати Марта (...) била је по култури далеко 
изнад жена свога доба. У таквој породици Мита је стицао боље домаће васпитање од 
оног које су могли да стекну његови другови.“ (Петровић, 1996: 223)

БЕОГРАД
Нови одлазак хаџи-Максима и његовог поочима на ходочашће у Свету земљу, око 1854. 
године, био је кобан јер у току пута поочим умире.38 Максим, између осталог, има обаве-
зу да га сахрани, што је вероватно обавио у месту где је преминуо.
Млади хаџи-Максим по смрти поочима наслеђује кућу и кафану које се налазе у глав-
ном палилулском сокаку39 и имање које се простирало до ташмајданских стена (изјава 
Милоша Коларжа из Београда дата аутору текста имејлом од 15. децембра 2017. године). 
Максим и Марта 21. октобра добијају сина Михаила. Како је дечак уписан у Матичну 
књигу цркве Светог Марка на Ташмајдану40, којој гравитира Палилула, реално је прет-
поставити да се породица током ове године уселила у наслеђену кућу.
Најстарији син Илија стасава за школу.41 Хаџи-Максим вероватно планира да улаже у 
образовање своје деце (бар оне мушке), па Илију уписује у школу. Основно училиште у 
Београду, поред прве основне мушке школе у вароши код Саборне цркве, у то време има 
школе на Теразијама, Дорћолу, Врачару и Палилули. Пошто породица сада вероватно 
живи у Палилули, Илија похађа најближу, палилулску Основну мушку школу. На наста-
ву по свој прилици одлази преко свог имања јер се оно надовезивало на ташмајданско 
узвишење где се налазила школа смештена надомак (старе) цркве Светог Марка.
Образовање у основним школама за дечаке траје четири године. Настава ученицима 
пружа освајање знања преточеног у наставне предмете које чине читање из буквара, 
грађанско и црквено писање, читање грађанских и црквених писмена, бројање и бројева 
писање, четири вида рачуна, историја, земљопис, молитва и катихизис. Уџбеника нема 
много. То су само буквар, словенска и српска читанка. Од учила су заступљени неколико 
географских карата, рачунаљка и глобус.

1853.

Кнез Михаило Обреновић се у Бечу венчао са мађарском грофицом Јулијом Хуњади.

На простору Зеленог венца, где је јазом управо одведена вода из велике баре настале сливањем 
воде из шанца и са Теразија, почело је зидање позоришта.37

37 Због подводног терена одустало се од зидања убрзо после формирања темеља. 
38 Др Катарина Амброзић пише да се Максим оженио после смрти поочима, али чињеница да је он носио презиме 

Јовановић у периоду када се венчао то оспорава.
39 Место на коме се налазила наслеђена и каснија новоизграђена кућа Петровића данашњи је угао улица Џорџа Ва-

шингтона и 27. марта.
40 ИАБ, ЗМК, МК рођених, Црква Светог Марка у Београду, 1855, р. бр. 137.
41 У ово време деца су имала право да почну похађање основне школе са пуних шест или пуних седам година старо-

сти. Као мерило поласка деце Петровића и Зорића у школу узимао се период када су она имала између шест и по и седам 
година.

1854.

1853.
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ТИТЕЛ (Аустријско царство)
У жељи да породица напредује и достигне безбрижнији живот, Павле конкурише за ме-
сто градског ветеринара у Новом Саду, али не добија службу. 
У породици Зорић 19. децембра42 рођен је син коме мајка Драгиња даје име по брату 
Светозару Милетићу. То је посебан доказ колико се поносила својим братом који ће јој-
годинама бити важна подршка пружајући јој помоћ у егзистенцији, а у току одрастања 
њене и Павлове деце утицати на њихово васпитање. Ујак Светозар посебно ће младом 
сестрићу имењаку давати важну финансијску потпору током школовања.

Беч (Аустријско царство)
Милевин брат Ђорђе Милетић одлази у Беч да учи књиговодство и инжењерство (Рай-
кова, 2013: 52; Српски биографски речник, 2014: 479). Тамо је у контакту и са братом Све-
тозаром који завршава школовање на Бечком универзитету.

ТИТЕЛ (Аустријско царство)
Вођени романтичарским полетом многи образовани људи, посебно занатлије, свесни да 
су Србији потребни учени људи, прелазе из подручја преко Саве и Дунава у Кнежевину. 
Колико је то било важно за њихову егзистенцију, толико је то несебично пружање знања 
стеченог у аустријским школама било значајно улагање у препород матице како би, по-
сле вековне стагнације под Турцима, кренула у прогрес и сустигла напреднију Европу. 
Пламен националног романтизма и жеља за сигурном егзистенцијом наводе и Павла и 
Драгињу да размишљају о селидби.
Јован Зорић постаје виши поручник (натпоручник).

Беч (Аустријско царство)
Драгињин брат Светозар Милетић докторира на Бечком универзитету.

42 Протокол крштених православних лица из Титела доказује да је рођен 19, а крштен 20. децембра 1853. године. Међу-
тим, у текстовима који обрађују Зорићеву биографију као година рођења често се помиње 1854. вероватно због погрешног 
пребацивања датума на грегоријански календар (вероватно се на 19. децембар додавало 13 дана, па се добијао 1. јануар 
1854). Има грешака и у школским документима. У потврди о школовању на Политехници у Карлсруеу пише да је рођен 
20. новембра 1853. (АС, МПс, Ф-VII, р. 96/1878), а у документима из Техничке школе у Грацу наводи се 12. децембар 1853. 
године.

ЗАСТАВА ШАЈКАШКЕ

Сачувана застава шајкашких пешадијских јединица, освећена 
1854. године у Тителу, указује на труд Срба да негују и чувају свој 
идентитет. Застава је правоугаоног облика, израђена од златног 
броката и црне свиле и обрубљена златно-црним ресама. На цр-
ном пољу темпером је насликан златни двоглави орао, а на ње-
говим грудима је српски симбол - штит са четири оцила. Исти 
орао налази се и на другој страни заставе, а на његовим грудима 
је штит са иницијалима цара Франца Јозефа.

Застава Шајкашког батаљона, 1854, 137х150 cm (страна на којој је српски грб), 
Музеј Војводине, инв. бр. 6692 

1854.

1853.



Средином 19. века Србија је још увек сиромашна земља са примитивном земљорадњом, трговином у повоју 
и тек зачетом индустријализацијом. Још увек је видљиво сучељавање оријенталне и српске културе. У ва-
роши једнако парају небо звоник Саборне цркве и минарети неколицине турских џамија43 са којих се још 
увек чују молитве турских мујезина. „Још бисте угледали како се изнад свију кућа, раздалеко једна од друге, 
лепршају две заставе: српска у дну Теразија на двору кнежеву и турска у врх тврђаве на конаку пашином.“ 
(Христић Н., 1937: 420) Недалеко од Калемегдана, где су смештени пашин конак и турска војска, налази се 
велика кафана која носи храбро изабрано име „Српски краљ“ (преко пута Реалке), а у близини, због него-
довања паше на овај назив, још једна пркосно названа 
„Српска круна“. Насупрот овоме, на доксатима турских 
кафана стално су седели Турци и „(...) истресали и пуни-
ли чибуке, сркали каву и пропраћали ђаурске пролазнике 
подмигивањем и увредама. Није се једанпут овим тур-
ским изазивањем изродио тежак и често крвав сукоб из-
међу наших и Турака“. (Исто: 416) 
Стара београдска варош je окружена одбрамбеним 
шанцем пуним воде преко кога се улази кроз четири 
капије. Главна је Стамбол-капија.44 Северније од ње је 
Видин-капија, испод српске вароши, према Сави, налази 
се Варош-капија, а мало даље, испод Калемегдана, Са-
ва-капија.
Стамбол-капија је највећа. Има средишњи велики про-
лаз за кола и по два бочна за пешаке.45 „Капија је била 
масивна, од тесаног камена, са јаким високим вратима, 
окованим гвозденим плочама. Лево и десно од капије пру-
жао се шанац са високим бедемом, силазећи десним краком преко Видин-капије ка Дунаву, а левим преко Ва-
рош-капије на Сави. Испред Стамбол-капије био је дубок јендек пун ђубрета и стрвина, преко кога се дрвеним 
мостом наступало у капију.
На уласку с обе стране била је турска стража и при најмањем нереду, каквих је често бивало у сукобима 
између наших и Турака, тешка врата на капији затварана су (...)“ (исто: 4)
У вароши има широких и правих улица поплочаних калдрмом, али и веома уских и кривудавих. „Колико 
су онда биле улице тесне а зграде трошне, најбоље се види из једне полициске наредбе, којом је, под казном 
од једног до шест цванцика, било забрањено ићи улицама `с упаљеним цигарама и чибуцима, да се не би не-
срећа догодила`.“ (исто: 442) На улицама се срећу лаке 
кочије са коњима, али много више нескладних запрега 
које вуку волови или биволи и „којима чак ни точкови 
нису сасвим округли“. (Аполонович Ровински, 1994: 53) 
Од средине века улице имају осветљење општинским 
петролејским фењерима. Ипак, „(...) Београд је био бедно, 
управо никако осветљен; у главнијим улицама, у центру 
вароши, налазили су се пободени диреци, са петролеум-
ским лампама, које су бацале, кроз често прљава и чађа-
ва стакла, бледу жућкасту светлост, тако да се већ на 
десетину корака није ништа видело. Када је почео мрак 
да пада, онда су лампаџије, са лествицама у руци, ишли 
редом од фењера до фењера, наливали лампе са петро-
леумом и палили их.“ (Каћански Ст., 2008: 123, 124) Пе-
риферија је била у мраку, а ко би тада ишао сокацима 
носио би у руци фењер од шарене хартије. Калемегдан 
изгледа као велика пољана јер нема ниједног дрвета.

 Стева Тодородић, Стамбол капија 
(по оригиналу из 1858), оловка, 21,6х14 cm,

Музеј града Београда, У - 1065

И. В. Громан, Поглед према Калемегдану са Капетан 
Мишиног-здања, 1876-1878, фотографија,

Музеј града Београда, Ур_3751 
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Међу јавним зградама доминира грандиозна Сабор-
на црква46 (зидана између 1837. и 1840), а око ње су 
концентрисане важне грађевине - Конак кнегиње 
Љубице47, културне и образовне установе - богосло-
вија, гимназија, лицеј, Прва основна школа (смеште-
не у згради која се налази иза олтара цркве), прва 
књижара у граду (преко пута школе), двоспратна 
зграда првог београдског хотела „Јелен“ (називаног 
Старо здање) где је била велика сала за позориште 
и преко пута ње читалиште које је било место де-
шавања многих битних догађаја, први фотографски 
атеље, апотека и друге зграде.
Куће су довољно простране али, захваљујући тур-
ском наслеђу, већином су ниске или са једним спра-
том.48 Тек неколицина њих је двоспратна. Грађене 
су од камена или опеке. Увек имају тремове - у при-
земљу ако је горњи спрат испуштен у поље, или на 

спрату ако је доњи ниво увучен. Од турске градње наследиле су високе димњаке. 
Атмосферу на улицама обележавају многобројни дућани, већином ниске собице без предњег зида (ноћу се 
предњи део затвара даскама), али понуда робе не заостаје за оном 
у Европи. Већи део робе је окачена испред, па купци у дућане рет-
ко улазе. Продају се платна, рубље, мушки капути и одела, женске 
сукње и блузе, чарапе, шешири, шубаре, каишеви, опанци, чизме, 
глинено, стаклено и бакарно посуђе. Такође, има дућана за продају 
намештаја, металне робе, меса, сувог меса, сланине, рибе, сира, дува-
на, воћа и поврћа (највише се продају црни и бели лук). Бакалнице 
нуде со, шећер, кафу, чај, мармеладу, слатко, пиринач, зејтин... Има 
и дућана старе металне робе, старог оружја и старе одеће. Роба се 
често производи у радњама. Производња је најчешће видљива, па се, 
на пример, у пекарама пред муштеријама меси хлеб.49
Шездесетих година 19. века Београд, са околним насељима, има пре-
ко 25.000 становника. Приближавајући се новој деценији он постаје 
варош „преко чијег се оријенталног изгледа превлачила европска 
глазура. Са својим хотелима, кочијама, одећом људи, уређењем кућа, 
немачким језиком, који се често чуо на његовим улицама, Београд је 
личио на аустријске градове.“ (Перовић у:  Аполонович Ровински, 
1994: 18).
Што се тиче околине, плени планина Авала која „(...) онако дивотно 
зачињава видик београдски“. (Карић, 2015: 678) Београђани 19. века 
на њој су посматрали упечатљиве остатке зидина средњовековног 
града Жрнова које су се белеле на тада голом непошумљеном врху.50

Аноним, Конак кнегиње Љубице у Београду,
општи изглед, 1876, фотографија, ЗЗСКГБ

„Авала са развалинама на врху,
по слици од Г. Виће Малетића,

учитеља цртања“ (Карић, 2015: 653)

43 Током вишевековне турске владавине у Београду је било изграђено око стотину џамија.
44 Тако је названа јер је била окренута према Истанбулу.
45 Налазила се на месту где је данас почетак Васине улице, односно простор између Народног позоришта и споменика кнезу Михаилу
46 Зграда се налази на адреси Улица кнеза Симе Марковића бр. 3 и има статус културног добра од изузетног значаја (Одлука о утврђивању, „Служ-

бени гласник СРС“ бр. 14/79).
47 Зграда се налази на адреси Улица кнеза Симе Марковића бр. 8 и има статус културног добра од изузетног значаја (Одлука о утврђивању, „Служ-

бени гласник СРС“ бр. 14/79). 
48 Турци нису волели вишеспратнице. И на освојеним подручјима нису се усељавали у високе зграде, већ су их остављали да пропадају.
49 Израде медењака, бомбона, миришљавих сапуна, белила (пудера за лице, прим. аут.) и боја за руменило су биле скривене.
50 Данас се ту налази Споменик незнаном јунаку.
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БЕОГРАД
Ново место становања хаџи-Максимове породице, Палилула, такорећи је сеоско насеље. 
„Суседи су били већином досељеници из разних крајева, занатлије и рабаџије, сточари и 
земљорадници.“ (Џонић у:  Петровић, 1996: 223) Ипак, било је то упечатљиво место, ра-
нијих година често коришћено за излете становника београдске вароши.

„Одмах испод улице шириле су се баште, виногради и њиве кроз које је протицао Булбул-
дерски Поток окружен гранатим врбама и високим тополама. Испод њих Турци су про-
водили тефериче долазећи на колима из вароши испод града. Испред и иза кућа у Пали-
лули биле су баште с воћњацима и османлуцима, а даље, на узбрдици ка ташмајданској 
пећини, црква и гробље где се сада налази ташмајдански парк.“ (Исто)

1855.

Анастас Јовановић, Београд, 1860, акварел, папир, 48,7х40 cm, Музеј града Београда, У 444
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БЕОГРАД
Павле и Драгиња са двоје мале деце, трогодишњом Милевом и једногодишњим Све-
тозаром, из Титела преваљују пут дуг седамдесетак километара како би стигли у нову 
престоницу Србије Београд. Користе устаљени пут до Земуна где се укрцавају у неко 
од пловила и преко Саве долазе на београдско пристаниште одакле, прелазећи савску 
падину, улазе у варош. 
Павле намерава да издржава породицу од шмитског (поткивачког) и ковачког заната, 
али и као марвени лекар. Његов прелазак у Србију поклапа се са масовном миграцијом 
занатлија која је започета још првих година после ослобођења од Турака. „(...) када је у 
већој мери почела модернизација варошког живота, било је потребно градити надлеш-
тва, касарне, школе и цркве, изградити путеве, мостове (...) У многим писмима кнеза 
Милоша и нахијских кнезова стално се истиче брига да се за најхитније радове обезбе-
ди потребан број страних занатлија, првенствено из Аустрије и Немачке.“ (Вучо у: 
Историја Београда 2, 1974: 433) Средином века прилив занатлија је био све масовнији, 
а појачало га је страдање Шајкашке и других пречанских области у револуцији 1848. 
године. Важна чињеница је била то да су у Србији радни услови били повољнији него у 
дотадашњим пребивалиштима пречана, као и поштовање знања и новина које доносе. 
Прелаз страних занатлија и калфи у Београд се средином века умножио тако да их је 
1854. прешло 215, 1855 - 237, 1856 - 411 и 1858 - 317 (Исто: 434). У прегледу броја еснаф-
ских занатлија у Београду за 1850. годину колара, поткивача, седлара и сарача  укупно 
је било 14, а ковача 16, што је у односу на многе друге занате био мали број (Исто: 429, 
430).
Полазећи од чињенице да београдске занатлије у ово време живе на подручју у близини 
Теразија (у занатској четврти), реално је претпоставити да се породица Зорић настањује 
у том крају. Односно, Павле, коме је био потребан објекат погодан за поткивачницу и 
ковачницу, у бирању простора за становање и рад тада није имао други избор. 

„Кнез Милош је све коваче иселио из београдске вароши (у шанцу) на празно поље од 
Стамболкапије горе ка чесми теразијској. Хтео је да те мајсторе извуче из турских 
кућа и дућана, и да им да чисто поље за куће и за њихове радње, а говорио је да их креће 
зато што се боји да они својим вигњевима [ковачницама] не запале варош и Турке оште-
те.“ (Милићевић Ђ., 2007: 90) 
Занатске радње на овом подручју биле су доступније муштеријама из околних насеља 
него да су у вароши у шанцу. У близини је Палилула чији су мештани имали стоку јер су 
се претежно бавили земљорадњом и превозом воловским запрегама, што Павлу обећава 
доста муштерија. Павле је, вероватно, у претходном периоду већ био у Београду и иза-
брао кућу у којој ће становати.

1855.

1855.

У Србији је уведен унутрашњи телеграфски саобраћај. „(...) преко Земуна 
су вести које су стизале из света преношене чамцем до Београда, а одатле 
телеграфом даље.“ (Трговачка школа у Београду, 1993: XII) До тада вести су 
преносили „татари“ - курири на брзим коњима.



ПЕТРОВИЋИ

32

Ђорђе Крстић, Ковачница, 1883, уље на платну, 41х30 cm, Народни музеј Београд, инв. бр. 31_168

БЕОГРАД
Наслеђени иметак хаџи-Максим не расипа. Вредно ради и труди се да одржи конти-
нуитет и квалитет кафане, разрађени посао у трговини вином и да разумно управља 
имањем. 
Марта 27. децембра рађа сина коме кум Анастас Накић даје име Јован.51

1856.

1856.

Прва београдска гимназија, због великог броја дечака уписаних у први разред у 
школској 1856/1857. години, за део ученика формира одељење првог разреда на 
Теразијама, што означава почетак рада „теразијске гимназије“ како се називала 
у народу (Бадер, Таушановић, приређивачи, 1991: 108, 109). Школа је смештена 
у Абаџијској чаршији - у приватној кући Васе Илића на Зеленом венцу.52 
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Лугош (Аустријско царство)
Светозар Милетић стиче праксу у окружном суду у Лугошу (данас Румунија). 

Беч (Аустријско царство)
Ђорђе Милетић у току школовања у Бечу остварује сарадњу са кнезом Милошем и кне-
зом Михаилом и њиховим присталицама који су у емиграцији. Постаје њихов тајни се-
кретар-писар (Райкова, 2013: 52). Тиме почиње динамични период у његовом животу 
који ће довести до тога да породица губи контакт са њим и да у њој преовлада мишљење 
да је „По природи авантуриста (...) лута по свету (Беч, Трст, Црна Гора, Цариград, Бео-
град).“ (рукопис Ђорђа Милутиновића)

Мишљење о његовим активностима, које се јавља у Бугарској где је, после ангажовања 
за српски народ, постао велики и уважавани борац за бугарско национално питање,са-
свим је супротно. „Набелязаните действия на 20 - 22-годишния Георги Милетич - тай-
ни мисии в Белград, Черна Гора, Босна, подготовка и участиев сражения срещу турски 
поробители, раняването му, арести и затвори, недвусмислено говорят за една високо 
отговорна, действена и храбра личност сьс силен характер, отдадена на определяна 
политичкеска идея - освободителното дело на сьрбите.“53 (Райкова, 2013: 52) Такође, 
објашњава се да су његове активности усмерене на помоћ емигрантским Србима и оним 
угроженим у Османском царству обликоване захваљујући догађајима из његовог детињ-
ства - дивљењу старијем брату Светозару и његовој борби за права Срба у Аустријском 
царству у време револуције 1848. године.

БЕОГРАД
Павлово знање новог шмитског заната било је посебно драгоцено. Ново поткивање, које 
је нудио муштеријама, било је погодније за стоку. Поткивачи (шмитови) су постепено 
заменили налбанте (налбантине), старе мајсторе који су коње и волове поткивали тур-
ским ковом и хладним незграпним плочама које су више ометале ход животиња него 
што су му помагале. Шмитови животиње поткивају у врућем ковању којим се потковице 
прилагоде коњским копитама и воловским папцима. Сталан посао је загарантован јер су 
се потковице мењале на свака три месеца. 
Уз то Павле је морао да познаје и ковачки занат  вештину у обради гвожђа и челика - јер 
је она поткивачима била неопходна за израду потковица и ексера. Може се претпоста-
вити да је, пратећи потребе и поруџбине мештана, израђивао и пољопривредне и кућне 
алатке и кућне предмете - плугове, ножеве, секире, вериге, машице, клепетуше... Драго-
цено је било и његово знање зоотомије које му је омогућавало да се прихвати послова 
марвеног лекара за једноставније здравствене проблеме стоке. Павла мештани вероват-
но зову надимком везаним за ново пречанско занимање - Паја шмит (стр. 60).54  

1856.

1855.

51 ИАБ, ЗМК, МК рођених, Црква Светог Марка у Београду, 1856, р. бр. 172.
52 Вероватно је то кућа на Зеленом венцу коју касније у првој години рада користи Виша женска школа.
53 „Акције 20-22-годишњег Георгија Милетича - тајне мисије у Београду, Црној Гори, Босни, припрема и учествовање у 

биткама против турских угњетавача, рањавања, хапшења и затвори, недвосмислено говоре о високо одговорној, актив-
ној и храброј особи јаког карактера предатој политичкој идеји за ослобађање Срба.“

54 Термин шмидт се помиње уз његово име међу подацима из Протокола умрлих где је уписана његова ћерка Цвета 
(АБ, ЗМК, МК умрлих, Саборна црква у Београду, 1864, р. бр. 86).



Почетком 1860. године Београд је подељен на квартове: Варошки, Палилулски, Теразијски, Савамалски и 
Врачарски. Теразијски кварт је подручје надомак главне варошке чаршије у шанцу. Добио је назив по важ-

ном објекту који се налази на овом простору 
- резервоару за воду у облику куле са тера-
зијама (водомером) за градски водовод. У 
њему се налазе скоро све институције од др-
жавног значаја - двор Обреновића и дворац 
кнеза Михаила (Мали двор)55, кнежева кан-
целарија и судски органи. Теразије су још од 
1844. године калдрмисане каменом вађеним 
из Ташмајдана.
У овом кварту најважнија је Господска ули-
ца (данас Бранкова улица) која је водила до 
Варош-капије на савској падини кроз коју 
је, све време док су Турци били у Београду, 
српско грађанство улазило у подручје око 
Саборне цркве - српско средиште вароши.56 
„У њој су имали лепе куће велика господа, по-
печитељи [министри], саветници и богата-
ши.“ (Јовановић Д. Н., 2014: 131) У тој ули-
ци лако је било видети и самог кнеза јер је и 
он из Двора у Велику (Саборну) цркву увек 
ишао овом трасом. Кнез Милош је виђан и 
како одлази у оближњи амам.57 
Део овог кварта су и Абаџијска чаршија (да-
нас Улица краљице Наталије) у којој се нала-
зе занатске радње и граде нове отмене куће 
и Фишеклија (данас Булевар краља Алексан-
дра) која је назив добила по занатлијама које 
израђују фишеке - пушчану муницију.
Куће обичних грађана су скромне, али су 
слике живота упечатљиве.

„Све те кућице биле су махом повучене у ав-
лије, те је цела улица, с обе стране, била та-
рабом оивичена.
Прекодан је улица, пуна сунца, готово 
осамљена. А увече поседају жене на клупе ис-
пред тараба и погледају кад ће говедар озго 
од Фишеклије вратити краве с набреклим 
вименима, које домаћице сачекују пред коша-
ром са чистим ведрицама, жутим као смиљ.“ 
(Христић Н., 1937: 396)

ТЕРАЗИЈСКИ КВАРТ СРЕДИНОМ 19. ВЕКА

И. В. Громан, Кнежев двор (налазио се на простору између 
Старог и Новог двора), 1876-1878, фотографија,

Музеј града Београда,  Ур_3759

Аноним, Амам Кнеза Милоша, општи изглед, 1965,
фотографија, ЗЗСКГБ

55 Oви дворови су срушени после Мајског преврата 1903. године.
56 Срби су ретко користили Стамбол-капију за улазак у варош.
57 Амам кнеза Милоша и данас постоји и налази се у Улици адмирала Гепрата бр. 14. Има статус непокретног културног добра (Решење Завода за 

заштиту и научно проучавање споменика културе НРС  бр. 595 од 20. 4. 1948. године).



Мапа преузета из књиге: Историја Београда 2, 1974. 



У време кад стасавају деца у породици 
Максима Петровића Палилула је још 
увек сеоско насеље надомак Београ-
да. Њени становници се већином баве 
земљорадњом или су рабаџије. „Пали-
лулци су потомци оних Сврљижана, које 
је Карађорђе овамо населио још онда кад 
и Мокролужане и оне друге око Београда.“ 
(Карић, 2015: 669) Доминира ташмајдан-
ско узвишење на коме је 1835. године из-
грађене црква посвећена Светом Марку.  
У близини цркве се налази зграда основ-
не мушке школе која је почела са радом 
1838. године. Такође, ту је за тадашње 
Србе једно веома значајно место - хумка 
са које је 1830. године прочитан хатише-
риф58 којим је Србија добила унутрашњу 
самосталност, Милош Обреновић про-
глашен за кнеза, а Србима омогућена сло-
бода вере и бирање митрополита. Хумка 
је ограђена по налогу кнеза Милоша и 
међу Србима буди поштовање. Уз цркву 
је смештено српско гробље59 на коме је 
сахрањен низ значајних личности међу 
којима су Јоаким Вујић, Сима Милути-
новић Сарајлија, Јанко Шафарик, Стеван 
Книћанин и Тома Вучић Перишић. Иако 
у то време гробље носи епитет ново,60 
већ је поприлично стешњено кућама, па 
је 1853. године одређен нови простор за 
сахрањивање.61

ПАЛИЛУЛА И ТАШМАЈДАН СРЕДИНОМ 19. ВЕКА

Надежда Петровић, Ташмајдан, 1906, уље на
платну, 32х23cm,  Музеј града Београда, У_195

Аноним, Место читања Хатишерифа из
1830. године, Ташмајдан, Београд, 1856,
гравира, ЗЗСКГБ

58 Место читања хатишерифа данас има статус непо-
кретног културног добра (Решење Завода за заштиту спо-
меника културе града Београда бр. 818/4 од 30. 12. 1968. 
година).

59 Гробље се налазило на простору где је данас Таш-
мајдански парк.

60 Старо српско гробље налазило се близу Варош-ка-
пије - данас подручје горњег дела Бранкове улице (део 
ближи реци Сави).

61 Сахрањивање на новом простору (данашњем Новом 
гробљу) усталило се тек од 1886. године.

  



Палилулу од Теразија дели простор на коме се налази упечатљива полусрушена грађевина истакнутих ди-
мензија - Батал-џамија62 - по којој се оријентисало и коју су савременици често описивали.

„Њен кров је покривен дебелим слојем земље и зарастао је у густу и високу траву, што сведочи о њеном дав-
нашњем напуштању, о чему уосталом говори и њено име ̀ батал`, тј. напуштена, остављена.“ (Аполонович 
Ровински, 1994: 79)

„На северозападном крају онога новог парка који је засађен на пређашњој Баталџамијској пијаци, на исток 
од дворске баште, била је једна стара џамија, озидана тесаним каменом. Она је одавно била напуштена, 
мунара јој се пребила, врата сва била истављена и испроваљивана. У њој је често пландовала стока. (...)
Покојни кнез Михаило устављао се је на овој џамији, и говорио је да би је требало оправити, па у њу смести-
ти Државну архиву, али га претече смрт.“ (Милићевић Ђ., 2007: 59 - 60)
„По дупљама на џамији легли су се на хиљаде врапци и чавке, а увече су је облетала читава јата слепих ми-
шева. Кров, годинама засипан земљом и прашином, био је покривен трњем и травуљином.“ (Христић Н., 1937: 
151, 152)

Џамија је била пуна смећа, па због санитетских разлога била ограђена високим плотом још пре бомбардо-
вања 1862. године. Између ње и ташмајданског гробља налази се пространи трг који се користи за пијацу 
намењену продаји стоке. На тргу је увек живо - људи се окупљају ради трговине, забаве и празновања.

Феликс Каниц, Београд: Батал-џамија, 1860, цртеж на флиспапиру прилепљен на картон, 14х9 cm, Историјска збирка, 
Заоставштина Феликса Каница, бр. 7901/II-7, Архив Српске академије наука и уметности Београд (АСАНУ)63 

62 Место на коме су се налазили Батал-џамија и трг са пијацом отприлике је подручје где се сада налази Народна скупштина Србије.
63 На репродукцији су урађене мање интервенције како би се ублажиле мрље и други надостаци на цртежу.
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БЕОГРАД
Хаџи-Максим је развијао своју писменост и културу. Још пар пута је био у Јерусалиму, 
између осталог, и ради посете поочимовом гробу. Са ових дугих путовања доносио је 
сликовите приче о државама, градовима, људима и догађајима које је вероватно причао 
и својој деци што је посебно богатило њихова сазнања и покретало жељу за сличним 
искуствима и напредовањем.
Као имућан човек и хаџија Максим је, вероватно, поштовао и кодексе одевања особе 
таквог статуса. Може се претпоставити да је као детаљ у облачењу носио хаџијски појас 
са пафтама (копчама) који је могао себи да приушти у Јерусалиму. Чак и ако је имао 
скромније пафте рађене на нашим просторима (од бронзе, посребрене бронзе, бакра или 
месинга), њихова уметнички обликована и декорисана поља представљала су упечатљив 
модно-статусни симбол.64

1857.

1857.

Донет је закон Устројеније основних школа у Књажеству Србији у коме је одређе-
но да школе у сеоским срединама трају три, а у варошима четири године. Општи-
на са 400 домова је у обавези да отвори школу за коју се узимају деца из породица 
„(...) које имају двоје, троје или више мушке деце“. (Тодоровић, 1988: 46) Сви кан-
дидати за учитељски позив добијају обавезу да полажу учитељски испит.

Прва београдска гимназија у одељењу на Теразијама у школској 1857/1858. годи-
ни уводи други разред.

Захваљујући томе што је управник београдске вароши Никола Христић 1856. го-
дине наредио да кафеџије о свом трошку поставе фењере на улазе кафана, по-
четком 1857. Београд је био осветљен са 300 фењера (Димитријевић, 2001: 297). 
Општинских фењера било је неколико.

Међу сувенирима хаџи-Максимове унуке 
Надежде Петровић налазила се и једна ба-
дем пафта која потиче из околине Ниша (да-
нас оштећена јер је горела у кући њене сестре 
Љубице у Београду ратне 1941. године) рађе-
на у техници искуцавања и украшена вегета-
билним мотивима - по ободу и у средишњем 
кругу лозицама са лишћем, а у главном пољу 
цветовима лале. Тип бадем пафти је  био вео-
ма распрострањен на територији Балкана у 19. 
веку (Ристовић, 2004: 19).

64 У ово време мушкарци су носили појасеве од металних карика, свиле и оне који се састоје од тканица и пафти. 
Хаџијски појасеви из Јерусалима које су носили су ходочасници, свештеници и хаџије, спадали су у скупоценије. Они су 
ткани од памука (честа је била комбинација црвене, зелене и жуте (окер) боје) протканог златним или сребрним нитима 
и утканим симболима Христовог гроба или именом  Јерусалима. Јерусалимске пафте су биле од злата или сребра, а у 
средњим пољима су имале медаљоне са представом Христовог рођења. (Шакота, 2015: 128-134)

65 ИАБ, ЗМК, МК рођених, Саборна црква у Београду, 1858. р. бр. 85.

Пафта (лева), цинкован плех, ручни рад, 12х10 cm, Народни музеј Чачак, инв. бр. 486 (изложена је у 
Спомен-соби Надежде Петровић у Уметничкој галерији „Надежде Петровић“ у Чачку)
(фотографисао Миленко Савовић) 
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БЕОГРАД 
Живот Зорића и простор у коме станују су скромни као и код многих других грађана 
Београда.
 „(...) Теразије у оно доба нису биле богзна шта. То је била улица с ниским, скромним кући-
цама, ћерамидом покривеним, са широким оџацима, ниским собама циглом патосаним, 
или и без патоса, с подом од утабане земље, обастртим асурама. Дуж зида миндерлуци 
од дасака на ногарима покривеним поњавама са сламним јастуцима. Прозори са ситним 
окнима и дрвеним преградама и на њима поређане дуње и јабуке. У једном углу икона, 
пред којој жмири жижак у црвеној чаши. На рафовима неколико тањира, чаша и кавених 
шоља. Иза врата црна пештанска тестија за воду са широким устима, поклопљеним 
дрвеним кругом. Цела соба мирише на влагу и босиљак, заденут иза нагнуте иконе.“ (Хри-
стић Н., 1937: 395, 396)

Нови Сад (Аустријско царство)
Драгињин брат Светозар Милетић настањује се у Новом Саду где отвара адвокатску 
канцеларију. 

БЕОГРАД
Породица Зорић 14. марта добија новог члана - ћерку којој кум Младен Поповић даје 
име Цвета65, што може указати да је време када се родила или крстила било време Цвет–
не недеље или празника Цвети. Чињеница да је девојчица крштена у Саборној цркви, 
где су се тада уписивала деца рођена у вароши и Теразијском кварту, додатно потврђује 
мишљење да Зорићи живе у овом кварту (што ће доказивати и каснији подаци везани за 
рођења и смрти чланова ове породице уписивани у протоколе ове цркве).
Павле одлучује да се за стално настани у Србији, па тражи отпуст из Аустријског цар-
ства и ступање у српско поданство.

1858.

1857.

Део странице Протокола рођених где је уписана Цвета Зорић, Историјски архив Београда
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БЕОГРАД
Гостионице, механе и кафане у Београду су од давнина биле омиљени јавни објекти. У 
хаџи-Максимово време било их је много у свим деловима престонице - скоро у свакој 
улици. Без обзира на велику конкуренцију, он се не одриче овог посла. Кафана сада носи 
назив Код Хаџи Максима. 

„Да су кафане и механе од давнина обележје српске престонице сведочи чињеница да је 
још кнез Милош Обреновић 1859. године посебним декретом регулисао  њихов начин рада, 
изглед, као и правила понашања у њима. (...) Механе су биле места на којима је могло да се 
добије преноћиште и храна, док се у кафанама служило само пиће. Прописом, који је 1859. 
донео кнез Милош, предвиђено је да кафане и механе морају бити изграђене од тврдог ма-
теријала и имати улаз са чела, а не из дворишта.“ (http://www.riznicasrpska.net/muzika/
index.php?topic=628,0 - приступљено 28. септембра 2017. године)

1858.

1858.

Јаз који је настајао између кнеза Александра Карађорђевића и чланова Савета 
довео је до његовог пада са престола и поновног доласка Обреновића на власт, па 
је крајем године кнез Милош поново проглашен за кнеза Србије.

Теразијско одељење Прве београдске гимназије у школској 1858/1859. години до-
бија трећи и четврти разред. 

Аноним, Тител: Главна улица, 1905, разгледница у боји, 9х14cm, Колекција „Стари Тител“,
Електронска збирка Народне библиотеке „Стојан Трумић“, Тител
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ТИТЕЛ (Аустријско царство)
О породичном животу Павлове браће Андреја и 
Јована не зна се много, односно познато је само да 
је Андреј имао ћерку Јелену која је рођена у овом 
периоду.66

Нови Сад (Аустријско царство)
Светозар Милетић се жени са Аном (Анком) из 
имућне новосадске трговачке породице Милути-
новић. Ана је млада девојка рођена 1839. године.

Београд/Херцеговина /Подгорица (Османско царство)
Ђорђе Милетић извршава задатак који му је поверио брат Светозар 
- носи писмо поверљиве садржине у Београд „(...) где се том приликом 
повезао са депутатима црногорског кнеза Данила Петровића и са њима 
отишао у Херцеговину да у спрези са руским дипломатским представни-
цима ради на подизању хришћана на устанак против Турака“. (Српски 
биографски речник, 2014: 479) Бугарска литература његов боравак у Хер-
цеговини објашњава задатком у „политически тайни мисии“67 под ути-
цајем српске емиграције из Беча (Райкова, 2013: 52).
Устанак у источној Херцеговини, коме се током ове године прикључио 
Ђорђе Милетић, распламсавао се од 1852. године када су Срби најпре 
одбијали да Турцима предају оружје, а затим одустајали од плаћања 
обавезне трећине. Вођа устаника је Лука Вукаловић. После неколико 
година мањих устаничких акција, од 28. априла до 1. маја 1858. одвија се 
Битка на Граховцу. Луки Вукаловићу и херцеговачким устаницима при-
дружују се Црногорци на челу са књазом Данилом Петровићем и тур-
ска војска доживљава пораз. Ђорђе Милетић на Граховцу68 преживљава 
рањавање.
По опоравку од рањавања Ђорђе наставља своје активности. Одлази у 
Подгорицу где дели оружје хришћанима претварајући се да је трговац. 
Због тога је ухапшен и предат аустријској монархији као њен поданик, 
али на заузимања аустријског конзула у Трсту и кнеза Михаила бива про-
теран у Београд као наводни турски поданик.

1858.

Аноним, Ана (Анка) Милетић, фотографија,
породица др Славка Милетића (млађег), Нови Сад

Лука Вукаловић (репродукција из 
књиге Павла Зорића, Србске јуначке 

песме из 1866. године) 

66 Име Андрејеве ћерке Јелене забележено је у црквеној матичној књизи када је она била кума једној од новорођених 
девојчица (АВ, ЗМК, МК крштених православних Срба храма Светог Успења Пресвете  Богородице у Тителу, 1875, р. бр. 
84 / репродуковано на стр. 123). 

67 Претпоставка да је Јелена морала да буде пунолетна када је 1875. године била кума на крштењу оријентационо 
указује да је рођена у овом периоду.

68 „тајној политичкој мисији“  
69 У литератури се у његовој биографији погрешно наводи да је рањен у Бици на Грахову која се одиграла много раније 

- 1836. године.
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И. В. Громан, Стара црква Светог Марка  на Ташмајданском гробљу, 1912,  фотографија,
Музеј града Београда, Ур_3810

БЕОГРАД
У породици Петровић 10. маја рођено је последње, седмо дете - ћерка Марија.70 Кум је 
био Станко Ристић.
Димитрије почиње школовање у палилулској основној мушкој школи смештеној надо-
мак цркве Светог Марка (школска 1859/1860. година). Први учитељ му је Исак Георгије-
вић (Ђорђевић)71 Он је једини учитељ у школи, што говори да она има релативно мали 
број ђака. Димитријева сећања о школским данима и дечачким играма у Палилули и на 
ташмајданском узвишењу су упечатљива. Сусрет са једним од другова из основне школе 
током српско-турског рата пробудио је те успомене: 

„Та сећаш ли се како лепо проживесмо у оној малој школи? Сећаш ли се оних славних 
бојева на Тркалишту и Гробљу с Врачарцима у којима нас ти [Димитрије] предвођаше, 
правећи нам чак и заставе? Сећаш ли се нашег првог доброг учитеља попа Исе (...)“ (Пе-
тровић, 1955: 37,  38; Петровић, 1996: 37)

1859.

70 ИАБ, ЗМК, МК рођених, Црква Светог Марка у Београду, 1859. р. бр. 99.
71 У овој школи предаје од 1857. до 1861. године.
72 Званични назив школе до 1870. године био је Београдска полугимназија, а затим Прва београдска полугимназија.
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1859.

Србија премашује број од милион житеља - има 1.078.281 становника.

Почетком године, у пратњи сина Михаила, 79-огодишњи кнез Милош Обрено-
вић се вратио у Србију да преузме власт. Народ их је дочекао на београдском 
пристаништу и одушевљено поздрављао на улицама. „Поздрављени поклицима 
народа и засипани цвећем, кочије су се тешко пробијале кроз масу света.“ (Дими-
тријевић, 2001: 309)

У школској 1859/1860. години административно је одвојено одељење Прве бео-
градске гимназије у Теразијском кварту и тиме званично основана Београдска 
полугимназија („теразијска гимназија“).72 Школа добија првог директора.

БЕОГРАД
Павле добија отпуст из Аустрије после чега је уследило добијање држављанства Књаже-
ства Србије. 
Најстарије дете породице Зорић, ћерка Милева, стасала је за основну школу. У Београду 
Основно училиште за образовање женске деце има школе у Вароши Београду и на Тера-
зијама. Како се полази од чињенице да породица живи у занатској четврти близу Тера-
зија, реално је претпоставити да Милева на јесен полази у теразијску Девојачку школу. 
Наставу за све разреде води учитељка Анђелија Милојковић, а школовање траје пет 
година. 
Девојачке школе су још увек организоване као у 1846. години када су основане. „Задатак 
девојачких школа био је да девојчице најнужнија знања стекну, да се морално васпитају, 
да се упознају са природом свога пола и да науче најважније женске послове. (...) Училе су 
све предмете као и мушкарци, осим земљописа, српске историје, граматике и стилисти-
ке.“ (Летић, 1985: 85) И даље се сматрало да је за девојчице најважније да касније буду 
добре супруге и мајке и вредне домаћице, па је као најважнији школски предмет сматран 
ручни рад.

ТИТЕЛ (Аустријско царство)
Јован Зорић добија чин капетана.

Нови Сад (Аустријско царство)
Светозар Милетић је добио ћерку Милицу која ће касније постати активни друштвени 
радник. Његов отац Симеон Сима престаје да се бави чизмарским занатом и из Мошо-
рина прелази да живи код њега у Нови Сад.

Бијељина (Османско царство) / Суецки канал (Египат) / Цариград (Османско царство)
Ђорђе Милетић у сарадњи са руским конзулом одлази у околину Бијељине где поново 
ради на подизању хришћана на устанак против Турака. Ускоро је на новој локацији (у 
Египту), где током лета учествује у почетним радовима на градњи Суецког канала (Рай-
кова, 2013: 52).
Током пута из Египта ка Балкану Ђорђе једно време борави у Цариграду где се зближа-
ва са ћустендилским митрополитом Аксентијем који га подстиче да прихвати службу 
учитеља у Велесу.

1859.
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1860.

У име враћања на престо кнез Милош народу подиже чесму насред Теразија (на месту где се некада 
налазио резервоар за воду у облику куле).

Нова владавина кнеза Милоша кратко траје. Већ у септембру умире у двору у Топчидеру. Сахрањен 
је у Саборној цркви. Његов син Михаило по други пут преузима власт у Србији.

Од школске 1860/1861. Девојачке школе мењају назив у Основне женске школе.

У Србији је приређена прва ликовна изложба. „У априлу 1860. године приредио је наш уважени сли-
кар, г. Стева Тодоровић, прву изложбу слика у `турском хану` у Београду, а на њој, поред радова 
његових, беху изложене слике Павла Симића из Новога Сада и Радована Марковића из Београда (...)“ 
(„Српске новине“, бр. 212, 23. септембар 1880: 1093)

Стева Тодоровић, Школа, цртеж оловком, 18х22,5 cm,
Народни музеј Београд, инв. бр. 35_266_41

БЕОГРАД
Димитријеви школски дани испреплетени су дечјим несташлуцима и строгошћу одрас-
лих:
„Сећам се кад ме једном отера [учитељ] из школе да му донесем грожђа из нашег вино-
града. Добро сам познавао нарав свога оца и с највећом зебњом прескочио зид и ушао у 
виноград. Кад сам хтео узабрати грозд од белог дрењка, искрсну мој отац. Укочио сам се, 
премро од страха... Дохвати ме, одсече један прут, и докле га свог не изломи, није хтео да 
ме пусти (...) Кад се вратих у школу без грожђа, учитељ, кад виде да нисам донео грожђе, 
дрекну, дохвати ме и он, те ме излупа душмански. После таквог грубијанског батињања 
побегнем од школе и од куће.“ (Петровић, 1955: 38; Петровић, 1996: 37)

1860.
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БЕОГРАД
У породици Зорић 15. марта рођено је најмлађе дете ћерка Христина.73
Син Светозар на јесен креће у основну школу. Полазећи од чињенице да тадашње за-
натлије, па стога и Зорићи, живе у Теразијском кварту (близу теразијске чесме налазе се 
ковачке и поткивачке радње), реално је претпоставити да Светозар, као и његова сестра 
Милева, похађа теразијску основну школу. Школа се налази близу Стамбол-капије74 
(Христић Н., 1937: 286) и има доста ученика, па у њој раде два учитеља. Павле Векецки 
предаје првом и другом, а Петар Јовановић трећем и четвртом разреду. Један од деча-
ка које је Светозар могао сретати у овој школи је Коста Христић (рођен 1852) који ће 
постати правник, министар и дипломата и бити писац драгоцене књиге о некадашњем 
Београду75 у којој су дате и слике из времена његовог детињства и одрастања, те и опис 
школских дана.

„(...) строги учитељ Паја Векецки (...) намрштен, хода испред клупа, сув, висок, просед, 
у старинском дугачком капуту, чизмама испод панталона, наочарима преко чела изнад 
очију и фиргазом у руци на леђима. (...) Наш учитељ пок. Векецки био је истина оштар 
човек, али одличан учитељ, који се о деци свесрдно старао.“ (Исто: 397)

ТИТЕЛ (Аустријско царство)
Јован Зорић добија чин вишег капетана (капетана I класе).

Нови Сад (Аустријско царство)
Светозар Милетић у „Српском дневнику“ објављује знаменити чланак На Туцин дан. 
„Чланак је написан као одговор на одлуку цара Франца Јозефа од 27. децембра 1860. којом 
је укинуто Војводство Србија и Тамишки Банат и те територије присаједињене Угар-
ској без претходног консултовања представника српског народа у Угарској.“ (Миловано-
вић, 2004: 9) Овај Милетићев коментар представља и почетак његове политичке карије-
ра која ће му дати епитет највеће политичке личности српског народа северно од Саве 
и Дунава.

Велес (Османско царство) 
Ђорђе Милетић у Велесу (данас Република Северна Македонија) започиње учитељску 
каријеру. У граду од 1854. године постоји Српска народна школа, а од 1857. женска шко-
ла и трговачка за којом је било потребе јер ово подручје има развијену трговину. Ђорђе 
ученицима предавања држи на српском језику и користи српске уџбенике. Старије и 
напредне ученике учи немачком језику. Формира ученички хор који учествује у разним 
свечаностима у цркви и приватним кућама. Средства која хор остварује улаже у купо-
вину уџбеника за сиромашне ученике. Због разноврсних активности у насељу постаје 
веома омиљен међу Велешанима. Током године жени се са учитељицом Евтимијом (Ев-
ком) Наумовом. 

1860.

73 Подаци из Пријаве боравка (Картона житеља) у Београду за 1924. годину, Историјски архив Београда.
74 Данас је то простор у Дечанској улици близу Трга Николе Пашића.
75 Коста Н. Христић, Записи старог Београђанина, Београд: Француско-српска књижара А. М. Поповића, 1937.
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1861.

Београд је још увек град супротности. Паралелно егзистирају турске и српске институције, обичаји 
и живот људи. Невероватан спој две културе сликовито је дочарао Феликс Каниц описујући атмос-
феру у предвечерје 16. септембра 1861. када су Турци прослављали почетак празника рођења Муха-
меда, а Срби вече уочи рођендана кнеза Михаила. „И док петнаест минарета у вароши и тврђави 
одједном, као на удар чаробног штапића, засветли обасјано јаким лампама, на Великој пијаци се 
упалише светла у облику пирамида, звезда, грбова и слова у част рођендана кнеза Михаила.“ (Каниц, 
40, 41) Упркос овом надметању, празнично расположење је и спајало два народа. „Око једног киоска, 
који је за ову прилику провизорно поставио неки сналажљиви Персијанац, чак су заједно седели Тур-
ци и хришћани ћаскајући и разгаљујући се чајем, лимунадом, шербетом...“ (Исто: 41)

„Наредба од 14. марта 1861. обавезивала је сваког кућевласника у Београду, да испред своје куће на-
прави калдрму у ширини од 3 хвата.“ (Историја Београда 2, 1974: 378)

У Србији (Београду) отворене су прве фотографске радње.

БЕОГРАД
Хаџи-Максимово добро вођење послова доприноси да од успешног „кавеџије“ постане 
имућни и угледни винарски трговац. У Палилули гради нову пространу кућу за своју 
сада многобројну породицу. 
Димитрију на јесен у трећем разреду предаје нови учитељ који му није остао у лепом 
сећању. „(...) онај груби Херцеговац Јован Стојаковић који нас само гадним изразима 
чашћаваше.“ (Петровић, 1955: 37, 38; Петровић, 1996: 37) Димитријев брат Михаило је 
ученик првог разреда.

1861.

Надежда Петровић, 
Београдско предграђе, 

око 1908, уље на
платну, 65,3х90,7 cm, 

Спомен-збирка Павла 
Бељанског, инв. бр. 98
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БЕОГРАД
Девојачка школа на Теразијама има све више ученица, па се ангажује још једна учитељка, 
Милева Стоиљковић која предаје ученицама трећег разреда, међу којима је Милева Зо-
рић, као и четвртом и петом разреду. 
Основна мушка школа на Теразијама проширује наставни кадар. У њој сада раде четири 
учитеља. На основу претпоставке да Светозар Зорић похађа ову школу и ђак је другог 
разреда , његов учитељ је Михаило Димитријевић. Алекса Поповић предаје првацима, 
Павле Векецки трећем, а Петар Јовановић четвртом разреду.

Нови Сад (Аустријско царство)
Светозар Милетић постаје градоначелник Новог Сада, најмлађи у историји града. Први 
сарадници у Магистрату су му Јован Јовановић (Змај) и Јаков Игњатовић. Овај положај 
Милетић користи да настави борбу за права Срба у Аустријској царевини. Као градо-
начелник проглашава српски језик званичним, укида немачку реалку и залаже се за по-
дизање здања Градске куће у српском делу Новог Сада. Такође, подстиче развој културе. 
Врши функцију председника Српске читаонице под чијим окриљем са Стефаном Брано-
вачким, Јованом Ђорђевићем и Јованом Јовановићем (Змајем) оснива Српско народно 
позориште. Уз извођење позоришног репертоара циљ позоришта је да буде истакнута 
српска национална установа која ће неговати српски језик и историју, будити национал-
ну свест и подизати културни ниво Срба у Војводини.76
Ове године почиње Милетићева активна политичка каријера. Учествује као посланик 
Новог Сада на Благовештанском сабору, скупу који Срби у Војводини организују после 
присаједињења Угарској, ради расправке о аутономији у оквиру посебног војводства. 
Милетић уз ове активности постепено профилише политичку партију - први организо-
вани национални покрет код Срба у Аустро-угарској монархији.
У Милетићевој адвокатској канцеларији као писар ради Лазар Лаза Телечки (рођен 
1839), школован у карловачкој гимназији, Будиму и Прагу, који ће од наредне 1862. годи-
не постати члан новоoснованог Српског народног позоришта и достићи славу великог 
глумца и цењеног режисера и у њему остати до своје преране смрти 1873. године (Тодо-
ровић, 1951: 103).

Штип (Османско царство)
Због популарности и квалитетног учитељског рада Ђорђе Милетић добија позив да у 
следећој школској години (1861/1862) буде учитељ у Штипу (данас Република Север-
на Македонија) што он прихвата. Његова супруга Евтимија добија учитељску службу у 
околини.
Подручје где Ђорђе почиње да гради учитељску каријеру (простор данашње Републике 
Северне Македоније) у ово време носи озбиљне изазове за очување националног иден-
титета. јер на њему постепено почиње борба за културну превласт између Срба, Бугара 
и Грка. Пошто је предлог за ову службу добио од митрополита Аксентија из Ћустендила, 
чија је епископија била под јурисдикцијом Пећке партијаршије, то је значило да је по-
зван да помогне српском народу у образовању.
Ђорђе наставља надоградњу наставе и показује да је заиста врстан педагог. У слободно 
време ученике води на излете чиме у њима буди љубав према природним лепотама зави-
чаја. Такође, током излета ученике подстиче да певају народне песме и рецитују поезију 
чиме доприноси буђењу њихове националне свести.

1861.

76 У Новом Саду представе су се дужи низ година играле у салама тамошњих кафана и хотела и често гостовале у 
многим местима у Војводини.



Како Петровићи и Зорићи живе на блиском простору - у Теразијској четврти и у Пали-
лули, једнако удаљени од Батал-џамије - може се претпоставити да су одрасли чланови 
породица могли контактирати, сарађивати и срести се код Паје Зорића у ковачници, у 
хаџи-Максимовој кафани, на међуеснафским састанцима или градским слављима и код 
Теразијске чесме где је увек било пуно људи и деце који чекају да наточе воду.

Посебни тренуци када су се мештани могли дружити били су празници Врбица и Цвети 
према коме су Срби осећали посебно поштовање јер је на тај празник подигнут Други 
српски устанак и од којег је заправо почело рађање Кнежевине Србије. Врбица и Цве-
ти (тада слављени 7. и 8. априла) били су тада празници првенствено намењени дeци. 
Масовно славље почиње од вечерње службе на празник Врбица. „(...) за вечерњу је било 
освећење врбе. Али при томе присуствују скоро само деца.“ (Аполонович Ровински, 1994: 
117) Празник је децу са Теразија и Палилуле окупљао око цркве Светог Марка, а када је 
изграђена Вазнесењска црква свечана поворка распеване деце походила је и овај храм.

„Из теразиске основне школе (...) водио нас је на Врбицу наш добри учитељ пок. Паја 
Векецки. Ишли смо до наше палилулске цркве овако исто, у два реда, звонили и појали.“ 
(Христић Н., 1937: 286) 

 „Пошто су добила по врбову гранчицу из руку митрополита, деца су кренула кроз град 
- Абаџијском улицом према Вазнесенској цркви, одакле су се попела на Теразије, и врати-
ла се назад. Напред су носили свеће, рипиде и некакве друге црквене ствари. За њима су 
ишли певачи у посебним костимима, а затим - сви с врбовим гранчицама, и све само деца 
- неколико стотина њих. Сва та маса иде и весело пева, а многи у рукама држе звонца, 
којима стално звоне.“ (Аполонович Ровински, 1994: 117)

Затим, одрасли и деца су се дружили током великог славља које се одвијало на Марков-
дан, празник који је дуго славио цео Београд независно од промена режима које су до-
носиле нова славља у вези са догађајима у држави. Марковдан је био слава ташмајданске 
цркве (тада се славио 25. априла), па су се њиме нарочито поносили Палилулци. Дан 
славе је пружао упечатљиву слику.

 „Славље се одвија на широком тргу између Баталџамије и гробља. На њему је поставље-
но неколико дућана или шатора, ограђених моткама преко којих су заковане даске. Одо-
зго су покривени свеже посеченим гранама, које су с лишћем (...) У њима се продају вино и 
ракија, медењаци, бонбоне, печено месо, воће, дечје играчке. Осим тога ’разносачи’ продају 
шербет различите боје, од светло-зелене до јарко-црвене. Међу њима један разноси бозу 
- бели киселкасти напитак од проса (...) Ма колико да је трг велики, увек је пун народа.“ 
(Исто: 120)

ДРУЖЕЊА
(једна могућа прича)



И. В. Громан, Теразије са Теразијском чесмом подигнутом 1860. године, 1876-1878,
фотографија, Музеј града Београда, Ур_3758

Аноним, Стара црква Светог Марка на Ташмајданском гробљу,  око 1900,
фотографија, Музеј града Београда, Ур_743 



ПЕТРОВИЋИ

54

БЕОГРАД
Мартина ћерка Јелена (Ленка) 29. априла венчава се у Саборној цркви са бакалином 
Јаковом Радосављевићем. У Протокол венчаних уписана је као „кћи хаџи Максима Пе-
тровића“.77 Дужност кума обавио је бакалин Стојан Живковић. 

На имућност Максимове породице 
указују сећања његове унуке Љубице 
(Петровић) Луковић која говоре о по-
стојању сликаних портрета насталих 
кичицом познатог сликара које није 
могао свако да приушти. „Жалим што 
није сачуван портрет мог деде у ста-
робеоградској ношњи са фесом на глави, 
рад Димитрија Посниковића, који је на-
сликао и баба Марту са тепелуцима и 
либадетом.“78 (Димитријевић, 2002: 14)

1862.

77 ИАБ, ЗМК, МК венчаних, Саборна црква у Београду,1862.  р. бр. 29.
78 Ове слике су вероватно страдале током рушења куће у бомбардовању Београда 1941. године.

ДОГАЂАЈ НА ЧУКУР-ЧЕСМИ

У Београду се у недељу, 3. јуна, десио инцидент на Чукур-чесми у коме је за време точења воде турски војник 
повредио српског дечака, а при његовом привођењу други турски војници убили два српска жандарма. То је 
разбуктало конфликт између Турака и Срба, па је наредног дана уследио метеж по вароши и стално пушка-
рање. Трећег дана почело је турско бомбардовање српског дела вароши које је трајало цео дан. 

„Сад се осу пуцњава и с града из топова. Пуцано је са целе градске линије према нашој полицији, према ва-
рошкој Стамбол-капији и према цркви. Бомбе су падале и праскале свуда по вароши и допирале и до Књаже-
вог Двора и касарне.“ (Христић Н., 1937: 200)

У бомбардовању је рањено више људи, порушено доста кућа, а напукао је и звоник Саборне цркве и оштеће-
но је звоно. Порушене су све градске капије осим Стамбол- капије. Тек завршено Капетан-Мишино здање 
као прве „станаре“ добило је рањенике из овог сукоба. Уплашени Срби, првенствено жене и деца, бежали су 
у Топчидер. 

„Овде се топовска пуцњава све слабије чула. Били смо ван домашаја градских топова. (...) Кад стигосмо до 
топчидерске чесме, цела пољана пред њом беше пуна жена и деце. Седело се на трави; неки прострли ћилиме 
и јастуке. Свуда се чуо плач и нарицања за својим несталим члановима породице. Деца су пиштала и тра-
жила хлеба. (...) Кнегиња Јулија, која је била отсела у конаку кнеза Милоша, наредила је да се намеси хлеба и 
да се раздаје избеглицама. Једанпут је дошла међу избеглице, разговарала са женама и миловала децу, а служи-
тељ је ишао за њом са великом корпом и делио хлебац.“ (Јовановић Д. Н., 2014: 137)

Део странице Протокола венчаних где је
уписано венчање Јелене и Јакова Радосављевића,
Историјски архив Београда
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Нови Сад (Аустријско царство)
Светозара Милетића аустријске власти руше са места градоначелника Новог Сада. 

1862.

1862.

Успостављене су телеграфске везе Србије са Аустријом. Наредне године биће 
успостављене са Влашком и Молдавијом, а 1864. године са Турском.

Београд установљава ноћне стражаре (патролџије) и, касније, прву пожарну 
чету састављену од жандарма. Прописана су правила ради заштите од пожара 
која је првенствено требало да поштују оџачари, ковачи, бравари и дунђери 
(Христић Н., 1937: 444).

Кирил Кутлик, Догађај на Чукур чесми, 1895-1900, уље на платну, 91×67 cm,
Музеј града Београда, инв. бр.  У 731 
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Димитрије завршава четврти разред основне школе. За наставак школовања у Београ-
ду може да бира гимназију, Београдску полугимназију79 или Трговачку школу.80 Дими-
трије уписује територијално најближу школу - Београдску полугимназију смештену у 
Теразијском кварту (звану теразијска гимназија). Школа има четири разреда, а годишње 
„Известије“ за школску 1863/1864. годину показује да ју је похађало 168 ученика и раз-
реде свршило њих 124. Уз Димитрија у први разред је кренуло још 60 дечака, али се број 
оних који су га завршили свео на тридесет шесторицу.81 Димитрија из Палилуле пут до 
школе води кроз живописни простор поред пијаце код Батал-џамије. 

„Ту је дотеривана на продају крупна и ситна стока, дрва, сено и друге потребе. Цело оно 
поље било је покривено шашом, сламом и  балегом. Поред пута који води од Теразија црк-
ви, био је општински кантар, а горе спрам црквених дућана бунар с валовима за стоку.“ 
(Христић Н., 1937: 150)

Мали Јован Петровић на јесен постаје ученик првог разреда основне школе. 

Иако није познато да је хаџи-Максим био активан у 
друштву, кафана му омогућава учествовање у јавном жи-
воту. Лоцирана у главној палилулској улици, вероватно 
је била стециште људи разноврсних занимања и образо-
вања, место које је омогућавало контакте са мештанима 
и путницима, занимљиве разговоре, присуствовање по-
лемикама и коментарима догађаја, сазнања нових вести 
и стицања пријатеља и сарадника. 

„Кад су ханове, где се седело на асурама повијених ногу 
под собом, почеле да замењују кафане са столовима и 
клупама око њих, прешао је цео тај живот у кафане. Ту 
су се збирали трговци, ту занатлије, ту чиновници - ту 
се вршиле куповине и продаје, ту утврђивале погодбе, 
ту закључивали и отплаћивали зајмови, ту мењао но-
вац, ту куповала и продавала имања, ту се ортачило 
и разортачивало, ту закључивали бракови, кумства и 
пријатељства; ту водила политика, ту писала писма, 
тужбе, жалбе и молбе властима, ту се сретали људи и 
упознавали се.“ (Нушић, 2014: 176)

1863.

79 Две  школске године (од 1860. до 1862) постојала је и Савамалска полугимназија.
80 Основана је 1858. године као наследница Послено-трговачког училишта из 1844. и траје четири године.
81 „Известије“ Полугимназије београдске за школску 1863/1864. годину (АС, МПс, Ф-V, р. 773 / 1864).

Аноним, Хаџи-Максим Петровић, Београд
фотографија, Милош Коларж, Београд
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Иако је занатлија Павле Зорић се интересује за књижевност. У овом периоду Европа се 
припрема да обележи триста година од рођења Вилијема Шекспира (1864. године), што 
Павла подстиче да се опроба у превођењу дела овог великог писца.82 Тиме се прикљу-
чује Србима који се вођени романтичарским жаром спремају за ову годишњицу. Лаза 
Костић преводи трагедију Ромео и Јулија. 

Штип/Велес (Османско царство)
Ђорђе и Евтимија Милетић у Штипу добијају сина Љубомира, а на јесен се враћају служ-
би у Велесу.
Активности грчких владика фанариота усмерене ка томе да се словенско становништво 
у Османском царству приволи грчкој нацији све су јаче. Ђорђе се прикључује борби 
против фанариота која га посредно приближава бугарској нацији. Он тиме, вероватно, 
прихвата компромисно решење да своју борбу не води као Србин, већ као представник 
словенских народа, Срба и Бугара, против којих су усмерене акције фанариота.

1863.

82 Податак из Молбе Павла Зорића упућене Министарству просвете за полагање учитељског испита, 5. децембар 1866, 
АС, МПс, Ф-VIII, р. 1581 / 1866.

83 До тада је у Београду постојало неколико приватних „завода за образовање женскиња“, али у њима није било масов-
ног образовања девојака.

1863.

Донет је закон којим је Књажеско-српски лицеум постао Велика школа која 
има правнички, филозофски и технички факултет.

Донет је Закон о устројству гимназија којим је школовање скраћено од седам 
на шест година.

Закон о устројству основних школа први пут је регулисао право учитеља на 
пензију.

Захваљујући министру просвете Кости Цукићу, који је био реформаторског 
духа, Београд је добио неку врсту гимназије за девојке. Законом од 17. јуна 
1863. основана је Виша женска школа83 која ће представљати значајан помак у 
образовању девојчица и стећи велико поштовање.

Кнез Михаило уводи коњичке трке. Тркалиште је формирано близу Ташмајда-
на (Христић Н., 1937: 13-15), а прве трке одржане су 14. априла 1863. „Одређене 
су биле три трке: прва за официре, друга за народне коњанике и трећа ,за сва-
кога ко хоће’.“ (Исто: 446) Наредних година ове трке су биле веома популарне 
и гледао их је цео Београд. 



Деца из београдских квартова дане су проводила између обавезе присуствовања школској 
настави и игре и несташлука којима су радо испуњавала слободно време.

„На улици босонога деца жагоре до у мркли мрак, играју се жмуре и засипају прашином. А 
кад их с капије позову у кућу, она се пре разласка сакупе у круг, па једно од њих дигне прст 
у вис и пита: „Шта је ово?, а сви одговарају: „Небо!“ „Шта је ово?“ „Земља!“ „Шта је ово?“ 
„Кућа!“ „Сваки својој кући!“ И пошто се сви разиђу, остане улица мирна и пуста, прашина 
се лагано слеже на земљу, лојане свеће утрну по кућама и све утоне у дубоку ноћ и тишину, 
коју ремете троми кораци патролџиски и испрекидани лавеж паса који се чак из авлиских 
кочина лењо одазивају онима чак из Палилуле. А кад ујутру осване дан и забруји звоно с 
танког звоника на школском крову, из свију авлија избијају деца на улицу, сустижу се, до-
викују и хитају школи. Осим табле у дрвеном оквиру, о коме висе „легиштер“ и сунђер, она 
носе под пазухом штицу или читанку, часловац или псалтир, према разреду у коме су. (...) 
У школи смо морали бити тачно у осам сати, кад је час почињао молитвом.“ (Христић Н., 
1937: 396)

На путу између кућа и школа деца су настављала дружења. Они који из Палилуле и Теразија 
крећу до Београдске полугимназије и Више женске школе у Абаџијској чаршији скупљају 
се код Батал-џамије и весело жагоре смишљајући нове планове за игру, а ова полусрушена 
турска грађевина је посебно привлачила њихов авантуризам.

„Главни јој је улаз био са северне стране, према вароши, али су сви прозори унаоколо били 
разваљени готово до земље, те је изгледала као да стоји на сводовима. Врх у минарета био 
је одрубљен, али је онај чанак око минарета био читав, те су се деца уз испрепуцале и ме-
стимице одваљене степенице, пентрала чак до горе, дерући се из онога чанка из кога су им 
само главе вириле.“ (Исто: 150) 

У свету забаве, догађаји које деца нестрпљиво ишчекују свакако су вашари. Посебно задо-
вољство пружају им рингишпили. „Онај ‚рингишпил‘ с дрвеним коњима и чамцима окреће 
се вртоглаво (...) Точак се силно захуктао, и, на знак звона да стане, она деца што га окрећу, 
снажно опиру ногама да га задрже ускачу на оне пречаге те се и сами обрћу док се точак 
најпосле заустави.“ (Исто: 152) 
У београдској вароши, али и оближњим квартовима, дечију машту побуђују и наступи 
путујућих забављача.

„(...) играју лутке у покретном сандуку, налик на орман, а `директор` сакривен иза платна, 
вешто канапом покреће оне лутке и говори из трбуха. 
Насред Теразија разапињани су округли шатори с панорамом, гледаоци се тискају на ула-
ску, седају унаоколо пред дебело, округло стакло, пред којима им се указује каква велика, 
европска варош (...) 
На другом крају дечурлија се искупила око Талијана, који се натронтао свим могућим му-
зичким инструментима. На њему је читав оркестар, који он ставља у покрет и устима 
и рукама и ногама, а на рамену му чучи, ситно трепће и чека свој ред мајмун у генералској 
униформи.“ (Исто: 418, 419)

ИЗМЕЂУ ШКОЛЕ И ИГРЕ



Деци са Теразија, Палилуле и Врачара омиљено место за игру било је новоформирано тркалиште. Ту су де-
чаци играли своје замишљене ратничке игре.
Уз разне забаве, једно од задовољстава деце током 19. века било је конзумирање посластица - сладоледа и 
бомбона. Сладолед је тада носио турски назив „долдрма“ и дуго времена се продавао на улицама. Продавци 
су шетајући нудили ову посластицу смештену у плехане судове постављене на колицима. Најстарија посла-
стичарница у Београду „Пеливан“ (основан 1851. године) у понуди је, уз друге слаткише, имала и сладолед 
прављен у чабровима са ледом. Бомбоне су такође биле омиљени дечији слаткиш, мада им нису биле свако-
дневно доступне. Добијала су их само у време празника и свечаности. Правиле су их занатлије, бомбонџије. 

Владислав Тителбах, Вашар пред црквом, цртеж, Ликовна збирка, Историјски музеј Србије
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БЕОГРАД
Деца хаџи-Максима и Марте проводе безбрижне дане детињства у удобној кући која 
током времена постаје све раскошније опремљена. У њој се стиче и хаџи-Максимова 
богата библиотека.
Професори београдске полугимназије, коју похађа Димитрије Петровић, желе да се 
школа развија, да у наставу уведу нове предмете и увећају наставни кадар. Одважују се 
да после четири године рада у „Известију“ за школску 1863/1864. годину Министарству 
просвете и црквених дела предоче то што имају мали број професора и очекивање да 
добију учитеља вештина.

„Персонал ове Полу.Гимназије састоји се само из 4. професора и једног вероучитеља, који 
и ђаконске дужности врши, а понизно подписани и дужност директора; па овај број ни 
у каквој сразмерности не стоји према великом броју предмета и према броју професора 
у гимназијама, где на разред скоро више од 2. Професора долази, а овде једва један. С тога 
би понизно подписани тог мненија био, да би Министарство, увидевши ову разлику, из-
волило у интересу напредка овог заведенија осим учитеља Цртања и Краснописа јоште 
једног Професора овије Полу.Гимназије придати.“ (АС, МПс, Ф-V, р. 773/1864)

1864.

Рубрике из Протокола умрлих где је уписана Цвета Зорић (редни број, име, име и занимање оца, број година, време смрти и време 
сахране, име свештеника и др), Историјски архив Београда, Београд 

1864.

Друштво српске словесности, које окупља значајне научнике и интелектуалце 
са циљем да шире научна знања на српском језику и усавршавају српски на-
родни језик, мења назив у Српско учено друштво.
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БЕОГРАД
Драгињина и Павлова ћерка Цвета преминула је 9. марта.84
Милева је завршила пети разред основне женске школе, а Светозар четворогодишњу 
основну мушку школу. Њихови родитељи желе да они наставе са образовањем. Зорићи 
одлучују да ћерка Милева похађа новоосновану Вишу женску школу, а одлука да им 
женско дете настави школовање за то време је веома напредна. Виша женска школа је 
установљена ради „(...) образовања женске младежи у знањима вишим него што се у ос-
новним школама учи, а нарочито поради припреме одраслијих девојака за учитељке ос-
новних школа женских (...)“ (Цветковић. 1913: 40) Школовање траје три године. Прва 
генерација школе уписала је 94 ученице, а друга, коју похађа Милева, 80 девојчица. У 
Србији тог времена жене су се остваривале једино као супруге и мајке. Одлуком да ћер-
ку определе за просветну службу, Павле и Драгиња је усмеравају ка једном од ретких 
занимање којим су жене тог времена могле да се баве и тако буду ангажоване у друштву. 
Милева почиње похађање наставе у новоизграђеној згради школе која се налази на по-
четку Абаџијске чаршије.
Ако се пође од чињенице да тадашње београдске занатлије, па стога и Зорићи, живе у 
Теразијском кварту, избор за сина Светозара је најближа Београдска полугимназија. У 
том случају, с јесени ова два нова средњошколца, Милева и Светозар, могу заједно да 
одлазе на наставу јер се ова полугимназија, као и Виша женска школа, налази на почетку 
Абаџијске чаршије.

Пешта / Нови Сад (Аустријско царство)
Светозар Милетић је ангажован у пресељењу Матице српске из Пеште у Нови Сад. Ар-
хива ове најстарије научне и културне институције Срба у Нови Сад стиже бродом 30. 
априла. Увече се одвија још један велики културни догађај - свечаност посвећена обе-
лежавању 300 година од рођења Вилијема Шекспира. На сцени Српског народног по-
зоришта први пут је један Шекспиров лик проговорио на српском језику. Изведен је 
одломак из Ричарда Трећег који је превео велики поклоник Шекспира Лаза Костић85, 
тада студент права, чиме је овог великог писца увео у српску културу. Међу глумцима је 
и Лаза Телечки, Милетићев писар у адвокатској канцеларији. 

Видин / Кукуш(Османско царство)
Ђорђе Милетић се са породицом сели у Видин (данас Бугарска) у којем службује као 
учитељ. Међутим, сукобљава се са тамошњим грчким свештеником Пајсијем који му за-
мера што ученицима пропагира очување словенских језика. Иако има велику подршку 
локалног становништва (многи људи су били ухапшени због подршке учитељу), Ђорђе 
исте године напушта ово место и одлази на службу у Кукуш (данас Грчка).

1864.

84 ИАБ, ЗМК, МК умрлих, Саборна црква у Београду, 1864, р. бр. 86.
85 Наредне године Српско народно позориште извело је Ромеа и Јулију у Костићевом преводу. Костић је превео и 

Краља Лира и Хамлета.



Београдска полугимназија је једно од важних места за образовање београдских дечака. У првој школској го-
дини (1859/1860) упрограму су били предмети српски и славенски језик, рачуница, историја Срба, земљопис, 
јестествописаније, латински језик, реторика и немачки језик, катихизис и црквена историја (Календар са 
шематизмом, 1859: 39). Предавала су четири професора и свештеник. Са старијим разредима долазили су и 
нови предмети - српска и славенска граматика, практична геометрија, популарна физика, француски језик 
и краснопис, је број предавача више година исти. У време Димитријеве и Светозареве генерације предавачи 
су Арсеније Ристић (који је и директор), Људевит Шпанић, Матија Карамарковић, Тодор Мијушковић и 
свештеник Милутин Стокић, па Никола Поповић. Вештину гимнастике, уведену у школској 1865/1866. годи-
ни, дечацима презентује Асканије Седамајер. Међутим, изучавање те вештине се не устаљује лако јер већ у 
наредној школској години нема предавача.
Првих година школа је смештена у скромној згради на делу Абаџијске чаршије близу Теразија, наспрам па-
лате Председништва владе и Министарства спољних послова (Тодоровић, 1951: 50; Живковић, приређивач, 
1967: 94; Христић Н., 1937: 400). 

„То беше стара, трошна кућа на углу садашње Добрињске и Краљ-Миланове улице. (...) Учионице су биле 
ниске, патосане циглом, без довољно светлости и ваздуха. Обичне собе са прашњавим прозорима без завеса, 

неколико редова скамија, простим сто-
лом за професора и великом таблом на 
ногарима, са које се боја беше по средини 
већ прилично отрла.“ (Христић Н., 1937: 
400) 
Ипак, број учила је задовољавајући, по-
себно оних у вези са природним наука-
ма, о чему говори и њихово уступање 
Вишој женској школи. 
Када је у порти Вазнесењске цркве са-
зидана нова црквена кућа, Београдска 
полугимназија се у школској 1865/1866. 
године усељава у старију црквену кућу 
(коју ће користити све до 1906. годи-
не).86

Аноним, Вазнесењска црква у Београду, 
историјска фотографија, крај 19. века, ЗЗСКГБ

86 http://beogradskonasledje.rs/kulturna-dobra/gradske-opstine/nepokretna-kulturna-dobra-na-teritoriji-opstine-stari-grad-2

БЕОГРАДСКА ПОЛУГИМНАЗИЈА

ШКОЛСКИ ПРИБОР НЕКАДАШЊИХ УЧЕНИКА

Ученици као школски прибор користе таблице на којима пишу каменим писаљкама, тзв. „легеште-
рима“. Таблице имају дрвени оквир и црну камену плочу на којој су с једне стране исцртане црвене 
линије за писање слова, а са друге црвени квадратићи за писање бројева и математичких задатака. 
Користе се и листови папира увезани у импровизоване свеске на којима се пише „штилом“ - гвоз-
деним пером причвршћеним за дрвену дршку. Мастило за писање држало се у посудици „дивиту“. 



Виша женска школа коју похађа Милева Зорић нова је значајна образовна институција у Србији. У књизи 
објављеној поводом педесетогодишњице школе истицало се: „В. Ж. Школа је једна од најстаријих школа у 
Србији, а прва као женска средња школа, и то не само у Србији већ и у целом српству. За дуже времена, близу 
тридесет година, она је и једина државна школа за женску децу.“ (Цветковић, 1913: 1) Указано је и на следећу 
чињеницу: „У доба њена постанка ни Аустро-Угарска и друге неке земље још нису имале државних средњих 
школа за женску децу.“ (Исто) 
За привремену управитељку школе постављена је деветнаестогодишња Екатарина Ђорђевић87 (удата Мило-
вук) из Новог Сада која је тек завршила школовање у Русији, у гимназији у Николајеву, и положила државни 
испит на Универзитету у Одеси. Уз управитељку, која је и наставник француског језика и клавира, колектив 
школе чине: Ева Векецка која је дошла из основне школе на Врачару да предаје рачуницу, Алекса Стоиљко-
вић који предаје јестествену историју, Ђорђе Малетић, директор београдске гимназије који предаје крас-
нопис, Владимир Вујић, професор гимназије задужен за српску граматику, Димитрије Балаитски, професор 
гимназије, задужен за физички земљопис, Петар Рерих, литограф, предавач цртања, Паулина Дусл, преда-
вач немачког језика, и архимандрит Теодосије који предаје науку христијанску. Научник др Јанко Шафарик, 
уз обавезе руководиоца Народног музеја и библиотекара Народне библиотеке, хонорарно предаје историју 
(до 1866. године). О квалитету наставног кадра школе говори чињеница да су професори Малетић, Вујић, 
Балаитски и Шафарик чланови Друштва српске словесности. Неколико најбољих ученица које су међу пр-
вима свршиле ову школу ангажоване су као помоћнице које ће упражњавати места у предавањима. 
Школа се сналази са училима најпре путем сарадње са оближњом полугимназијом и другим школама. „В. Ж. 
Школа је морала првих година чинити позајмице, како је то Министарство наредило: ,апарати београдске 
полугимназије да се ставе на расположење професорима за предавање физике и хемије’. (1864) Из Реалке и Бо-

гословије, чак из Војне Академије, као и из 
гимназија, узимане су и карте и апарати 
и хемикалије, или су ученице тамо вођене. 
Исте (1864) године Министарство је на-
редило и то, да се са ’10% прихода од шко-
ларине набаве машине, збирка прегледа за 
цртање, мапе, клавир’.“ (Исто: 34)
„Прве године својега живота школа је 
у приватној згради, у кући некога Васе 
Илића, на горњем спрату, где је дотле 
било Министарство правде (Зелени ве-
нац број 1, преко пута „Моруне“, сада кућа 
г-ђе Барлов).“ (Исто: 13-15) Од школске 
1864/1865. године школа користи сопстве-
ну зграду која је сазидана током пролећа 
и која се налази у Теразијском кварту, на 
углу Абаџијске чаршије и Улице Косовке 
девојке88 и у близини новосаграђене Ваз-
несењске цркве и Београдске (теразијске) 
полугимназије. У народу је Виша женска 
школа прозвана инштитут. 

И. В. Громан, Зграда Више женске школе у Београду која се налазила у Улици 
краљице Наталије (срушена 1930. године), 1876 - 1878, фотографија, Музеј 

града Београда, инв. бр,  Ур_4038

87 Ћерка пуковника Јована Ђорђевића који се, између осталог, истакао у сукобима са Турцима после инцидента на Чукур-чесми.
88 Локација одабрана за ову школу (данас угао улица Краљице Наталије и Косовке девојке) и касније се користила за школске зграде. На истом ме-

сту 1929. године изграђена је Друга женска гимназија по пројекту архитекте Милице Крстић у тзв. „српско-византијском” стилу. Данас се у тој згради 
налази Електротехничка школа „Никола Тесла“.  http://www.teslabg.edu.rs/stranalevi.aspx?id=9&parentid=68 (приступљено 5. октобра 2017)

ВИША ЖЕНСКА ШКОЛА У БЕОГРАДУ



ПЕТРОВИЋИ

64

Београд је декорисан у част обележа-
вања педесетогодишњице Другог српског 
устанка, а овом великом догађају веро-
ватно присуствују и ђаци. Богат програм 
одвија се 23. маја у Топчидеру. Био је то-
пао дан, а град пун свечане атмосфере. 

„Дуж целог топчидерског друма92, лево и 
десно, лепршале су се народне тробојке 
на високим копљима, увијеним зелени-
лом и украшеним грбовима, а на неколико 
места подигнуте су биле високе и укусно 
украшене тријумфалне капије.“ (Христић 
Н., 1937: 448) 

Народ је са посебним поштовањем до-
чекао преживеле устанике које је кнез 
Михаило одликовао Таковским крстом и 
сребрном медаљом.

БЕОГРАД
Услишена је молба Београдске полугимназије, па су у наставу уведени предмети вештина 
- краснопис, цртање и гимнастика. Што се тиче цртања, то је била велика новина јер су 
ту наставу до тада имале само Гимназија београдска и Трговачка школа89, а једини пре-
давач био је уметник Јован Дерок. „Предмет краснопис и цртање (први и други разред) 
уведен је тек у другом полугодишту школске 1864 - 1865. године, када је за наставника 
одређен Коста Јовановић.90 Геометријско и слободно цртање, које се предавало у трећем 
и четвртом разреду, почео је да предаје школске 1865 - 1866. Стеван Тодоровић, сликар, 
као хонорарни професор, а 1867. године постаје стални.“ (Сто година Треће београдске 
гимназије, 1991: 30) Стева Тодоровић91 је тада већ познати сликар у Београду и миљеник 
је кнеза Михаила. Ове године започиње предавачку каријеру ангажовањем у овој школи 
и новооснованој Реалци. (Двадесетпетогодишњица Београдске реалке, 1890: 188)

1865.

Анастас Јовановић, Прослава педесетогодишњице Таковског устанка,
1865, фотографија, албумин, 10,3х7cm,

Музеј града Београда, АЈ 617 

89 Цртање је постало обавезан предмет у гимназијама, полугимназијама и Послено-трговачком училишту уредбом из 
1844. године, али се тек седамдесетих година уводи у све разреде гимназије.

90 Краснопис је, ипак, евидентиран као предмат и у школској 1863/1864. години и предавао га је Људевит Шпанић (Ка-
лендар са шематизмом, 1864: 29).

91 Рођен је 1832. у Новом Саду. Основну школу и гимназију завршио је у Сегедину, годину дана учио у бечком лицеју, 
а затим на бечкој академији живописа и приватној школи професора Валдмилера. Од 1857. године устаљује се његов 
боравак у Београду.

92 Топчидерски друм је данашња Улица кнеза Милоша.

ГОДИШЊИЦА ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА 1865. ГОДИНЕ
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БЕОГРАД
Павле негује своју романтичарску љубав према српској историји, надахнут старим при-
чама из родног Титела о храбрим шајкашима, али и личним искуством из револиције 
1848. године. Склоност ка књижевности, таленат за писање, родољубље и фасцинација 
српском историјом допринели су да напише низ песама које говоре о српским јунацима, 
а које припрема да објави.
У Вишој женској школи коју похађа Милева води се рачуна о дисциплини. „Тишина на 
часу не сме се реметити ни отварањем фијока, померањем хоклица, лупкањем, шуш-
кањем. Преко разреда ученице иду лагано и на прстима, врата отварају и затварају 
тихо. У клупама седе мирно и право; поднимити се, ставити лактове на клупу, није 
било слободно; уопште, лежерно држање није се трпело. Ходницима ученице не вичу и не 
трче, па ни у башти, за време одмора. (...) Коректност и скромност у одевању, смерно и 
одмерено држање, и начин изражавања, уопште, све спољне, прописне, црте и лепе нави-
ке добро васпитане девојке, тражене су од ученица истрајно и са успехом.“ (Цветковић, 
1913: 119, 120) Ученицама најстаријег разреда наставници се обраћају са госпођица, а 
ученице у међусобном обраћању користе персирање. Можда је строгост школе допри-
нела томе да је у првим генерацијама број ученица био скоро преполовљен по завршетку 
првог разреда. У првој генерацији од 94 ученице наредни разред уписује 53, а у другој, 
Милевиној, генерацији од 80 ученица њих 35 наставља школовање. 

1865.

1865.

Кнез Михаило се разводи од кнегиње Јулије. 

Указом кнеза Михаила од 9. јуна 1865. године у Београду је основана Реалка, 
прва школа тог типа у Србији. У Закону устројства Реалке пише: „Реалка је 
училиште, у ком се младеж обучава у полезним знањима за грађански живот, 
и спрема у исто време за слушање виши технички наука.“ (Двадесетпетого-
дишњица Београдске реалке, 1890: 43) Школа није имала прва два разреда већ је 
одмах формирала трећи у који је примала ученике који су завршили прва два 
разреда гимназије или полугимназије. Са призната два разреда гимназије траја-
ла је шест година. Са оснивањем ове школе угашена је београдска Трговачка 
школа. Школа је смештена у Капетан-Мишином здању.

Школовање у основним женским школама се скраћује са пет на четири разреда.

Насипан је и заравњен терен Зеленог венца где су се већ дванаест година нала-
зили напуштени темељи започете зграде позоришта. 

Зима 1865. године у Београду упамћена је по великом снегу. „Улицама се није 
могло проћи, а кровови су били толико притиснути снегом да је у свакој кући, по 
наредби полиције, неко морао попети се на кров и лопатом отуда бацати снег; 
без тога, многа би се кућа срушила.“ (Христић Н., 1937: 1)
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БЕОГРАД 
Као ученик другог разреда Београдске полугимназије Димитрије у другом полугодишту 
прати наставу краснописа. На јесен, као ученик трећег разреда, добија новоуведени 
предмет слободног цртања. Како у наставном програму основних школа није било овог 
предмета, за Димитрија је то први додир са вештином цртања. Додатно узбуђење дечаку 
даје чињеница да је „прави“ сликар онај који му је „(...) први дао заоштрену писаљку у 
руке, положио ми папир на сто и показао ми повлачење потеза“. (Петровић, 1979: 209) 
У овом тринаестогодишњаку рађа се интересовање за ликовну уметност и жеља да и 
сам постане сликар. С друге стране, Тодоровић је наставник који помно прати ученике 
и подстиче њихову склоност ка уметности и сликарски таленат који препознаје и код 
малог Димитрија.
У школској 1865/1866. години међу ученицима који похађају први разред у Београдској 
полугимназији је Живан Живановић из околине Љига који ће постати значајан исто-
ричар, политичар, посланик Народне скупштине и министар и бити један од пријатеља 
Димитрија Петровића.
Димитријева најмлађа сестра Марија стасала је за основну школу. Иако у ово време 
школовање девојчица није било омасовљено, може се претпоставити да хаџи-Максим и 
Марта, као представници напредних грађана, омогућавају својој ћерки основношколско 
образовање.93

1865.

Абаџијска чаршија (данас Улица краљице Наталије) атрактивна је локација у којој се налазе многи важни 
објекти и низ отмених кућа. Од многобројних радњи абаџија (занатлија које израђују одећу од сукна, по 
којима је улица добила име) сада је остала само не-
колицина. 
На почетку улице је Вазнесењска црква94 сазида-
на 1863. године као „гарнизонска црква“ за војни-
ке из оближње Велике касарне и Војне академије. У 
Абаџијској чаршији се налазе државни објекти - Кне-
жев двор, Врховни суд и министарства. У близини 
(на углу данашњих улица Адмирала Гепрата и Бал-
канске) је Велика пивара изграђена 1840. године.95
Посебну драж почетку Абаџијске чаршије даје жагор 
деце која ту долазе на наставу. Девојчице хрле у но-
воизграђену зграду Више женске школе, а дечаци у 
Београдску полугимназију која се налази преко пута 
јер је од школске 1865/1866. године смештена у црк-
веној куће у порти Вазнесењске цркве. 

93 Старије ћерке Анастасија и Ана умрле су у младим годинама, па је могућност да су похађале школу неизвесна.
94 Црква се налази на адреси Адмирала Гепрата бр. 19 и има статус непокретног културног добра (Решење Завода за 

заштиту споменика културе града Београда бр. 290/3 од 27. 4. 1967. године).
95 Власник пиваре била је кнегиња Љубица. У њеној сали ће кроз коју годину изводити представе Дилетантско глумач-

ко друштво основано на иницијативу сликара Стеве Тодоровића (Тодоровић, 1951: 34).
96 Куће су срушене, а налазиле су се у Улици краљице Наталије бр. 8 (Решење Завода за заштиту споменика културе 

града Београда бр. 1926/1 од 23. 10. 1976. године)

АБАЏИЈСКА ЧАРШИЈА

Аноним, Абаџијске куће, општи изглед,
1976, фотографија, ЗЗСКГБ96  
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Ана Фелдман, Драгиња Зорић са децом Милевом, Светозаром и Христином,
1865, фотографија, Београд, Милош Коларж, Београд

БЕОГРАД 
Завршетак школске 1864/1865. године Драгиња, поносна ћерком Милевом која је упра-
во завршила први разред престижне Више женске школе и сином Светозаром, који је 
завршио први разред полугимназије, обележава једним посебним чином. Током лета97  
она се охрабрила да са децом оде у фотографску радњу у којој ће настати важна по-
родична успомена забележена на фото-картону. Драга, која располаже скромним поро-
дичним буџетом, можда бива подстакнута и чињеницом да је власница једне од радњи, 
Ана (Анка) Фелдман, дала „спуштену цену“ својих услуга. Нуди израђивање „12 комада 
у визиткарти за 12 цванцика (...) Групе спрам броја особа и спрам величине размера из-
радићу такође најјефтинијом ценом“. („Видов дан“, бр. 86, 5. август 1865: 4) Најстарија 
позната породична фотографија Зорића настаје управо у овом атељеу.

1865.

97 На полеђини фотографије постоји забелешка да је настала 15. августа 1868. године што преноси и литература (Јо-
ванов, 2013: 10), али чињеница да је Ана Фелдман фотографску радњу у Београду имала само 1865. и 1866. године (Тодић, 
1993: 32, Тодић 1996: 42, Aleksandrić, 2012: 73). указује на њен ранији настанак. Фотографија је, највероватније, настала 
1865. године (из које потиче и поменути оглас објављен почетком августа). То поткрепљује узраст фотографисане деце. 
Управо 1865. године Милева има тринаест, Светозар дванаест, а Христина пет година, како и изгледају на фотографији.



Нема сумње да је Павле Зорић био интересантна особа. Поседовао је квалитете и таленте веће од умећа у за-
натима којима се бави. Године 1866. успева да објави књигу песама под називом Србске јуначке песме. Књига 
је штампана у Државној штампарији, а текст на првој страни „спевао и на свет издао Паја Зорић“ указује да 
је аутор сам финансирао издање. На почетку књиге репродукован је цртеж који приказује Луку Вукаловића, 
вођу херцеговачких устаника. (стр. 41)
У књизи је на 156 странa представљена поезија испевана у маниру народних песника. Сходно овом стилу, 
теме песама су јунаци, бојеви, ратови и друга историјска збивања. Песме обилују ликовима и описима од-
носа међу њима, низом локација где 
се радње дешавају и указују на вели-
ку информисаност песника у вези са 
многим догађајима.98 
У десетерцу су испеване песме Коло, 
Лука Вукаловић и ђенерао Родић, 
Смрт војводе Драге Обренова, Сан Аб-
дул Маџида, Повратак Наполеона из 
Русије, Бој код Березине и Бој на Сиге-
ту, док је песма Женска освета у два-
наестерцу. 
Обрађени су историјски догађаји у 
вези са борбом Срба против Тура-
ка - устанак у источној Херцеговини 
1857/1858. који је водио Лука Вукало-
вић - и рат Француске и Русије, однос-
но Наполеонова инвазија на Русију 
1812. године. Његовом избору херце-
говачког устанка као теме можда је, 
поред осталог, допринела и чињени-
ца да је брат његове супруге Драге, 
Ђорђе, учествовао у њему и чак био 
рањен. Вероватно је породица тада била упућена у дешавања у Ђорђевом животу, за разлику од каснијих 
година када је изгубила контакт са њим.
Када се Павле обраћа Министарству просвете молбом за полагање учитељског испита, верује у то да ће ње-
гово образовање из прека бити довољна квалификација, али истиче и објављену књигу, свестрана интересо-
вања и умећа, ангажованост, начитаност и знања из многих области.

„Говорим и пишем осим свога матерњег језика још и остале словенске језике, и немачки, а по нешто и фран-
цуски, енглески, грчки и маџарски.
(...) изучио покрај заната нешто пољске економије, виноделије, баштованство кое у својој постојбини кое 
пак путујући пет год. дана по страном свету што је сваком учитељу од велике користи. (...)
Читао сам разна дела наших и туђих списатеља, о васпитању деце, о чувању здравља а и разна педагошка 
дела која ће ми такође од велике користи бити; а уз то сам се и у књижевном пољу огледао, преводећи Шек-
спирове и Гетеове драме; пишући чланке за политичке новине, и новеле и песме за књижевне листове наше, а 
скоро сам спевао и наштампао неке песме.“

Књига Павла Зорића Србске јуначке песме, Народна библиотека,  Београд,
''Каталог књига на језицима југословенских народа 1519-1867'', бр. 824

(фотографисао Миленко Савовић)

ПАВЛЕ ЗОРИЋ, ПЕСНИК И УЧИТЕЉ

98 Уметничка галерија „Надежда Петровић“ у Чачку поседује копију књиге урађену по одобрењу Народне библиотеке Србије која је доступна 
читаоцима.



Молба Павла Зорића упућене Министарству просвете где 
пише о познавању страних језика, свом списатељству и 
интересовању за књижевност (МПс, Ф-VIII, р. 1581/1866), 
Архив Србије, Београд

Странице из књиге Павла Зорића са почецима песама
Смрт војводе Драге Обренова (стр. 48) и Повратак Наполеона из Русије (стр. 98)



У Србији је грађански костим, настао под утицајем европске моде, почео да смењује традиционално об-
лачење од тридесетих година 19. века. Своју препознатљивост (са комбинованим елементима европске и 
оријенталне одеће) стекао је средином истог века. 
Мушкарци су, уместо димлија, носили црне, плаве или зелене чохане чакшире. Дугу антерију заменио је 
чохани копоран са рукавима преко којег је облачен џемадан без рукава украшен златним или сребрним ши-
ритима и златовезом. Око паса је стављан кожни појас, а преко њега свилени појас „тромболос“ или ткани 
вунени појас. На глави је ношен фес са кићанком.
У женској моди грађански костим се састојао из дугачке хаљине, фистана, са срцоликим деколтеом, дугим 
рукавима и низом ситних дугмића до струка. Биле су сечене у појасу и имале богато набрану сукњу. Дезен 
тканине најчешће је био у комбинацији пруга и стилизованих цветних грана. Преко груди се носила укрште-
на танка свилена марама, а око струка је везиван дуги свилени појас са ресама, тзв. бајадер. Преко хаљине се 
носило либаде - кратка јакна са дугим рукавима од сомота по ивицама везена срмом.

Касније је гардероба српских грађа-
на потпуно ослобођена оријентал-
них елемената, па је мода постала 
ближа европској. „Крајем прве по-
ловине тога века [19. века] почиње 
угледање на моду у Бечу и Паризу. 
Анка, кћи Јеврема Обреновића, била 
је прва Србијанка која је напустила 
народно одело и почела да се облачи 
по европској моди. Већ шездесетих 
година у Београду се све више сретају 
жене обучене по париској моди, али 
је ипак већина њих остала верна на-
родној ношњи.“ (Историја Београда 
2, 1974: 562)
Посебан подстицај модним изменама 
било је време после турског бомбар-
довања Београда 1862. године. „У то 
време, Кнез Михаило је отпочео био 
да уводи разне реформе. Нарочито 
је ишао за тим, да уклони и збрише 
све видне трагове турског господства 
и моћи. Тако су сви чиновници мора-
ли да збаце фесове са главе и да тур-
ско одело замене европским оделом.“ 
(Каћански Ст., 2008: 117, 118)

Стева Тодоровић, Портрет жене у грађан-
ској ношњи, 1861, уље на платну, 104х79 cm, 
Народни музеј Ниш, инв. бр. 164, Ф иу 8/9

СРПСКА ГРАЂАНСКА НОШЊА
У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА



Жене које су „пратиле“ европску моду постепено почињу да облаче кринолине и хаљине са турниром (ја-
стучетом испод сукње отпозади), корсете и врло набране сукње. Одећа за мушкарце је црне боје и састоји 
се од капута, сакоа, фрака, панталона и кошуља од финог платна. Модни детаљи код жена постаће шешири, 
амрели и лепезе, а код мушкараца разнобојне кравате, шешири, полуцилиндри, рукавице, џепни сатови и 
штапови.
Фотографије Драгиње Зорић са децом (стр. 67), хаџи-Максима (стр. 56) и Марте Петровић показују да су ово 
биле савремене грађанске породице које су прихватиле актуелно модерно облачење, па и биле напредне у 
томе. Облачење Зорића одаје породицу чији је стил живота налик оном у Аустрији из које долази и близак је 
чиновничким животним манирима. С друге стране Петровићи живе у складу са кодексима у вези са Макси-
мовом хаџијском титулом и угледом успешног трговца.

На групној фотографији Зорића, 
насталој средином 60-их годи-
на 19. века, може се уочити низ 
савремених детаља на гардеро-
би. Драгињина одећа већ има ка-
рактеристике моде која ће се тек 
одомаћити у Србији. Она не носи 
фистан, мараму на грудима и дуги 
појас бајадер (као портретиса-
на жена на представљеној слици 
С. Тодоровића), већ једностав-
нију хаљину са сукњом богатих 
набора. Њена деца, такође, носе 
одећу европског кроја. Иако се 
новине у моди виђају најпре код 
имућнијих особа, Драгиња, са 
скромним породичним буџетом, 
облачи себе и своју децу у одећу 
блиску тадашњој „бечкој моди“, 
актуелној у њиховом завичају. На 
фотографијама хаџи-Максима и 
Марте детаљи са одеће указују на 
прихватање нове моде, али и на 
имућност. Хаџи-Максим је одба-
цио фес (који се помиње у опису 
његовог портрета који је сликао 
Димитрије Посниковић), а уз сав-
ремени сако, у џепу носи сат на 
који указује видљиви ланац. Мар-
та, која је на портрету насликаном 
од већ поменутог сликара носила 
либаде и тепелук на глави, сада 
има модерну одећу оплемењену 
крзном.  

Петар Јовановић, Марта Петровић,
1870-те, Београд, фотографија, 
Милош Коларж, Београд
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Димитрије завршава школовање у Београдској полугимназији и почиње похађање но-
воосноване Реалке. Може се претпоставити да је иницијатор за његов упис у ову школу 
био његов отац хаџи-Максим који је то сматрао добрим избором за сина, јер се као трго-
вац надао да ће у њему добити наследника у успешном породичном послу трговине ви-
ном. Да је Димитрије био ђак друге генерације99 нове школе (школска 1866/1867. година) 
доказује и чињеница да ту генерацију чине дечаци рођени између 1852. и 1855. године 
(Двадесетпетогодишњица Београдске реалке, 1890: 176).
Димитрија, који се везао за сликарство, ова школа вероватно није довољно занимала, али 
сатисфакцију му може дати мноштво наставних предмета из области цртања и омиљени 
професор Стева Тодоровић који предаје део тих предмета. Хаџи-Максим не подржава 
склоност сина ка сликарству, али му допушта да, поред школских обавеза, похађа и курс 
сликања код професора Тодоровића. Димитрије можда осваја посебне симпатије Тодо-
ровића јер његово избегавање позива винарског трговца који хаџи-Максим потенцира 
подсећа на наставникову личну незаинтересованост за стричев пиварски занат100 који 
му је наметан када је остао без оца. 

1866.

У БЕОГРАДСКОЈ РЕАЛЦИ И СЛИКАРСКОЈ ШКОЛИ

У истој генерацији београдске Реалке (постоји једно одељење) нашли су се дечаци Димитрије Петровић 
и Светозар Зорић. После савладавања наставе Београдске полугимназије, овде их чека још захтевнији 
наставни програм са низом разноврсних школских предмета. Школа је првих година имала карактер тр-
говачке и пољопривредне стручне школе, а „(...) ученици, који су свршили реалку, били способни за сваку 
грану грађанског живота, где није било потребно факултетско образовање“ (Двадесетпетогодишњица 
Београдске реалке, 1890: 166).
Поред основних предмета попут српске граматике, историје српског народа с погледом на земљопис Ср-
бије, рачунице, историје јестаствене, хемије елементарне, експерименталне физике елементарне и не-
мачког језика, у настави су и књиговодство, познавање најобичнијег и рукоделског материјала и трговина 
еспапа, механика, историја трговине и других заната, наука о трговини, популарна народна економија, 
наука о машинама, архитектура, алгебра, наука о земљоделству са шумарством и стоководством, фран-
цуски језик и др. Оба дечака воле сликање и цртање, па су им вероватно међу занимљивијим предмети 
из области цртања (изучавају се геометријско, цртање слободном руком, архитектонско, орнаментско 
и топографско), а посебно они које предаје професор и сликар Стева Тодоровић - краснопис, цртање, 
дескриптивна геометрија и калупање.
Димитрије и Светозар имају склоност ка сликарству, па део времена почињу заједно да проводе на за-
нимљивијим часовима, у сликарској школи Стеве Тодоровића који је код сликарски талентованих дечака 
подстицао ликовно образовање и са ентузијазмом их позивао  да надограде вештину сликања на приват-
ним часовима у његовом атељеу. Када Димитрије и Светозар похађају часове код Тодоровића, настава се 
одвија у близини Реалке, у једној сали у хотелу „Круна“101 (Николова 2007: 10). Међу ученицима који су 
долазили на часове код Тодоровића у време када и Димитрије и Светозар је и будући значајни уметник 
Ђорђе Миловановић (Тодоровић, 1951: 43). Такође, ту кратко време, „једно два месеца“, проводи будући 
сликар Ђорђе Крстић (Тодоровић, 1951: 43)102 са којим ће Димитрије касније развити пријатељство (Ди-
митријевић, 2002: 25).
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Милева на јесен наставља похађање Више женске школе. Дечацима је дата могућност да 
после завршена два разреда полугимназије пређу у новоосновану Реалку, па родитељи 
Светозара уписују у ову школу. На јесен (школска 1866/1867. година) он је један је од 20 
дечака друге генерације Реалке која је смештена у Капетан-Мишином здању. Светозар 
у Београдској полугимназији није имао могућности да слуша предавања из области цр-
тања која држи Стева Тодоровић јер су ови часови намењени ученицима трећег и четвр-
тог разреда. У Реалци директно постаје ученик трећег разреда и тада се први пут среће 
са овим предметом и наставником, познатим сликаром. Уз то, уочљив је његов таленат за 
област ликовног изражавања, те ће му оно постати једна од преокупација. 
Као многе занатлије из прека, Павле се одлучује да промени професију и окрене се пози-
ву учитеља свестан квалитета образовања које собом доносе и знајући да се Србија још 
увек ослања и цени предаваче у школама који су дошли из Аустрије. За овакву одлуку 
подстрек је могла бити и чињеница да је Закон о устројству основних школа из 1863. 
године обезбеђивао потпору (пензију) просветним радницима, што је давало релативну 
сигурност за будућност. Уз то, Павле се својом склоношћу ка књижевности и писању, 
издвајао од обичног занатлије. Такође, разлог што се Павле одлучује да мења професију 
може бити чињеница да, упркос занатским услугама које пружа, припада придошлим 
занатлијама према којима домаће становништво постепено ствара несимпатије.103 
„Прилив страних занатлија модерних заната представљао је за београдске занатлије 
старих и сродних заната врло непожељну конкуренцију.“ (Историја Београда 2, 1974: 
434)  
Први Павлов корак за ново напредовање био је упућивање молбе Министарству про-
свете и црквених послова (у даљем тексту Министарство просвете) да му се допусти 
да изврши новоуведену обавезу полагања учитељског испита и добије постављење као 
учитељ, што он и чини крајем године.104 Молба му је услишена - добија службу у Основ-
ној мушкој школи у Великом Селу.

1866.

99 Димитрије није завршио Реалку, па га не можемо наћи у списку ученика који су је завршили, али се из евиденције 
матураната види да су првој генерацији припадали дечаци старији од њега, рођени између 1848. и 1851. године (Двадесет-
петогодишњица Београдске реалке, 1890: 176).

100 Стриц Стеве Тодоровића био је први закупац Велике пиваре (Тодоровић, 1951: 28).
101 Зграду је изградио кнез Александар Карађорђевић као хотел и у њој су се одржавали краљеви балови, а повремено 

примане и стране делегације. Ипак, просторија у којој дечаци уче сликање је скромнија од доскорашњег простора у хоте-
лу „Империјал“, надомак Капетан-Мишиног здања, у Васиној улици 19, где је Стева користио две сале - једну за подуча-
вање сликању, а другу за  спортско вежбање.

102 О томе да време проведено код Тодоровића није било референтно за Крстићево сликарско образовање говори 
молба Министарству просвете у којој тражи службу учитеља цртања у Палилулској или Крагујевачкој гимназији. „(...) 
за способност своју позивам се на приложеном, од Господина Јована Дерока професора велике Гимназије Београдске сведо-
чанство, позвах се на поменута Господина као на Професора Цртања који је о способности мојој убеђен (...)“ (АС, МПс, 
Ф-VIII, 1769/1870).

103 Пречане су називали и погрдно „немечкарима“. 
104 Молба Павла Зорића за полагање учитељског испита, 5. децембар 1866, АС, МПс, Ф-VIII, р. 1581/1866.

1866.

У Србији је извршен попис становништва.

У Београду током лета влада епидемија колере. „Звона [за покојницима] су била 
забрањена, јер је било дана, нарочито у првој половини августа, кад не би целога 
дана ни престала.“ (Христић Н., 1937: 450)
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СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ У ПОЛИТИЦИ И НОВИНАРСТВУ

Светозар Милетић планира да у Аустријском царству покрене српски политички лист „Застава“ 
који ће надоместити престанак излажења „Србског Дневника“. У Пешти, на Богојављење, објављује 
„Позив на предплату“ - летак који садржи најаву изласка листа, али и његов смели програм. Први 
број „Заставе“ излази у Пешти 9. фебруара 1866. године.
За Милетића, који је активан у политици већ пет година (од ангажовања као посланика Новог 
Сада 1861), покретање листа „Застава“ је веома значајно за његов друштвени ангажман и приори-
тет који даје борби за укључење Срба у Аустро-Угарској у јавни живот. О томе говори и у објавље-
ном „Позиву на предплату“.

„Уставност, народност и равноправност 
грађанска и народна то су три боје, из који се 
састоји „Застава“, која се у зраку слободе вије.
У политичком животу народа има се разли-
ковати точка, с које поколење полази, мета, 
којој тежи и пут који тој мети води.
Мета, којој тежимо, не може друга бити него 
слобода, просвета и благостање народа; пут је 
овај, који је и људи и народа најдостојнији, а 
то је пут уставности; излазна точка пак она, 
која уставност, или прави пут највећма оси-
гурава.“
 
„Застава“ ће постати најзначајнији и најути-
цајнији дневни лист Срба у Аустро-Угарској. 
Излазиће од 1866. до 1929. године105 средом, 
петком и недељом на целом табаку (4 стране) и 
уторком на пола табака и бити дистрибуиран 
и у Србији. Милетић је њен власник, издавач 
и дугогодишњи уредник, писац многих значај-
них текстова, а писањем актуелних прегледа 
догађаја постаје пионир у информативном но-
винарству.
Светозар Милетић је један од родоначелника 
новоосноване културно-политичке органи-
зације Уједињена омладина српска у Новом 
Саду.106 „Њен циљ био је да бар духовно и кул-
турно, ако не и политички, обједини сав српски 
народ, без обзира на државе у којиме је живео.“ 

(Миловановић, 2004: 13, 14) На оснивању су се окупили представници студентских, ђачких и пе-
вачких друштава и истакнути политички, јавни и културни радници.

Прва редакција „Заставе“ 1866-1867. године, фотографија Стоје: 
Ђура Вукићевић (лево) и Гига Гершић (десно) Седи: Јован 

Ђорђевић (лево) и Светозар Милетић (десно), Музеј Војводине, 
Нови Сад инв. бр. 2221

105 Од 1918. године излази као лист у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. 
106 „Utemeljivači i rodonačelnici ovog svesrpskog pokreta, osnovanog u Srpskoj gimnaziji u Novom Sadu, bili su Vladimir Jovanović, liberal u 

Kneževini Srbiji, Svetozar Miletić, vođa Srpske narodne slobodoumne stranke u Mađarskoj i Nadeždin ujak, i Svetozar Marković, zastupnik ranog 
socijalizma u Srbiji.“ (Stamenković , 2012)

107 Школа дуго неће имати интернат за ученице, све до 1906. године.
108 Школа је евидентирана у Календару са шематизмом Књажества Србије за 1852. годину, а у њеном кратком историјату (Бадер, 

Таушановић, 1991: 244, 245) пише да је основана 1858. године.
109 Зграда се налази у Улици Маршала Тита бб и има статус непокретног културног добра (Одлука о проглашењу, „Службени лист 

града Београда“ бр. 19/81).
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БЕОГРАД 
Полазећи од чињенице да Милева и Светозар похађају београдске средње школе реално 
је претпоставити да Павле сам одлази на службу у Велико Село, а Драга остаје са децом 
у Београду. У том случају млађа ћерка Христина, која полази у први разред, била би уче-
ница неке од београдских основних женских школа.
Зорићи вероватно напуштају стан међу теразијским занатлијама, али остају у истом 
кварту јер се у њему налазе основна женска школа за Христину и Милевина Виша жен-
ска школа107, а у близини је и Реалка.

ВЕЛИКО СЕЛО
Прво постављење Павле добија у Београдском окружју које тада, уз шест основних муш-
ких школа у вароши Београду, има још 30 у околним местима. У Основној мушкој школи 
у Великом Селу службоваће као учитељ почетне Х класе. Са школском 1866/1867. годи-
ном почиње његово вишегодишње учитељевање у школама у којим је добио сигурност 
државног посла, али и терет честог мењања места боравка карактеристичног за тадашње 
раднике у овој струци.
Павле је предан свом новом професионалном опредељењу, али како би остварио што 
ближи контакт са мештанима (овде и у другим местима где ће службовати), реално је 
претпоставити да се повремено враћа и на свој занат и онолико колико је у могућности, 
помаже у поткивању животиња и стоколекарству.
Велико Село је насеље које гледа на Дунав и дунавске аде, што Павла подсећа на родни 
Тител који је окружен рекама мада, због много бара, клима није здрава. Ипак, мањи део 
насеља је у равници, а две трећине кућа налази се на брду. У тој горњој мáли, близу се-
оске механе, смештена је школа која постоји од почетка педесетих година.108 Школа има 
три разреда и школује дечаке из овог насеља и оближњих Сланаца. У Уписници за ову 
школску годину као назив наводи се „Основна школа Великоселска - Сланачка“ (Бадер, 
Таушановић, 1991: 244). 

Кукуш (Османско царство)
Ђорђе Милетић набавља букваре за први разред основне школе и дели их ученицима 
Кукуша, лично их односи у Прилеп, Ресен, Битољ и Охрид и шаље у Штип, Кратово, Ко-
чане и друга места.

Стара школа у Великом Селу 
није сачувана, али Стара меха-
на109 може да нам пружи део не-
кадашње атмосфере. Изграђена 
је у првој деценији 19. века и за 
то време била је монументал-
но здање. Архитектонски то је, 
заправо, симбиоза моравске и 
војвођанске сеоске куће. Зидови 
су од бондручне конструкције, а 
покривена је бибер-црепом. У њој 
су се окупљали трговци-путници 
и мештани, што говори о дина-
мичном животу у селу.

1866.

Аноним, Стара механа у Великом Селу, општи изглед,
крај 20. века, фотографија, ЗЗСКГ



НА ПУТУ ДО РЕАЛКЕ

Двадесет првог марта 1866. године, по наредби кнеза Михаила, срушена је Стамбол-капија и тај простор је 
почео да се уређује. Димитрије Петровић и Светозар Зорић, ђаци исте (друге) генерације Београдске реал-
ке, с јесени за одлазак из Палилуле и Теразијског кварта у нову школу могу да користе пут који је улазио 
у београдску варош кроз простор на коме је донедавно стајала Стамбол-капија. Овај пут су Срби до тада 
избегавали јер је побуђивао успомене на страшне призоре турске суровости према домаћем живљу које се 
дешавало дуж њега и око Стамбол-капије, односно то је био простор на коме су Турци извршавали кажња-
вање Срба набијањем на колац.110  

Идући према Капетан-Мишином здању 
у коме се налази Реалка, Димитрије и 
Светозар срећу се са занимљивим окру-
жењем пуном занатских радњи и људи. 
„С оне стране, у садашњој Васиној улици, 
били су махом турски дућани: сарачки, 
ножарски, папуџиски и други, мале кава-
нице, касапнице, бозаџинице.“ (Христић 
Н., 1937: 4) Затим, њихову пажњу би за-
окупили гужва и шаренило на великој 
пијаци која се налазила на пространом 
тргу испред Капетан-Мишиног здања.111 
Ту се на продају нуди разноврсна роба и 
чује жагор продаваца, купаца и пролаз-
ника. 

„Пијаца није имала ових данашњих ба-
рака и дашчара, него су намирнице прода-
ване без реда, на простртим асурама или 
џаковима. Кроз те пиљаре промицала је 

публика најразличитија. Ту је било чиновника, који су хитали да обиђу пијацу пре канцеларије и за којима 
је ишао момак с корпом преко руке, домаћица са шареном бошчом у руци и преко главе пребаченом шамијом, 
којој крајеве држи у зубима да јој је ветар не смакне; механџија са босоногим покућаром, коме пун зембил хоће 
раме да одвали; војних комесара и лифераната, који се препиру с касапином око костију и цубока и контро-
лишу да ли се тачно показује оно ђуле на кантару; була у фереџама најразличитије боје (...)“ (Исто: 417)

Анастас Јовановић, Капетан-Мишино здање
(снимљено одмах по завршетку радова), око 1863, фотографија,

Музеј града Београда, Ур_6281



Онда би уследило одушевљење околном архитек-
туром јер се на овом подручју налазе репрезента-
тивне грађевине, после доминације оријенталне ар-
хитектуре, грађене у европском духу - кућа Цветка 
Рајовића112, управитеља вароши београдске, из-
грађена око 1840. и зграда тада веома угледног бе-
оградског хотела „Српска круна“113(изграђена око 
1846, а у хотел претворена 1853. године). У близини 
се гради још велелепнији хотел који ће понети исто 
име („Српска круна“).114 
Посебан утисак на мале ученике оставља Капе-
тан-Мишино здање115, тада најраскошнија зграда 
у Београду. Његови богати декоративни елементи 
на фасадама инспирисани византијском, готич-
ком и раноренесансном архитектуром изазивали 
су дивљење и навели грађане да га називају „ве-
нецијанском палатом“. У згради коју је саградио 
капетан Миша Анастасијевић смештено је више 
институција. Ту је Министарство просвете у које 
се улази кроз главни улаз са степеништем од црвеног мермера, док се Велика школа налазила у десном крилу 
зграде. У здању су и „(...) народна библиотека, музеј (старина и природњачки), кабинет за физику и хемијска 
лабораторија“. (Аполонович Ровински, 1994: 70) Гимназија116 и Реалка смештене су у левом крилу (до хотела 
„Империјал“) у које се улазило споредним степеницама из дворишта. 
Први улазак у репрезентативно Капетан-Мишино здање вероватно су многи ученици гимназије и Реалке 
упамтили као посебно упечатљив догађај. У њима су се мешали осећање дивљења спољашњости и ентерије-
ру здања и страхопоштовање према новим наставницима. 
„Кад ме је отац одвео у гимназију, која је била у великом и лепом здању Капетан-Мишином, страх ме обузе 
кад то горостасно здање угледах, и кад ми строги директор Ђорђе Малетић рече неколико речи као савет, ја 
сав бејах претрнуо.“ (Ружић М., 1965: 162)
Ученици радознало посматрају будуће интелектуалце - ђаке Велике школе - и постепено се одважавају да 
уђу у библиотеку или да погледају музејске експонате. Срећу чиновнике министарства који, за разлику од 
професора, нису деловали строго. 
„Често сам виђао пок. Љубу Ненадовића, начелника Министарства, кад у подне излази из канцеларије. Увек 
доброћудна лица, лако развучена у осмејак, он би задовољно отпоздрављао ђаке, који су се размицали да му 
направе пролаз и с љубављу га поздрављали.“ (Христић Н., 1937: 423)
Уз Капетан-Мишино здање налази се радња занимљива ученицима, „(...) антикварница пок. Ђоке Ђурића, 
који је поред свију могућих песмарица, календара и старих романа, продавао школске књиге и рукописне пред–
мете старијих разреда млађима.“ (Исто: 417, 418) 

110 Једна од посебно упамћених страшних слика са тог терена била је она из 1814. године када су, после пропасти 
Хаџи-Проданове буне, поред овог пута, од Стамбол-капије па све до цркве Светог Марка, данима на дирецима 
палисада стајале многобројне главе убијених устаника.

111 Пре формирања Велике пијаце на том простору се налазило старо турско гробље.
112 Убрзо ће то бити зграда Реалке. Данас се у њој налази Педагошки музеј (Узун Миркова бр. 14).
113 То је поменута зграда у којој се налази сликарска школа Стеве Тодоровића. Касније ће постати дугогодишња 

зграда Београдске општине, а данас је у њој смештена Југословенска кинотека (Узун Миркова бр. 1)
114 Изграђен је 1867. године. Данас се у тој згради налази Библиотека града Београда (угао Кнез Михаилове и 

Париске улице).
115 Капетан-Мишино здање се налази на Студентском тргу бр. 1 и има статус културног добра од изузетног 

значаја (Одлука о утврђивању, „Службени гласник СРС“ бр. 14/79).
116 Гимназија се, после дугогодишњег коришћења зграде у близини Конака кнегиње Љубице, 1863. године усе-

лила у Капетан-Мишино здање.
117 На репродукцији су урађене мање интервенције како би се ублажиле мрље и други недостаци на цртежу.

Феликс Каниц, Београд: Краљев трг као „Велика пијаца“, пре регулације, 1859, 
цртеж на флиспапиру прилепљен на картон, 30х9 cm, Историјска збирка, 
Заоставштина Феликса Каница, бр. 7901/II-5, АСАНУ117 

И. В. Громан, Зграда у Кнез Михаиловој улици у којој
се налазила „Гостионица код Српске круне“, 1876-1878, 

фотографија, Музеј града Београда, Ур_3756
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БЕОГРАД
Београдска реалка има обиман наставни план и многи ученици одустају од школовања. 
Међу њима је и Димитрије који је напушта после завршетка тек једног разреда. Наставља 
само похађање часова сликања код Стеве Тодоровића. 

1867.

Зграда Реалке у Београду,  Педагошки музеј, (преузето  из Музеја града Београда)

1867.

Током године, убрзо по одласку Турака, почиње уређење Београда на основу регулационог плана 
Емилијана Јосимовића. Најпре се затрпава шанац и сређује простор Калемегданске тврђаве који 
је тада био пусто поље без дрвећа. Јосимовић је у свом објашњењу будуће регулације сликовито 
описао изглед вароши, односно њене недостатке и преко потребно урбанистичко уређење. „(...) 
улицама склопљени делови вароши одвећ су неједнаки, једни веома велики, а други опет сасвим мали, 
због чега је саобраштај између њих или одвећ тежак и заходан, или одвећ збунљив, него што га изис-
кују послена корист, удобност, безбедност, ваљан полицајни надзор, лака помоћ у случају нужде, 
осветлење, снабдење с водом, каналисање и још многе друге важне потребе (...) и улице су неке врло 
дуге, друге напротив одвећ кратке, осим што су све још одвећ узане, искривудане и неједнаке ширине, 
местимице тек толике, да једва једна кола могу проћи, што све поменутим потребама такођер ни 
најмање не одговара. Уз то још многи ћорсокаци - око 40 - не само да саобраштај збуњују и спречују, 
него су уједно колико ружни, толико и у сваком погледу несигурни и управо ништа друго, него буџаци 
за свакојаку нечистоћу.“ (Јосимовић, 1867: 1, 2)

Један полицијски извештај из ове године показује да је у Београду у том периоду највећи Теразијски 
кварт који има 658 кућа (следе Савамалски са 464 куће, Палилулски са 455 кућа, Врачарски са 303, 
Варошки са 309, Дорћолски са 150 и Топчидерски са само 59 кућа). Било је 11 зиданих цркава, 76 
државних и 8 општинских зграда, 199 механа и 1.541 дућана (Историја Београда 2, 1974: 378).

Аустријско царство прераста у Аустроугарску монархију у којој угарске територије добијају исти 
статус као аустријске и право да свој део државе самостално уређују.  Немађарски народи су фор-
мално били равноправни са Мађарима, али су, ипак, сматрани народностима, а не признатим на-
цијама. Војна граница је ван територије Угарске јер је и даље под директном управом цара. 
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ВЕЛИКО СЕЛО
Какав је учитељ био Павле Зорић може се само претпоставити. С обзиром на то да је чи-
тао „разна дела наших и туђих списатеља, о васпитању деце, о чувању здравља а и разна 
педагошка дела“ (АС, МПс, Ф-VIII, р. 1581/1866), писао песме, „видео света“ школујући 
се у Бечу и радећи по аустријској монархији и био особа спремна да напредује, може се 
сматрати да је ђацима пружао квалитетну наставу и да је могао да их забави занимљи-
вим причама из живота, па можда и рецитовањем стихова у десетерцу којима је био 
вичан. По завршетку прве школске године за остварени успех Павле је од Министарства 
просвете добио оцену „приличан“ и „утврђен у звању“. 
Током летњег распуста породица Зорић је на окупу у Великом Селу. Мештани вероватно 
са уважавањем, али и видљивом знатижељом посматрају ову породицу. Пошто су дошли 
из прека, Зорићи имају уочљиве манире понашања и опхођења и стил облачења, а по-
себно упечатљиво мештанима може да буде то када виде њихову децу која се школују у 
важним београдским школама.

БЕОГРАД
Милева на јесен почиње похађање четвртог разреда Више женске школе који је уведен 
претходне школске године (1866/1867). Иако је протекло само три године од изградње 
нове зграде школе, њен простор има пуно мана. Списи који извештавају о невољама 
школе сликовито приказују окружење ученица. „На згради, подигнутој на клизаву тере-
ну, пуном подземних вода појављују се опасне пукотине. Зидови се тако раставили да се 
види из собе у ходник а кроз ходник на поље на улицу.“ (Цветковић. 1913: 15) Наредни из-
вештај такође даје упечатљив опис зграде и њених мана: „Ходник, тзв. „Велики ходник“, 
био испрва патосан циглама, доцније даскама. Унете су и две пећи, да би се ходник еконо-
мијом простора, могао зими употребити `за бављење ученица о одмору, за гимнастику 
и за шивење`. Пећи су плехане. Тавани обложени летвама. Собе мрачне, прозори рђави, 
окренути северо-истоку. На вратима се умећу стакла да светлост долази и из ходника. 
Отуда настаје друго зло: добија се посредна и унакрсна светлост.“ (Исто)
Уписивањем треће генерације Реалке простор који она користи у Великој школи је не-
довољан. Министарство просвете одлучује да јој додели засебну зграду, па јој на ко-
ришћење уступа кућу некадашњег управитеља београдске вароши Цветка Рајовића коју 
је откупило Књажество Србије за јавне намене. Зграда се налази у близини Капетан-Ми-
шиног здања. Светозар Зорић наставља школовање у Реалци и сада учи у новој згради. 
Један од предавача је Михаило Валтровић, велики научник у области археологије и про-
учавања српског уметничког наслеђа и будући управник Народног музеја. 
У Београду је 10. августа одржана друга скупштина Уједињене омладине српске. Веро-
ватно је на њој присутан и Светозар Милетић, па и његова сестричина Милева која је 
одушевљено прихватила идеје за ослобођење и уједињење српства које ово удружење 
пропагира. Она постаје присталица покрета и дели одушевљење Срба код којих се у ово 
време развија снажна национална свест те, без обзира на то што је удружење намењено 
омладини, хрле у његове редове упркос годинам старости.

Нови Сад (Аустроугарска монархија)
Светозар Милетић по други пут постаје градоначелник Новог Сада. Посебно је акти-
ван у вођењу борбе против аустријског централизма, за аутономију и национална права 
Срба. Лист „Застава“ из Пеште преноси у Нови Сад.

Кукуш (Османско царство)
Околности доводе до тога да Ђорђе Милетић током времена највише сарађује са бугар-
ским учитељима, књижевницима и свештеницима и постепено се придружује њиховој 
националној борби, а савладава и бугарски језик и упознаје се са историјом тог народа. 
Тиме ће постепено постати веома цењен у бугарском друштву, али неприхваћен од стра-
не породице и српског друштва са ставом да је подлегао покренутој бугаризацији.

1867.



ПРЕДАЈА ГРАДОВА 1867. ГОДИНЕ

Године 1867. десили су се посебно важни догађаји за српску историју. Крајем марта кнез Михаило је боравио 
у Цариграду118 где је од султана примио царски ферман којим ће бити предати сви градови у српске руке, 
а већ почетком априла је од Турака примио кључеве Београда. Сви ови догађаји (свечани испраћај и дола-
зак кнеза из Цариграда и предаја кључева) имали су форму великих свечаности којима су присуствовали 
многобројни грађани Београда и житељи Србије који су долазили из разних крајева. Међу многобројним 
посматрачима била су и упарађена деца коју су на улице изводили наставници из свих београдских женских 
и мушких школа (Милићевић Ђ., 1893: 79).
Посебно одушевљење влада у време велике свечаности предаје кључева Београда кнезу Михаилу уприли-
чене 6. априла 1867. на ободу Калемегданског парка119 и завршног свечаног чина уласка кнеза Михаила, у 
парадној униформи и на коњу, у дотадашње турско утврђење. 
„Свечаност предаје имала је да буде испод београдске тврђаве на Калемегдану. Ту је била подигнута једна 
трибина. Недалеко од трибине стајале је упарађена српска војска, са заставама и са војном музиком. Већ 
око осам часова изјутра једна непрегледна маса света, који је још од ране зоре прекрилио све београдске улице.
Око једанаест часова, Кнез Михаило се појавио на свом историјском белом хату, праћен Министром војске 
и вишим официрима. 
Његова импозантна фигура беше све задивила и одушевила. Био је обучен као стари српски витез из доба 
Цара Душана.
(...) При његовој појави једно урнебесно дуготрајно клицање из стотине грла потресло је ваздух. Према њему 
су пружане руке, капе су бацане у вис у неописивом одушевљењу.“ (Каћански Ст., 2008: 106, 110)

„(...) видео сам како на бедему српски војник смењује турског, и народ ту смену дочекује са „ура“ и „живели“, а 
ми ђаци прескачемо мазгале, скачемо на бедеме, и пужемо се уз мостове, улазимо у град разгледајући га побе-
доносно, као да смо га ми нашим мишицама освојили.“ (Ружић М., 1965: 163)

Славље је трајало током целог дана и носило је живописне слике.
„А када се спустио први мрак, тек тада је настало право весеље. На прозорима свију кућа биле су упаљене 
лојане или воштане свеће (...)
А тек тамо на Батал-џамији владала је невиђена живост и весеље. 
Цео овај простор изгледао је као у пожару, осветљен јаче но по дану, буктињама, запаљеним бурадима од ка-
трана и великим упаљеним ватрама. (...) из великих буради точило се народу вино и ракија. И ту се водило 
коло. Свет је већ био полупијан, не толико од вина колико од раздраганости и весеља.“ (Каћански Ст., 2008: 
115, 116) 
Крајем овог месеца (24. априла) са новим народним одушевљењем из Београда је испраћен последњи турски 
војник. 

„Сада је настао други величанствени тренутак.
Српска државна тробојка уздиже се горе на бедему београдске тврђаве, поред турске црвене заставе са месе-
цом и звездом, а вод српских војника појављује се горе на бедему, на коме се налазио турски низам на стражи, 
са пушком у руци. Када му српски војник приђе и хтеде да узме пушку из његове руке, турски стражар га 
мрко погледа и одгурну од себе, не дајући пушку из своје руке. Овај колико немио, толико и комичан призор, 
публика је пропратила великим смехом и пљескањем, док један турски бимбаша дотрча и истрже пушку из 
руке дрског и непослушног но свакако патриотског турског војника, па је предаде српскоме стражару: хиља-
ду руку почеше бурно да пљескају, дајући на тај начин израза својој радости.“ (Каћански Ст., 2008: 112, 113)

118 Свечани дочек кнеза Михаила из Цариграда уприличен је у Београду 30. марта.
119 На улазу у Калемегдан место предаје градова обележено је спомен-плочом.



Адам Стефановић, Али Риза-паша предаје кључеве града кнезу Михаилу, око 1867, литографија,
Музеј града Београда, ФИ1_3490

Анастас Јовановић, Турска војска на Горњем граду Београдске тврђаве, 1867, фотографија, папир, 17х10,3 cm,
Музеј града Београда, Ур 6382



СЛИКАР СТЕВА ТОДОРОВИЋ

Омиљени професор Димитрија Петровића и Светозара Зорића, сликар Стева Тодоровић, припадао је ге-
нерацијама Срба који су у току свог школовања и одрастања имали могућност да упознају Европу и тако 
добију завидно искуство и формирају зреле ставове који су их подстицали на касније несебично залагање за 
српску нацију подстакнуто романтичарским полетом. 

„Чврсто убеђење да су интереси нације на првом месту и да се сваки појединац мора њима руководити и свој 
укупан рад, штавише живот без остатка, подредити њиховим захтевима, представљало је етичку окосни-
цу и моторну снагу српске интелектуалне омладине око средине XIX века, посебно оног дела што је живео у 
неподесно скројеним границама српске Војводине.“ (Кусовац и др., 2002: 14) 

У Београду живи од 1857. године (од 1861. станује на првом спрату Старог здања120, преко пута Саборне 
цркве у раскошном стану који му је обезбедио кнез Михаило када му је поверио васпитање и учење свог ван-
брачног сина Велимира Тодоровића). Поред личних планова за напредак, са полетом ради на томе да оснажи 
српску културу и допринесе њеном развоју.121 

„Главна професија Стеве Тодоровића била је сликарство. Али у младим годинама он је био и глумац, позо-
ришни декоратер, учитељ за фискултуру, наставник за сликарство и, као одличан баритониста, певач на 
концертима.“ (Симић-Миловановић у: Тодоровић, 1951: 6)

Овај свестрани уметник већ је чувен по подучавању београдских младића које окупља у свом атељеу и учи 
певању, књижевности, сликању, неговању физичке култура (гимнастици и мачевању), а посебно је задо-

вољан када су „напредовали у понашању, чистоћи, пи-
томијим навикама“. (Тодоровић, 1951: 40)
Тодоровић је био весео и друштвен човек, па су се ње-
гови часови вероватно одвијали у опуштеној атмосфе-
ри, а ученици су, уз сликарске поуке, слушали многе 
драгоцене занимљиве приче из његовог живота - о 
европским државама и градовима и важним догађаји-
ма и људима. У тим причама су се, због недавне смрти 
Вука Караџића122, најпре могле наћи успомене од пре 
деценије и по, када се школовао у Бечу, био је међу Ср-
бима који су се окупљали у Вуковом стану. Ту је могао 
срести већ признате интелектуалце Ђуру Даничића, 
Бранка Радичевића, Јована Јовановића (Змаја) и мла-
де, будуће српске великане Светозара Милетића, Ђуру 
Јакшића, Корнелија Станковића и многе друге. Ком-
позитор Станковић био му је пријатељ још из гимна-
зијске клупе у Сегедину и са њим је делио стан у Бечу 
где су правили сопствена дружења на којима се слика-
ло, свирало, певало, рецитовало и полемисало. 
Поред прича о Бечу могли су се чути и његови утисци 
о Минхену, Венецији, Женеви, Цириху, Милану и Ли-
ону.123 Посебно су биле свеже његове приче са свад-
беног путовања у Италију где су се он и његова мла-
да и сликарски талентована супруга Полексија, ћерка 
књижевника и политичара Матије Бана, у Фиренци 
задржали неколико месеци124 јер нису одолели да, уз 
младеначку туристичку посету, време искористе и за 
унапређење својих сликарских умећа. Копирали суАнастас Н. Стојановић, Стева Тодоровић, 1867.

("Фотографија код Срба", 1991: 30) 



композиције великих мајстора у Галерији Уфици и Палати Пити, па полазници његових часова вероватно 
слушају многе сликовите приче о величанственој ренесансној италијанској култури, архитектури и ликов-
ној уметности. 

Од 1867. године ученици имају прилике да слушају о Стевином путовању по Србији са Миланом Милиће-
вићем125 када  је цртао и сликао мотиве (места, имања, сламнате куће, вајате, оџаклије, ношњу и др.) за 
Свесловенску етнографску изложбу у Москви. Ученици су, вероватно, могли и да виде те скице и слике, 
као и фотографије које су донете са путовања, јер је, чекајући слање у Рисију, овај материјал био изложен 
у његовом стану (Кусовац и др., 2002: 35). То су била „(...) прва озбиљна етнографски осмишљена теренска 
истраживања, прикупљања и тзв. снимања етнографске грађе“ (Кусовац и др., 2002: 71), што је код његових 
ученика могло да пробуди свест о важности народног наслеђа, прикупљања етнографског материјала и цр-
тачког и сликарског документовања животних ситуација. По Стевином повратку из Русије ученици сазнају 
како изгледају ова далека земља, Москва и царски Петроград.

„Бавећи се десет дана у Петрограду обишли смо зимски царски дворац, Јеремитаж, Галерију слика, Петер 
Хоф, Исаковски сабор, Качански сабор, Академију художества, Сан Маринско позориште, Адмиралитет 
итд. (...)
(...) Други дан Приређивачки одбор повео нас је да видимо драгоцености Москве. Били смо најпре у Кремљу 
и обишли смо све цркве, и стари двор руских царева, који оригиналношћу својом плени човека.“ (Тодоровић, 
1951: 49) 

Ђацима је посебно могла бити интересантна прича о несвакидашњем доживљају и његовој атмосфери - 
пријему код руског цара Александра II Романова у Царском селу код Петрограда.

„Пре но што је цар дошао у салу Шеснаесторице, прикупљали су се у њој великодостојници, генерали, кнежеви 
и великокнежеви, и кад је сала била испуњена величанственом свитом, маршал Ливен удари трипут мар-
шалским штапом викнув: „Цар!“ Затим музика засвира химну „Боже царја храни“ и појави се цар са царицом. 
Он приђе прво Србима (...) питао ме где сам учио живопис, јесам ли још који пут био у Русији.“ (Исто: 48, 49)

У области књижевности Стева ученицима преноси лепоту наших народних песама, упознаје их са Хомеро-
вом Илијадом, а како се претходних година обележавало триста година од рођења Шекспира (1864) и при-
премало извођење у будућем позоришту126, незаобилазна је била и прича о његовим делима и читање неких 
од његових трагедија.
Писмо које Стеви упућује један од његових ученика Чедомиљ Мијатовић 1900. (у време писања писма по-
сланик Краљевине Србије у Цариграду) показује да су његови ученици временом били све свеснији значаја 
боравка код њега, свестраности коју им је пружао и важности тога што им је допуштао да буду у контакту 
са његовим пријатељима и гостима.

 „(...) Никад нисам заборавио, нити могу заборавити, срећне часове, које смо ја и моји другови (...) проводили 
поред вас, учећи се да певамо и да цртамо, уживајући у вашем рецитовању великих светских песника раз-
вијајући свој укус и богатећи своја знања естетичким и критичким дискусијама с песницима - Матијом 
Баном и Ђорђем Малетићем и естетичарима какви су Ђуро Даничић, Јован Ђорђевић и Јошка Бошковић 
били.“ (Кусовац и др., 2002: 7, 8) 

120 Властиту кућу Тодоровић зида на месту старе куће таста Матије Бана у Господској улици (данас Бранкова улица). У њу се уселио 1873. године.
121 Поред осталог, основао је Прво српско друштво за гимнастику и борење, позоришну дружину и дружину ђака за хорско певање.
122 Преминуо је у Бечу 1864. године.
123 Екскурзију по овим градовима омогућио му је кнез Михаило у оквиру подучавања његовог ванбрачног сина Велимира.
124 У Фиренци су били од септембра 1864. до пролећа 1865. године.
125 Путовање се одвијало током месеца фебруара.
126 Прва Шекспирова драма изведена у Београду била је Млетачки трговац одиграна непун месец после отварања Народног позоришта 1868. 

године (са немачког превео у народном десетерцу Јован Петровић).
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БЕОГРАД
Стева Тодоровић својим ученицима препоручује изучавање црквеног сликарства што 
Димитрије прихвата, па последње године учења код њега вежба живопис. Сам Тодоро-
вић, сада породични човек и родитељ који жели сигурну егзистенцију, себе постепено 
усмерава ка црквеној уметности. „Знао је он тада добро да су најбоље плаћени сликарски 
послови у Србији били, и да ће још задуго тако бити, они који се раде за потребе Српске 

православне цркве, односно за богатије 
црквене општине и манастире.“ (Ку-
совац и др., 2002: 33) За то се, можда, 
припремао још на свадбеном путовању 
када је у Фиренци у палатама Уфици и 
Пити углавном копирао црквене ком-
позиције и Мадоне.127

Мартина ћерка из првог брака Јелена 
- Ленка у браку са Јаковом Радосавље-
вићем ће током живота родити петоро 
синова: Стојана, Милорада, Владу, Пан-
ту и Воислава.128

1868.

127 Стева је прижељкиване наруџбине за израду иконостаса и осликавања цркава почео да добија почетком седамде-
сетих година 19. века. Током година осликао је многобројне иконостасе у црквама широм Србије. 

128 Подаци о деци дати на основу интерног породичног стабла.

Аноним, Зграда Народног позоришта, око 1869, фотографија, ЗЗСКГБ

Аноним, Прва варошка болница, изглед главне 
фасаде, 1964, фотографија, ЗЗСКГБ
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129 Зграда се налази у Улици Џорџа Вашингтона бр. 19 и има статус културног добра од великог значаја (Одлука о 
утврђивању, „Службени гласник СРС“ бр. 14/79).

Кованица од 10 пара из 1868, приватна збирка Драгане Божовић, Чачак
(фотографисао Миленко Савовић)

1868.
Указом Министарства просвете од 12. марта правопис Вука Стефановића Караџића званично је уве-
ден у наставу. То је био значајан догађај за развој школства, мада је овај правопис већ ушао у ширу 
употребу у свакодневном животу.

Кнез Михаило 15. марта доноси решење о ковању првог новца у ослобођеној Србији. Претходних 
више од четиристо година на територији Србије су се користиле разне стране монете, од турских до 
западноевропских (највише су у оптицају били аустријски цванцик и већа монета талир, као и руска 
копејка и рубља). Српски новац решиће многе проблеме које је носио оптицај разноликих страних 
монета, а уједно имати морални значај за земљу која се још увек борила за остварење потпуне само-
сталности. Први новац Кнежевине Србије су новчићи од 1, 5 и 10 пара исковани од легуре бакра у 
Бечу. На аверсу се налазио лик кнеза Михаила. 

На Палилули је 1. маја свечано отворена зграда варошке болнице (тада називана шпитаљ) изграђе-
на у Видинској улици.129  Подигнута је на иницијативу кнеза Михаила после више од две деценије 
рада установе у разним изнајмљеним кућама. Зграда је репрезентативна и носи стилске карактери-
стике романтизма.

У Кошутњаку је 29. маја убијен кнез Михаило. У Београду се осећала туга. „(...) на свим кућама су 
биле истакнуте црне заставе, а на понекој их је било по неколико, и то тако великих да су од крова 
досезале до земље.“ (Аполонович Ровински, 1994: 128) Кнез је сахрањен у Саборној цркви.

Народна скупштина је за новог кнеза изабрала малолетног Милана Обреновића уместо кога, до 
његовог пунолетства, влада трочлано намесништво које чине Миливоје Петровић Блазнавац, Јован 
Ристић и Јован Гавриловић. 

У присуству кнеза Милана Обреновића 6. августа је на месту Стамбол-капије положен камен те-
мељац за Народно позориште. Грађани су се вероватно трудили да присуствују овом догађају, првен-
ствено да би видели новог младог кнеза.

У Београду међу децом влада епидемија шарлаха који је у то време био озбиљна претња здрављу и 
животу најмлађих.
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Молба Милеве Зорић Министарству просвете за учитељску службу из 1868. године,
АС, МПс, Ф-III, р. 413/1868, Архив Србије, Београд
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БЕОГРАД / ВЕЛИКО СЕЛО
Милева завршава четврти разред Више женске школе у Београду у школској 1867/1868. 
години. Од осамдесет уписаних ученица њене генерације, школовање је окончало, уз 
Милеву, још двадесет девојчица. 
Павле је као предавач окончао још једну школску годину у великоселској школи, а 
Светозар је успешно завршио четврти разред Реалке. Породица је током лета поново 
окупљена у овом месту. Иако Милева на крају школовања има само седамнаест го-
дина, родитељи је подржавају у томе да почне да гради професионалну каријеру. Она 
пише молбу за учитељску службу и шаље школска сведочанства Министарству про-
свете (Молба од 1. јула 1868, АС, МПс, Ф-III, р. 413/1868). Молба је написана учтиво, 
лепим стилом и Вуковим правописом који је уведен тек неки месец раније. У молби 
изражава жељу да добије службу у Београду или некој ближој вароши. Чињеница да 
су матуранткиње новоосноване Више женске школе жељно очекиване као предавачи 
(учитељке) у школама широм тадашње Србије, охрабрује Милеву у осамостаљивању 
и даје наду да ће добити службу.
Павле, убрзо после Милевиног обраћања Министарству просвете, шаље допис овој ин-
ституцији у коме изражава жељу да Милева не оде далеко од породице и моли да он 
буде премештен тамо где она добије службу (Молба од 21. јула 1868, АС, МПс, Ф-IV, р. 
583/1868). Милева је распоређена у Чачак, а како Павлу не стиже одговор на молбу да 
буде премештен тамо где ће му службовати ћерка, он упућује нови допис за премештај у 
школу у оближњој Винчи, где и добија службу. (Постављење Павла Зорића за учитеља Х 
класе у Винчи, 2. септембар 1868,  АС, МПс, Ф-V, р. 990/1868)
Када Светозар на јесен уписује пети разред Реалке, међу ученицима првог разреда на-
лази се Јован Жујовић из Горњег Милановца који ће касније постати велики српски на-
учник - оснивач геолошке науке и професор Београдског универзитета. На часовима 
сликања у школи Стеве Тодоровића Светозар се посебно извештио у техници акварела.
Христина почиње похађање завршног четвртог разреда основне школе. 

ВИНЧА
Винча, у коју Павле с јесени почиње службовање, припада Врачарском срезу Београд-
ског округа и удаљена је 13 километара од Београда и десетак од Великог Села у коме је 
претходно службовао. Смештена је на десној обали Дунава. 
Школа у Винчи почела је да ради 1857. године и има упечатљиво окружење јер се налази 
у склопу са сеоском црквом импресивне висине уз коју се налазе двоспратни звоник и 
парохијски дом. Школа је грађена у комплету са овим сакралним грађевинама (мада је 
градња цркве завршена раније, 1852. године) и вероватно је имала боље услове за рад од 
великоселске школе у којој је Павле до тада учитељевао. 

Нови Сад (Аустроугарска монархија)
Светозара Милетића са места градоначелника смењује угарска државна власт.

Струмица / Ваташа (Османско царство)
Ђорђе Милетић долази на учитељску службу у Струмицу (данас Република Северна Ма-
кедонија). Ту се сукобљава са грчким митрополитом Јеротијем, тамошњим великим фа-
нариотом који се труди да у Струмици не службују словенски учитељи и успева да отера 
Ђорђа из места. Милетић прелази на учитељску службу у Ваташи (данас Република Се-
верна Македонија).130 Ту је близак са бугарским свештеником Андоном Попкамчевим 
који се, ради препорода подручја Македоније и самосталности бугарске цркве, активно 
бори против грчког свештенства.

1868.

130 Ваташа је село које се налази у близини Кавадараца.



ЧАСОВИ СЛИКАЊА КОД СТЕВЕ ТОДОРОВИЋА

За младе људе жељне знања и напретка у тадашњем Београду познавање Стеве Тодоровиће било 
је познавање праве особе, најсвестраније и најпопуларније личности у култури Београда, младог 
човека у тридесетим годинама, вечито у покрету и раду, који носи огромну снагу, веру у живот и 
љубав према људима, науци и уметности. 
Тодоровићева сликарска школа није била званично основана, није имала акт о оснивању, статут, 
правилник, програм рада, па ни дневнике и попис полазника (Кусовац и др., 2002:20, 21), али је кроз 
њу већ прошао велики број дечака који су имали склоност ка ликовној уметности. Часови за сиро-
машне ученике били су бесплатни. 
Полазници часова сликања у Тодоровићом атељеу окружени су насликаним ликовима Београђана 
и историјских српских јунака, јер он у овом периоду највише ради портрете у реалистичком мани-
ру (стр. 70 и 131), па и ђаке најпре учи тајнама сликања људских лица. 
Ученици су се могли присетити Тодоровићевих јавних радова у Београду - декорације по вароши 
и Топчидеру рађене поводом свечаности у част педесетогодишњице Другог српског устанка 1865. 
године.131 Посебно је била упечатљива велика тријумфална капија постављена у близини Конака 
кнеза Милоша у Топчидеру коју је осликао воденим бојама (Тодоровић, 1951: 53). 
Његову преданост ликовном образовању показује и то што је објавио уџбеник Школа слободоруч-
ног цртања132  намењен за први разред гимназије, литографисан у 1000 примерака (Кусовац и др., 
2002: 33), што је било једно од првих наставних учила за ликовну културу у Србији (Божовић, 2008: 
8) које су, вероватно, и полазници његове школе имали у рукама.
Једна од новина које ученици упознају је прихватање и уважавање фотографије. Већ неколико го-
дина (од 1861) у Београду постоје фотографски атељеи и фотографија постепено улази у моду код 
грађанства. Стева је не сматра конкуренцијом сликарству већ постепено почиње да је користи као 
помоћно средство за израду портрета. Позива фотографе да у његовом атељеу снимају моделе или 
користи већ постојеће фотографије као предлошке за слике. Позитиван став према новој уметнич-
кој грани доказују и портрети самог Стеве (стр. 82) и његове супруге Полексије са ћерком Зорком 
настали у фотографском атељеу, а не сликаревим 
бојама, како би се очекивало. 
Стевини ученици, вероватно, упознају његову мла-
ду супругу Полексија (тек коју годину старију од 
Стевиних ученика Димитрија Петровића и Свето-
зара Зорића) која је ликовно талентована и која се 
развија у врсну сликарку, једину жену ангажовану 
у овој уметности у тадашњој Србији. Она је, неку 
годину пре, била Стевина ученица, а сада важан 
помоћник у сликању многобројних наручених 
портрета. Ученици повремено имају прилику да 
виде за то време несвакидашњи призор - ову мла-
ду жену како слика. Суптилна Полексијина женска 
рука на композицијама најчешће ради драпере, 
одећу и накит, а самостално најчешће портрете и 
иконе. У време боравка у Италији и касније у Бео-
граду опробавала се и у сликању пејзажа (стр. 175).

Никола Штокман, Полексија Тодоровић, 1866.
("Фотографија код Срба", 1991: 31) 



Одлазак на часове код Стеве Тодоровића био је, можда, најважнији период у школовању Димитрија 
Петровић јер он ту формира склоност ка уметности, историји, очувању наслеђа и култури уопште. 
Димитрије осећа одушевљење професором и узбуђење због савладавања првих озбиљних сликар-
ских потеза након више година. У белешкама из Другог српско-турског рата описује своју радост 
када се у Куршумлији сусрео са омиљеним професором.

„Тодоровић је дошао због снимања кур-
шумлијских предела. С њим сам се 
састао после десет година растанка. 
Њему беше тако исто мио тај саста-
нак као и мени самом. Пратио сам га по 
вароши тако весело и расположено као 
да сам пратио каквог свог највећег до-
бротвора. Али, како да и не, кад ми је 
он први дао заоштрену писаљку у руке, 
положио ми папир на сто и показао ми 
повлачење потеза. Дао ми је и танку ки-
чицу у руке и научио ме мазати бојама 
по разапетом платну. Три године мучио 
се он са несташком, докле га је извежбао 
да може радити на тој дивотној веш-
тини.“ (Петровић, 1979: 209, 210)

Светозар Зорић се определио за машин-
ске науке, али му је сликарство остало 
велика љубав и, такорећи, паралелна 
животна преокупација. У обраћању 
Министарству просвете за посао током 
седамдесетих година 19. века подноси и 
сведочанство о учењу код славног сли-
кара Тодоровића (АС, МПс, Ф-VII, р. 
96/1878). Крајем овог века постаје пре-
давач у Кутликовој сликарској школи 
и поново надограђује сликарско умеће 
присуствујући часовима сликања.

Потврдa Стеве Тодоровића о учењу
Светозара Зорића у његовој школи
МПс, Ф-VII, р. 96/1878, Архив Србије, Београд 

131 Ранији ученици  и мештани Београда су се преко његових јавних радова упознавали са профаном ликовном уметношћу. На 
пример, варош је била окићена његовим радовима поводом поновног избора и доласка кнеза Милоша у Србију крајем јануара 1859. 
„(...) израдио сам педесет разноврсних транспарената на Тријумфалној капији, која је била подигнута на Теразијама, између данашњег 
хотела Москве и Париза. Садржина тих слика била је патриотска.“ (Тодоровић, 1951: 53)

132 Изашао је из штампе у новембру 1865. године.
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БЕОГРАД
Професор Тодоровић је задовољан Димитријевим достигнућима у сликарском занату, 
па хаџи-Максиму предлаже да пошаље сина на студије сликарства на академији у Мин-
хену (Кусовац и др., 2002: 53), надајући се да ће му дати подршку као што је њему дао 
стриц када му је омогућио школовање на бечкој ликовној академији. Хаџи-Максим ипак 
не прихвата овај предлог, иако је то финансијски могао да поднесе. Тога се и Тодоровић 
сећао. „(...) мени је жао веома што ти не оде у Минхен, да свршиш живописну академију, 
јер си јако даровит и наклоњен тој вештини.“ (Петровић, 1979: 210)
Због неразумевања Димитријевих жеља и ставова настају његове несугласице са оцем 
и подстичу га на радикалан корак у планирању своје будућности. Он шаље молбу Ми-
нистарству просвете за учитељску службу надајући се да ће му школовање у гимназији 
и Реалци и трогодишње изучавање сликарства бити признати као довољна квалифика-
ција. 

ЧАЧАК
На основу одлуке Министарства просвете од 26. новембра седамнаестогодишњи Дими-
трије Петровић постављен је у чачанској Реалчици (двогодишњој гимназијској реалци) 
у звању учитеља цртања.
Чачанска Реалчица рад у школској 1869/1870. године успоставља после више година пре-
кида. Поред Димитрија у њој раде још два наставника и сви улажу напоре да школа 
заживи и предају по неколико, често разнородних, предмета. Професор Милан М. Мак-
симовић постављен је за руководиоца школе и предавача српске граматике, немачког 
језика, рачунице и општег земљописа. Историју црквену и катахизис предаје свеште-
ник Сретен Поповић, уважавани грађанин активан у политичком животу. Димитрије ће 
предавати геометријско и „слободно“ цртање и умеће краснописа.

1869.

ЧАЧАНСКА ГИМНАЗИЈА

Чачанска гимназија једна је од најстаријих гимна-
зија у Србији. Основана је 1836. године као једна од 
школа установљених у три епископска средишта - 
Чачку, Шапцу и Зајечару. Са радом је почела 1837. 
године. Због мале заинтересованости за школо-
вање у току прве три деценије рада повремено је 
премештана у Ужице или Крагујевац. Када у Ср-
бији почиње оснивање Реалчица као припремних 
школа за трећи разред новоосноване Реалке у Бео-
граду, обнавља се и чачанска школа. У првој школ-
ској години  (1869/1870) било је мало ђака, али је 
на крају прве школске године у ђачкој клупи чак 49 
ученика (Перуничић, 1969: 246). 

Кућа у којој је смештена чачанска Реалчица
у школској 1869/1870. години, (Стојковић Б. К.,
Ковачевић В., 1987: 46)
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БЕОГРАД / ВИНЧА
У току свог друштвеног и политичког ангажовања Светозар Милетић вероватно повре-
мено долази у Београд и у посете сестри Драги и њеној породици. Док сестричина Ми-
лева очекује одлуку Министарства просвете о службовању, уз изражену жељу да буде у 
Београду или његовој околини, он је охрабрује да прихвати могућност да службу може 
добити ван престонице говорећи јој да је за Србију посебно значајан одлазак учених 
људи у мања места.
Министарство просвете 8. августа 1869. доноси званичну одлуку о постављењу Милеве 
Зорић за учитељку почетне Х класе у Основној женској школи у Чачку (АС, МПс Ф-V, 
р. 1098/1869). Иако ће јој стан бити службено обезбеђен, за започињање самосталног 
живота у новој средини потребне су финансије које њена породица која живи од очеве 
скромне учитељске плате не може да јој приушти. Припремајући се за одлазак у Чачак 
и грађење самосталног живота који изискује трошкове, Милева током августа упућује 
молбу Министарству просвете да јој на основу прве месечне плате исплати три дуката 
(Молба од 12. августа 1869, АС, МПс, Ф-IХ. р. 2238/1869). Отац Павле покушава да по-
могне ћерки, па у свом обраћању Министарству моли: „Будући да она [ћерка Милева] 
долази у непознато место, па нисам рад да у нужди коме досађује, и за кредит моли, с 
тога примам горњи дуг на се, и молим Министарство да се горња сума у тромесечним 
роковима од моје плате а 1# [дукат] месечно узима.“ (Молба од 14. августа 1869, АС, МПс, 
Ф-IХ, р. 2238/1869) У наредна два месеца Павле отплаћује Милевин дуг (1 дукат почет-
ком септембра, два крајем октобра 1869, а жеља да буде близу ћерке и даље је присутна, 
па још једном, у допису о овој отплати од Министарства тражи премештај, овог пута у 
конкретан град у коме је Милева добила службу - у Чачак или његову околину (Допис од 
30. октобра 1869, АС, МПс, Ф-VII, р. 1729/1869).

ЧАЧАК
Милева почиње службовање у чачанској 
Основној женској школи која за собом има 
око петнаест година рада (основана је 1852, 
а почела са радом 1853. године). Смештена 
је у Владичином конаку епископа Никифо-
ра Максимовића пошто је епископија пре-
мештена у Карановац (данашње Краљево). 
Зграда се налази у близини цркве, у источ-
ном делу тада простране црквене порте иза 
олтара (простор на коме се данас налази 
зграда Гимназије). Стан за учитељку налази 
се у школској згради. Владичин конак некада 
је била репрезентативна зграда и најлепши 
објекат старе балканске архитектуре у ва-
роши (изграђен је 1837. године), али је у вре-
ме када га користи школа доста оронуо и са 
неуредним простором. Просторије су веома 
мале и са ниским таваницама, па стога при-
лично мрачне. 

1869.

Добривоје Симић, Рушење Владичиног конака у 
Чачку, 1912, фотографија, Народни музеј Чачак
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ЧАЧАК
„Слободно“ цртање и краснопис у ово време припадају школским предметима у области 
вештина, а у Србији је било мало људи стручних за држања ове наставе јер у држави 
није било уметничких школа. Министарство просвете је, ипак, тражило стручне особе, 
тако да је већини предавача давало статус привременог учитеља јер су прихваћени на 
основу похађања приватних часова из сликарства и увида у ликовне радове. У ово време 
број средњих школа, а самим тим и потребе за предавачима, био је приметно већи него у 
претходном периоду. У Србији, поред Београдске и Крагујевачке гимназије, постоје по-
лугимназије у Београду, Неготину, Шапцу и Пожаревцу и гимназијске реалке у Крушев-
цу, Ужицу, Зајечару и новоформиране у Јагодини и Чачку и у свима је у наставном про-
граму и вештина цртања. То је била погодна околност да Димитријево знање из атељеа 
Стеве Тодоровића буде драгоцено и уважено за добијање службе, мада као и већина има 
статус привременог предавача.133 
У току формирања школе Начелство је известило министра просвете „да је Општина 
чачанска узела једну врло добру и удобну кућу за смештај два разреда реалке, са једном 
собом за канцеларију и једном за послужитеља, да су астали, скамије и проче потребно-
сти за два разреда реалке наручени...“ (Перуничић, 1969: 160) У питању је изнајмљена 
једноспратна приватна кућа која се налазила у близини цркве (простор око данашње 
Економске школе). Професор Милан М. Максимовић је, између осталог, известио ми-
нистра да је „(...) наручио мапе, глоб, шестар, два лењира итд.“ (Исто: 161) Како Реалчи-
ца има тек први разред ову кућу користи заједно са Основном мушком школом. У њој 
нема просторија за учитељске станове, па је за становање наставника изнајмљена нека 
од оближњих кућа. 
Реалчица је већ у октобру накратко прекинула рад због епидемије морбила (богиња), па 
је након тога вршено пелцовање деце.

1869.

БОЖИЋ У ЧАЧКУ (једна могућа прича)

Основна женска школа усељена у Владичин конак и приватна кућа за-
купљена за мушку основну школу и Реалчицу налазе се у централном 
делу чачанске вароши смештеном око цркве. Неминовно је било да се на 
том малом простору сретну нови учитељи Димитрије и Милева, а као 
познаници из Београда, наставе дружење када су већ, игром судбине, 
добили службу у истом месту. За време божићних празника крајем де-
цембра134 Милева и Димитрије, вероватно, не одлазе на далек и захтеван 
пут код породица у Београд. Они први пут овај празник проводе само-
стално. Нови чачански учитељи можда заједно присуствују празничним 
службама и паљењу бадњака у чачанској цркви. Вероватнои део слобод-
ног времена посвећују заједничким тренуцима. Тако је њихова туга што 
нису са својим породицама могла бити умањена. Потврда њиховог дру-
жења је чињеница да већ кроз мање од два месеца склапају брак.

Аноним, Црква Светог Вазнесења у Чачку (детаљ), после 1903, фотографија, 
Народни музеј Чачак
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133 Једино сликар Ђура Јакшић, који тада добија служ-
бу учитеља цртања у Јагодинској реалчици, нема привре-
мени статус.

134 По старом календару Бадњи дан се славио 24, а Бо-
жић 25. децембра.  

ЧАЧАК 
Нова учитељка Милева једини је предавач у школи. За похађање првог разреда у школ-
ској 1869/1870. години пријављено је 30 девојчица, а сва четири разреда броје укупно 
53 ученице. Пространа просторија коју школа користи за учионицу сада постаје тесна. 
Тадашње основне школе у Србији немају управитеље, па учитељи и учитељке сами воде 
рачуна о настави и условима за њено одржавање и са предлозима и сугестијама обраћају 
се властима у месту у коме службују и директно Министарству просвете. Милева по-
кушава да колико може побољша услове за учење у интересу здравља ученица, па се 
обраћа Општинском одбору са предлогом да ученице раздвоји у два одељења. Ученице 
првог разреда би користиле постојећу учионицу у приземљу зграде, а 11 ученица другог 
разреда, 3 ученице трећег и 9 ученица четвртог разреда биле би смештене у слободну 
просторију на спрату (Перуничић, 1969: 133). Општински одбор о томе обавештава Ми-
нистарство просвете, а увидевши да једна учитељка не може да држи наставу толиком 
броју ученица, нарочито аку буду смештене у два нивоа зграде, моли за запошљавање 
још једне раднице. Дописом од новембра месеца Министарство просвете је одобрило 
нови распоред ученица и дало дозволу за убрзано запошљавање још једне учитељке (Пе-
руничић, 1969: 134). Нова учитељка Марија Јанковић предаје ученицама првог разреда, а 
Милева другом, трећем и четвртом разреду.
У упутству Министарства просвете о поправци просторија школе и набавкама с краја 
ове године пише: „За женску школу нека општина набави икону Св. Саве, сунђер, две 
столице и нову мапу Аустралије и велику мапу Србије. На великој мапи Јевропе нека 
удари потребна дрвета горе и доле; нека набави четку за чишћење и пајање, џезвицу од 
тенећке за воду. Пред школом нека начини гвожђе за чишћење блата с обуће; нека оправи 
проход и нека нађе послужитељку за женску школу (...)“ (Перуничић, 1969: 136)

Нови Сад/ Пешта (Аустроугарска 
монархија)
Политичка странка Светозара Милетиће, 
после неколико година активности, фор-
мално се оснива као Српска народна сло-
бодоумна странка са јасно формулисаним 
програмом.
Светозару Милетићу се родио син Слав-
ко. Ћерка Милица, по завршетку основног 
образовања, школовање наставља у Пеш-
ти, а касније у Бечу.

Ваташа /Велес / Битољ / Солун 
(Османско царство)
Почетком године у посету Ваташи стиже 
солунски валија Мехмед Акиф паша Ар-
науд. Посета је искоришћена да се учи-
тељ Ђорђе Милетић оклевета због сла-
венофилства (бугарофилства). Ђорђе је 
ухапшен и спроведен у Велес, па послат у 
затвор у Битољ и, касније, у Солун.

1869.
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Милева Зорић и Димитрије Петровић одлазе из Београда који има око 25.000 становника и у коме се више 
него у осталој Србији осећа долазак модернизације. „(...) слику сиромаштва поготову није пружао Београд 
преко чијег се оријенталног изгледа превлачила европска глазура. Са својим хотелима, кочијама, одећом људи, 
уређењем кућа, немачким језиком, који се често чуо на његовим улицама, Београд је личио на аустријске гра-
дове.“ (Перовић у: Аполонович Ровински, 1994: 18) 
Дочекује их Чачак, мала варош са око 2000 становника135, али међу којима је преко 600 особа писмено. Руски 
путописац Аполонович Ровински, који у то време (1868. године) пролази кроз ову варошицу, пише: 

„Улица је била сва избраздана и неравна. Али кућице су све биле беле, чисте и с високим димњацима, сличним 
минаретима. Пред сваком кућом је била баштица у бокору раскошних ружа, које су се подизале до кровова 
кућа. На великом тргу, око којега је било неколико већих кућа, налазила се велика црква, такође бела, с не-
колико купола, са архитектуром која је подсећала на турске џамије. Општи поглед је био такав да су се 
богатство и ред уочавали на први поглед. То је међутим било и стварно тако.“ (Аполонович Ровински, 1994: 
228-229)

Чачак је главна варош Округа чачанског коме припадају срезови Трнавски, Драгачевски, Карановачки и 
Студенички, па су стога у њему смештени Окружно начелство и Окружни суд. Од 1859. године варош има 
телеграфску штацију (станицу)136, од 1860. фабрику пива, од 1868. болницу137, а од 1867. траје изградња пон-
тонског моста преко Западне Мораве. Почела је градња бедема на Западној Морави подстакнута великом 
поплавом из 1864. године. 
Простор испред цркве је главна чар-
шија (центар насеља) и ту се налази 
неколико репрезентативних згра-
да чија архитектура или неки њени 
елементи младе учитеље из Београда 
може да подсети на неке од објекати 
из престонице, као што су Конак го-
сподара Јована Обреновића, Влади-
чин конак и звоници цркве зидани 
између 1856. и 1858. године у тада, за 
ову архитектуру, актуелном подра-
жавању барокног стила. Ту се налази 
и упечатљив високи дрвени обелиск 
на каменом постаменту - први јавни 
споменик у вароши постављен 1859. 
године у част поновног доласка на 
власт књаза Милоша Обреновића и 
годишњице Другог српског устан-
ка.138 Порта цркве је велика (прости-
рала се до простора садашње Гимназије и делом садашње Улице Бате Јанковића). На њу се с једне стране на-
довезује имање манастира Сретење на коме се налазио низ ниских објеката.139 Са друге стране цркве су кућа 
и велико имање трговачке породице Тајсић које се простирало све до садашњег Института за воћарство. 
Улице нису јасно дефинисане и немају званична имена, али већи број сокака од 1855. године има калдрму. 
Грађани се водом снабдевају из бунара који има свака кућа. Варошки бунар налазио се на простору испред 
садашње зграде Гимназије. Санитарни прегледи су показивали да је његова вода квалитетна, али је посебно 
цењена вода у бунару породице Тајсић, па су је многи мештани узимали за своја домаћинства. 
Што се тиче друштвеног живота 1869. године, обновљено је Читалиште140 које је тада једина библиотека 
у округу и има 72 члана. Варош има већи број кафана и механа. Од 1866. године одржавају се панађури 1. 
маја уз празновање Светог пророка Јеремије и 29. августа поводом празника Усековања главе Светог Јована 
Крститеља.141

Аноним, Конак Јована Обреновића, после 1918, фотографија,
 Народни музеј Чачак, инв. бр. И 1967
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Чачак је око 1859. године посетио аустроугарски путописац Феликс Ка-
ниц. Забележио га је на цртежу и записао: „Наш цртеж упознаје читаоца 
са главним 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 
(...) Са изузетком зграде телеграфа, друге грађевине су више у стилу тур-
ских сараја.“ (Давидовић, Павловић, 2009: 145)

Феликс Каниц, Чачак: главни трг са 
саборном црквом, 1860, цртеж на 
хартији, 19х9 cm,  Историјска збирка, 
Заоставштина Феликса Каница, бр. 
7901/II-119, АСАНУ

Феликс Каниц, Чачак: улица кнеза Милоша, 
кућа и путоказ ка Јелици, цртеж на картону, 
15,5х10,5 cm, Историјска збирка,
Заоставштина Феликса Каница, 
бр. 7901/II-120, АСАНУ

135 У попису становништва обављеном 1866. године евидентирана су 1922 становника који живе у 607 домова и међу којима је 650 писмених људи 
(Маџаревић, 2012: 86).

136 Године 1867. набављени су стубови за подизање телеграфског вода који ће ићи до Карановца (Краљева).    
137 Налазила се у садашњој Обилићевој улици.
138 Кнез Милош је 1860. посетио Чачак и одао почаст Боју на Љубићу.
139 Данас је на том простору манастирска једноспратна зграда коју користе КУД „Абрашевић“ и Народни универзитет „Коста Новаковић“.
140 Основано је 1860. године.
141 Ово су и данас дани чачанских вашара (по грегоријанском календару се обележавају 14. маја и 11. септембра).
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ЧАЧАК
Реалчица за наставу изнајмљује кућу индустријалца Фердинанда Крена. Димитрије оз-
биљно схвата посао предавача у школи, али за наставу цртања нема учила. То надомешта 
пошиљка цртежа које су израдили ученици Београдске реалке на вежбама и чији је ква-
литет већ био признати, па су били тражени од стране других школа. Шестог фебруара 
из Београдске реалке послати су цртежи гимназијским реалкама у Зајечару, Крушевцу, 
Јагодини, Алексинцу, Ужицу и Чачку који је добио „34 комада цртежа“ (Двадесетпетого-
дишњица Београдске реалке, 1890: 172). Тако је Димитрије као примере које ће показивати 
ученицима добио цртеже својих школских другова, а међу њима је можда било и његових 
и радова његовог друга Светозара Зорића као ученика који су могли пружити квалитетне 
радове јер су додатно усавршавали вештину цртања у школи С.Тодоровића.

Током година у чачанској Реалчици Ди-
митрије повремено (када је потребно 
због недостатка наставничког кадра) 
постаје и предавач рачунице, француског 
језика, катихизиса, ботанике, црквене 
историје и минералогије (Стојковић Б. 
К., Ковачевић В., 1987: 478). Свој сликар-
ски таленат користи да израђује учила 
како би и себи и колегама олакшао на-
ставу. Црта географске карте, саставља 
уџбеник за земљопис и слика уљаним 
бојама личности из српске историје што 
му није било тешко после обуке у сли-
кању портрета код већ поменутог слика-
ра Тодоровића у Београду.

1870.

ВЕНЧАЊА МЛАДИХ ПЕТРОВИЋА

Симпатије учитељке Милеве и учитеља Димитрија прерасле су у љубав. После пар месеци боравка у Чачку 
почиње њихов заједнички живот. Протокол венчаних чачанске цркве сведочи да су се 8. фебруара у Чачку 
венчали „женик“ Димитрије Петровић и „невеста“ Милева Зорић.142 Кум при склапању брака био је Неша 
Орловић, помоћник у Чачанском окружном начелству. Иако су временски услови лоши, младенци зимски 
школски распуст користе да посете Димитријеву породицу у Београду.143
Млади учитељи Милева и Димитрије напуштају одвојене службене станове и закупљују заједнички стан. 
Не постоје сигурни подаци у којим кућама су становали током наредних година боравка у Чачку. У сваком 
случају станују на простору у близини школа у којима раде.
Може се претпоставити да је Димитријев најстарији брат Илија претходних година већ склопио брак са су-
пругом Пелом, а наредних година то су учинили брат Михаило са Јулком и Јован са Даницом. Димитријева 
браћа нису имала много потомака. У интерном породичном стаблу нема података о њиховој деци, али Бла-
годарност породице, објављена у новинама поводом смрти хаџи-Максима Петровића 1884. године (стр. 160), 
у списку ожалошћених наводи, поред деце сина Димитрија (Владимира, Надежде, Мице, Зорке и Јелене) и 
ћерки Јелене (Стојана, Милорада, Владе, Панте и Воислава) и Марије (Душана и Даринке), још и децу Јоцу и 
Александру чији су родитељи Илија, Михаило или Јован Петровић.

142 Међуопштински историјски архив Чачак (МИАЧ), ЗМК, МК венчаних цркве Светог Вазнесења у Чачку, 1870.
143 У ратном „Дневнику догађаја“, описујући враћање из Топличког рата на наставне дужности у Чачак, Мита се присећа тог одласка у Београд: 

„Пут ми је био тако хрђав да нисам ни могао замислити да такав може бити. Овакав ми је пут био од прилике од Тополе до Шаторње 1870. год. кад 
сам са женом путовао из Београда о ферију.“ (11. фебруар 1878)

1870. Приватна кућа у којој је смештена чачанска 
Реалчица између 1870. и 1875. године (Стојковић Б. К., 

Ковачевић В., 1987: 44)
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ВИНЧА
Павле на крају школске 1869/1870. године у Винчи добија оцену рђав јер је успех ученика 
веома лош. У јулу тражи премештај службе како би са супругом и ћерком Христином, 
која је завршила четврти разред основне школе, био ближи ћерки Милеви у почетним 
годинама просветне службе и брачног живота у Чачку. Жеља му се остварује јер добија 
службу у Драгачевском срезу који припада Чачанском округу. 

КОТРАЖА
Од јесени Павле службује у Oсновној муш-
кој школи у Котражи, једном од већих села у 
брдско-планинској области западне Србије, 
Драгачеву. У његовом средишту се налази 
извор минералне воде близу кога у овом пе-
риоду почиње зидање нове цркве. 
Што се тиче образовања, Котража је прво 
насеље у Драгачеву које је по осамостаљи-
вању Србије добило, додуше приватну, 
школу144 која је тада била и једина на ширем 
подручју, али које је последње три деценије 
без образовне установе. 

1870.

144 У питању је основна школа коју је организовао поп Илија Поповић.  Основана је између 1822. и 1827, а затворена 
пре 1836. године. Била је смештена „у једној брвнари близу старе котрашке цркве у Чакаревићима (...) први учитељ звао се 
Максимилијан, по занимању калуђер.“ (Тодоровић, 1988: 7) Годишње ју је похађало између 15 и 20 ученика. Плату учитеља 
и издржавање школе сносили су родитељи ученика.

 

Милева Зорић и Димитрије Петровић у списку учитеља у Чачку
у школској 1869/1870. години (Календар за шематизмом
Књажества Србије, 1870: 36, 103), Архив Србије, Београд 

Део Протокола венчаних чачанске цркве где је уписано венчање Димитрија Петровића и Милеве Зорић, 
МИАЧ (фотографисао Зоран Милошевић)
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1870.

У Крагујевцу је основана учитељска школа, прва школа тог типа у Србији. „Пре је учитељ више био 
слишатељ. Уместо да предаје, он је задавао одавде - дотле и ђаци су учили лекцију напамет. Сада 
је учитељ имао да се путем питања увери да ли је ђак разумео предавање. (...) Старим учитељима 
држали су се курсеви о новом начину предавања.“ (Летић, 2000: 81) 

Београдска полугимназија из Теразијског кварта променила је назив у Прва београдска полугимна-
зија. 

Основана је полугимназија у Палилули која носи назив Друга београдска полугимназија.

Почетком 70-их година у Београду је срушена Батал-џамија  простор уређен, али су се и у наредном 
периоду оближње територије лоцирале на основу ове грађевине.

У Београду је просечена улица од садашњег „Руског цара“ до простора где се данас налази зграда 
САНУ и повезана са већ постојећим сокаком до Калемегдана. Новоформирана улица добија име 
кнеза Михаила. Далијска чесма нашла се насред улице, али је још дуго ту остала. 145

Настају две фотографије пиваре индустријалца Стевана Крена које данас представљају најстарије 
сачуване фотографије из Чачка.

Аноним, Пивара породице Крен у Чачку, 1870, фотографија, Народни музеј Чачак 

 145 Делијска чесма је била уклоњена приликом изградње зграде САНУ 1913. године. Њена реплика је постављена када је Кнез Михаилова улица 
1987. године затворена за саобраћај и реконструисана. 
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КОТРАЖА 
Павле службује у новооснованој државној школи која за собом има три школске године. 
Министарство просвете је њено отварање (са три разреда) одобрило 1867. године.146 
Општина је за школу најпре уредила зграду Примирателног суда и закупила зграду „за 
готовљење јела и преноћиште ђака“ (АС, МПс, Ф-VI, р. 1404/1869). На основу сачуваних 
извештаја из тог времена ( из школске 1868/1869. и 1873/1874. године) она у просеку 
има око 40 ученика. За ову школску годину штампан је нови буквар, а учитељи су од 
Министарства просвете добили упутства о начину обраде букварске наставе која ће се 
одвијати по новом правопису.
Завршено је зидање школске зграде, у претходној години наређено од стране Министар-
ства просвете због лоших услова у изнајмљеном простору. Школа и просторије за стано-
вање учитељу Павлу и његовој породици, супрузи Драгињи и ћерки Христини, пружају 
колико-толико задовољавајуће услове за живот. О изгледу нове зграде сведочи један до-
пис претходног (и првог) учитеља Алексе Поповића. 

„Што се тиче школе, она је на врло лепом положенију места, истина мала, тако да нема 
више у дужину 15 стопа а тако и у ширину, видно је добро, пенџери су од стакла, имају 
три собе, две за учитеља и то врло мале и једна повећа за спавање ђака, којима је далеко 
те не могу ићи кући (...)“ (Исто)

Учитељи који у ово време службују по српским насељима цењени су због свог обра-
зовања, али су и упечатљиве особе због особености које носе. Већином, као и Павле, 
долазе из Аустро-Угарске, те је приметно њихово другачије, савремено облачење, жи-
вотне навике и обичаји, а вероватно је посебно примећен њихов пречански говор.147 Без 
обзира на уважавање, скроман стан и тадашња учитељска плата од 100 талира годишње 
Павловој породици пружају веома скроман живот. Уз обављање учитељских дужности, 
Павле, колико је у могућности, помаже мештанима Котраже у поткивачким услугама и 
као стоколекар.

1870.

„План „општинске куће“ у Котражи у коју је смештена школа“ (Тодоровић 1988: 67) 

146 У сеоским школама наставу су могла заједно да прате мушка и женска деца, али девојчица је било ретко у школским 
клупама. Оне које су евидентиране као ученице најпре су биле ћерке учитељā.

147 У Србији се он дефинише као „пречански“, али сами „пречани“ су међусобно разликовали сремски, банатски и 
бачки говор (који употребљава Павле).
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ПРВИ МАТУРАНТИ БЕОГРАДСКЕ РЕАЛКЕ

Светозар Зорић је један од малобројних дечака из друге генерације Београдске реалке који 
су завршили школовање. Поред Димитрија Петровића још много ученика је напустило ову 
школу. Примљено је њих двадесет, од којих је у наредни разред прешло петнаест, у следећи 
седморо, а у последњи шесторо дечака. Поред Светозара, међу матурантима су још само Са-
муило Левензон (рођен 1852) и Александар Машин (рођен 1855) (Двадесетпетогодишњица 
Београдске реалке, 1890: 176). Ова три ученика ће у будућем животу остварити богате карије-
ре. Светозар Зорић и Самуило Левензон постаће успешни инжењери и обојица ће радити у 
Министарству грађевина.148 Александар Машин иначе, син Јована Машина, личног лекара 
кнеза Михаила, постаће пуковник и имати успешну војну каријеру.149 

Прве генерације ученика који су завршили београдску Реалку међу којима је и Светозар Зорић (Двадесетпе-
тогодишњица Београдске реалке, 1890: 176), Педагошки музеј, Београд



ЗОРИЋИ

101

БЕОГРАД
Светозар Зорић завршава школовање у Реалци и на јесен у школској 1870/1871. години 
уписује Технички факултет Велике школе у Београду.150 Добија државно „благодејање“ 
што му представља важну потпору за живот. На Великој школи Зорићу предају врсни 
професори међу којима је Јосиф Панчић, ректор и предавач минералогије са геологијом, 
ботанике и зоологије, и Емилијан Јосимовић који предаје нацртну и практичну геоме-
трију. У једној од молби за службу Светозар пише са којим професором је највише са-
рађивао и за које науке био заинтересован. „Као ђак Велике школе био сам помоћник 
Господина Др Панчића у јестаственичком кабинету Вел. школе и за сво време бавио сам 
се искључно Минералогијом и Геологијом.“ (АС, МПс, Ф-VII, р. 96/1878)

Нови Сад / Вац (Аустроугарска монархија)
Светозара Милетића аустроугарске власти осуђују на једногодишњу лакшу робију због 
„пресне кривице“ - кривице због новинских текстова. Робију служи у угарском (мађар-
ском) граду Вацу.

„На издржавање казне кренуо је бродом из Новог Сада у Вац. Новосађани су га испратили, 
а на свим успутним станицама приређиван му је свечани дочек. Његов одлазак у затвор 
претворио се у протест упућен реакционарниј пештанскоиј влади и добио је карактер 
манифестације Народне странке и њеног програма.“ (Миловановић, 2004: 16)

О тадашњем обожавању Милетића говори и чињеница да је бечки трговац Јован Бе-
шлин наручио израду златника посвећеног његовом првом издржавању казне у Вацу. Са 
једне стране златника био је Милетићев лик, а на другој грб Црне Горе са пописом свих 
српских земаља на ловоровом лишћу. 

Солун /Скопље /Велес (Османско царство)
Ђорђе Милетић је из Солуна пуштен на слободу под условом да се више не бави про-
светним радом. Нову службу проналази као чиновник на изградњи железничке линије 
Скопље - Велес. Ангажован је као драгоман (службени тумач, тј. преводилац).

1870.

Златник са ликом Светозара Милетић, изливен 1870, Музеј Војводине, Нови Сад

148 Левензон ће бити ангажован у овом министарству од 1879. године (Календар са шематизмом Књажевства Србије, 
1879: 184).

149 Александров брат Светозар Машин био је ожењен са Драгом Луњевицом која ће касније постати краљица Драга 
Обреновић. Када је Светозар преминуо, Александар је Драгу кривио за његову смрт и постао  њен велики непријатељ. То 
га је навело да буде један од учесника у Мајском преврату 1903. године..

150 Школовање Светозара Зориће реконструисано је највећим делом на основу докумената Министарства просвете и 
црквених послова Србије које се налазе у Архиву Србије (Ф-VII, р. 7/1873. и Ф-VII, р. 96/1878).
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ЧАЧАК
У породици Петровић 2. марта је рођено прво дете - син који на крштењу, обављеном 7. 
марта у чачанској цркви, од кума Неше Орловића добија име Драгутин.151
Млада мајка Милева Петровић крајем ове године приуштила је себи успомену у виду 
фотографије. Судећи по посвети написаној на полеђини која гласи „За успомену 5. но-
вембра 1871. год. Чачак ваша сна Милева Петровић“, фотографија је била намењена Ди-
митријевим родитељима. Ако посвету прихватимо као веродостојну, она носи и податке 
драгоцене за историју српске фотографије о раду Алексе Мијовића, једног од фотограф-
ских пионира у Крагујевцу. Постављена је на картонску подлогу са полеђином на којој су 
одштампани подаци о фотографу у декоративно решеном логотипу фирме, што указује 
да je Мијовић имао фотографски атеље у Крагујевцу у 1871. години. То би коригова-
ло досадашњи податак да је атеље формирао око 1873. године (Aleksandrić, 2012: 140). 
Такође, ако име Чачка у посвети не значи само место у коме Милева тада живи, него 
и место где је фотографија настала (мање је вероватно да Милева у новембру путује у 
Крагујевац), то би указало да је Мијовић као путујући фотограф, поред евидентираног 
рада у Ваљеву и Јагодини, радио и у овој вароши.
У држави се постепено све већа пажња обраћа физичкој култури. Ове године у основ-
не школе је уведено телесно вежбање. У Чачку, у близини Западне Мораве, постављене 
су гимнастичке справе за вежбање војника, па су позвани и наставници чачанских 
основних школа и Реалчице да са ђацима долазе на вежбу (Давидовић, Павловић, 2009: 
163). Димитрије, као наставник вештина којима тада припада и вежбање, ученике по-
времено подучава у овој области (Стојковић Б. К., Ковачевић В., 1987: 149). Стога је 
једна од првих сцена када дечаци у вароши бивају подучавани гимнастичким вежбама 
могла бити Димитријева демонстрација коришћења поменутих гимнастичких спра-
ва што му, после похађања наставе код сликара Стеве Тодоровића у Београду, који је 
уз сликање веома ценио гимнастичке вештине и укључивао ђаке у њих, није било ни 
страно ни тешко.151
Димитрије купује књиге како би надоградио своје образовање, али их ставља и на рас-
полагање школи. Иако у Чачку постоји читалиште које за чланове обезбеђује већи број 
листова, може се претпоставити да је Димитрије претплатник на неке од актуелних но-
вина међу којима је, најпре, лист „Застава“ који води Милевин брат Светозар Милетић, 
а у коме може да се информише о актуелној политици. 

1871.

ИЗМЕЂУ КОТРАЖЕ И ЧАЧКА

Учитељке у ово време немају породиљска одсуства. Службени станови су већином надомак учионица и оне, 
уз негу деце, настављају рад у школама. Тако и Милева наставља ангажовање као предавач другог, трећег и 
четвртог разреда Основне женске школе. Њена породица повремено из Котраже долази у Чачак. Мајка Дра-
га и сестра Христина пружају јој неопходну помоћ у нези малог сина. Отац Павле се дружи са зетом Дими-
тријем и његовим пријатељима, мештанима Чачка (АС, МПс, Ф-VI, р. 53/1872). Долазак Зорића из Котраже 
изискивао је пешачење од више сати преко Ртију, Криваче и Горачића. 

„Од Горачића пење се уз Јелицу готово читав сахат. Пошто се на врх попне, спушта се кроз село Лозницу, и 
даље у Чачак. (...) Од Котраже до Горачића 2 сата. Од Горачића до Чачка 2 сата. Пут је доста добар. Предео 
планински, особито Јелица, која је покривена шумом, и уз коју пут у окукама води.“ („Српске новине“, бр. 160, 
22. јул 1874: 837)153 

151 МИАЧ, ЗМК, МК рођених цркве Светог Вазнесења у Чачку, 1871, р. бр. 28.
152 Када се телесно вежбање усталило, у чачанској Реалци предавала су га војна лица. Први наставник Телесног и вој-

ничког вежбања био је пешадијски потпоручник Чедомир Пејовић који у школи ради од јесени 1882. године.
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КОТРАЖА
Павле улаже труд у одржавању квалитетне наставе у новој средини и на крају школске 
године од Министарства просвете добија оцену врло добар. Иако су се мештани Котра-
же са великим ентузијазмом борили за оснивање школе, за похађање наставе ученици 
подносе многе жртве. Драгачево тада има школе у седам насеља154, а посебно је тежак 
живот ученика који долазе из околних села у којима нема наставе. Они у школама кори-
сте наменске собе за ноћење (свакодневно или током лоших временских услова). Пошто 
се услови нису брзо мењали, један опис из претходног периода (из Извештаја о гучкој 
школи из 1851. године) може послужити и за новију слику живота ученика у котрашкој 
школи. 

„Има случајева где су куће ученика по више сати од школе удаљене, по чему кућама ника-
ко и не иду, него код школе обитавају и ране се. У сваком од села удаљеном училиштву има 
обично по једна соба у којој деца обитавају. Ученицима доносе родитељи и кућани преоб-
уку и рану обично од недеље до недеље. По већој части доносе им рану приуготовљену, тј. 
лебац умешен и уз то лука или сира и меса, како је кад време, посно или мрсно. И овај је 
начин за децу здраво убитачан, јер лебац им се (особито лети проја) упаучи и уплесниви, 
па су сирочад принуђена или онај покварени лебац јести, или кући отићи.“ (Тодоровић, 
1988: 43) У школским собама где су ученици ноћили често није било ни доброг грејања, 
ни правих кревета, па је међу њима било највише болести и смртних случајева.

1871.

Алексa Мијовић, Милева Петровић, 1871, фотографија (са полеђином), Чачак?, Милош Коларж, Београд

153 Текст носи назив Путовање по Србији и штампан је у једанаест наставака од 11. до 29. јула 1874. и потписан са „Јов. 
М. пит. в. академије“. У питању су „Путне белешке (...) највише из путовања питомаца војничке српске академије по 
Србији, приликом њихових одморских екскурзија (...)“ из 1861. године. 

154 Школе се налазе у Горачићима, Гучи, Прилипцу, Миросаљцима, Каони, Лиси и Котражи.
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ЧАЧАК
У чачанску Реалчицу долази професор Васа Филиповић да би вршио дужност заступни-
ка директора. Завршио је студије права и претходно службовао у Пожаревцу као судски 
писар и професор у полугимназији. У Чачку ће оставити значајан траг. 

„Прогресиван и хуман човек велике радне енергије усмерене на напредак шире средине (...) 
Васа Филиповић је био узоран руководилац реалчице и уз то ‚врло виђена личност у варо-
ши’ и шире.“ (Стојковић Б. К., Ковачевић В., 1987: 48, 49)

1871.

ИМАЊА И ЗАРАДЕ 

Сачувани Попис житеља и њихових имања у Чачку 1863. године документ је који нам може пружити 
информације о породичном стању, величинама поседа и са каквим финансијама су у том периоду 
располагали тадашњи грађани Чачка различитих занимања, а међу њима и они учитељске струке.

„2 Алекса Робовић, терзија, стар 38 година, жена Сара 32 године, Владимир Јосиповић слуга - си-
роче. Имање: 3 дућана и 1 кућа од слабог материјала, 1 ливада од 2 косе, 1 виноград од 8 мотика с 
воћњаком, 1 ливада од 3 косе, 1 ливада од 2 косе у Љубићском пољу Округа рудничког - вредност 
свега 332 дуката цесарских. Месечни приход од обртаја целе своје радње 7 талира. (...)
365 Максим Богдановић, ковач, стар 38 година, жена Драгиња 30 година, син Мијаило. Имање: нема. 
Месечни приход - од заната 5 талира. (...)
387 Стефан Бабљанин, писар Прим. суда, стар 26 година, жена Настасија 24 године, кћи Софија, кћи 
Милева. Имање: нема. Месечни приход - од плате 12 талира. (...)
483 Павле Караматић, чиновник, стар 50 година, жена Ката 27 година, син Мијаило, кћер Катарина, 
кћер Анка. Имање: нема. Месечни приход - од плате 50 талира.  (...)
540 Марија Недовић, учитељка, стара 36 година. Имање: нема. Месечни приход - од плате 12 тали-
ра.“ (Перуничић, 1969: 9-62) 
Занатлије и практиканти најчешће нису поседовали имање и месечни приход им је износио између 
8 и 12 талира.

Да ли су ове плате могле пружити удобан живот може се закључити из једног забележеног сећања о 
тадашњима ценама робе у Београду.  „Тако је шећер био четири и по гроша ока, кафа седам до осам 
гроша, пиринач 60 пара, зејтин три гроша, дуван два талира (48 гроша) ока, а доцније најфинија 
бошча 60 гроша. Хлеб је био 30 пара чаршијских ока.“ (Христић Н., 1937: 263) 

1871.

У Чачку се диже део Градског бедема (на простору тадашње баште доктора Кужеља, што је данас 
потес од садашње кафане „Белви“ до пешачког моста). 

Млади кнез Милан Обреновић је други пут посетио Чачак. У вароши је боравио три дана (од 31. 
маја до 2. јуна) са намесницима Јованом Ристићем, Јованом Гавриловићем и Миливојем Петро-
вићем Блазнавцем. Овом приликом кнез је општини поклонио 20 дуката цесарских за изградњу 
„водобрана“ (бедема).

Крајем године основана је Штедионица Округа чачанског.
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КОТРАЖА 
Павле у пролеће упућује молбу Министарству просвете за прелазак у школу у десет 
километара удаљеној Гучи, иако ни тамо услови нису довољно добри о чему сведочи 
обраћање гучанског учитеља Стевана Миладиновића који управо у ово време Мини-
старству просвете шаље жалбу на лоше услове у школској згради и његовом стану и, 
затим, даје оставку. Павле, ипак, сматра да би му 
овај премештај пружио бољи живот „(...) наро-
чито због тога: што је поменута зграда много 
пространија те тако за мене као човека фа-
милијарног много и удобнија, неголи ова у којој 
се сада налазим“. (АС, МПс, Ф. III, р. 62/1871) 
Занимљиво је да Павле у молби нуди увођење 
недељне школе (описмењавање одраслих особа 
у нерадном дану, недељи), што представља ино-
вативни предлог, али му жеља за прелазак у Гучу 
није услишена.

БЕОГРАД
Светозар Зорић је на другој години студија тех-
нике. Сачуване потврде о школским резултати-
ма говоре да је био веома успешан. У матема-
тици, вишој математици, зоологији, ботаници 
и француском језику је врло добар, а у физици, 
минералогији и геологији одличан (АС, МПс, 
Ф-VII, р. 96/1878). Летње распусте користи да буде са породицом, па је вероватно, бар 
једном, у току три школске године на студијама у Београду, боравио у Котражи. Путо-
вања по Србији користи и да проучава терене са гледишта минералогије и геологије за 
које се постепено опредељује. „(...) пропутовао сам (...) и сам, у разна времена и сву Ср-
бију, јер ми је отац био учитељ на више места.“ (Исто).
Светозару, уз средства која добија путем државне стипендије, значајна помоћ стиже од 
ујака Светозара Милетића чија се брижност види из писма које 31. маја шаље из затвора 
у Вацу сараднику Јовану Бошковићу у Београд. 

„Ne znam koliko imate još novaca za mog nećaka, Svetozara Zorića, ali ja želim da on bar ne 
sirotuje, ako ga i ne mogu Bog zna kako snabdevati i rad sam moju sestru poštedeti i zakloniti, 
zato neka mu se, ne šest for. mesečno, nego i više od moje strane daje, koliko je nužno da uz ono 
što od države dobija ima zdrav stan i uredan zdrav kost, a isto tako da mu sad za leto potrebne 
haljine nabave, i knjige koliko treba.“ (Kolak, 2016)

Вац / Нови Сад (Аустроугарска монархија)
У затвору Светозар Милетић, поред осталог, брине о томе где му се налази брат Ђорђе са 
којим је породица током времена изгубила контакт, а који је тада на терену око Скопља 
где се гради пруга.
О популарности Светозара Милетића говори чињеница да је у Новом Саду организован 
митинг поводом његовог ослобађања. У листу „Застава“ објављен је оглас у коме се нуде 
на продају фотографије са овог скупа (Тодић, 1993: 59).

Скопље (Османско царство)
Ђорђе Милетић у Скопљу добија сина Светозара. Чињеница да детету даје име свог бра-
та Светозара говори о томе да осећа носталгију према родном крају и породици, али и 
велико поштовање према брату. 

1871.

Павле Зорић у списку учитеља у Чачанском округу у школској 
1870/1871. години (Календар за шематизмом Књажества Србије,

1871: 103), Архив Србије, Београд
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1872. ЧАЧАК
Димитрије се прилагодио новој средини и стекао пријатеље и познанике. Остало је 
упамћено да је радио слике покојника за успомену породицама и „на молбу неких грађа-
на, чак радио и њихове портрете у акварелу, кредом и бојама. Ликови му додуше нису 
свагда тачно одговарали оригиналу, али се свет задовољавао и оним што му је он давао. 
Дабоме, да је то била несавршена, занатска уметност.“ (Станојевић, 1933: 9)

Нема података да су у чачанској Реалчици организовани излети и екскурзије, али се тра-
диционално прослављао школски патрон Свети Сава. 

„Пре подне одржавано је богослужење у Страцимировој цркви, у школи сечење колача 
са малим концертним програмом (рецитације, каткад хорске тачке итд.) и пригодном 
беседом неког од наставника; поподне је било ђачко весеље, увече забава с игранком за 
грађане на којој су убирани и лепи добровољни прилози за помоћ сиромашним ђацима.“ 
(Стојковић Б. К., Ковачевић В., 1987: 53)

Свечано је било и на крају школске године када је читана „класификација ученика“ и 
дељене награде најбољим ђацима у виду књига или похвалница.

 Сачувана документа („Извешћа“ о текућем раду школа) која су учитељке чачанске Ос-
новне женске школе и руководиоци Реалчице (касније Реалке) у Чачку на почетку школ-
ске године слали Министарству просвете сведоче, између осталог, како се кретао број 
девојчица и дечака који су се школовали. 

По „Извешћима“ Основне женске школе у првом разреду је увек било највише ученица. 
То указује да су се тада родитељи задовољавали тиме да њихове ћерке освоје најоснов-
није знање, односно да знају азбуку, вештину да се умеју потписати, понешто прочитати 
и, у области математике, извести основне рачунске операције. Ипак, током година се 
мењао однос према школе, тј.повећавао се број ученица које су прелазиле у наредне раз-
реде (Перуничић, 1969: 194, 231, 252).

Међу ученицима чачанске Реалчице/Реалке било је деце ученијих и имућнијих грађа-
на (свештеника, трговаца, наставника, занатлија), али већином су најбројнија била деца 
земљорадника. У „Извешћу“ чачанске Гимназијске реалке које је Министру просвете 
послао заступник директора школе, професор Васа Филиповић 6. маја 1875. (Перуни-
чић, 1969: 246), забележено је стање о броју ученика за неколико година које показује 
варирање укупног броја ђака између 40 и 60 дечака. Око 60% ученика било је из Округа 
чачанског, а око 40% из других насеља, највише из Округа рудничког.

ЂАЦИ ЧАЧАНСКЕ ОСНОВНЕ ЖЕНСКЕ ШКОЛЕ И РЕАЛЧИЦЕ / РЕАЛКЕ
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1872.КОТРАЖА / ЧАЧАК
Да Павлово службовање у брдовитом Драгачеву није лако сведочи нова молба за пре-
мештај коју Министарству просвете упућује по завршетку школске 1871/1872. годи-
не.155 Опет тражи службу у Чачку где постоје два упражњена места. Као разлог наводи 
чињеницу да му у овој вароши живи ћерка. „А пошто ми је кћи Милева још у многоме 
које чему неискусна, била би за њу, а посредно и за народ од велике користи, да је још за 
неко време под мојим родитељским упутством.“ (АС, МПс, Ф-VI, р. 53/1872) Занимљив 
је и следећи разлог премештаја. „Што је то жеља и самих тамошњих одличних грађа-
на који ме познају, и који би желели своју децу мојој настави и васпитању поверити.“ 
(Исто) Жељу да не борави више „у једном самотном горском месту као што је Котра-
жа“ објашњава следећим речима: „(...) ја не иштем то место [Чачак] само из чежње за 
животом у вароши која је, узгред буди речено - веома нездраве климе, већ једино због деце 
(...)“ (Исто) Павле, ипак, још једну школску годину остаје у Драгачеву.
Милевина мајка Драга и сестра Христина, вероватно, и даље део времена проводе у Чач-
ку како би јој помагале, иако се у вароши због пуно бара и влаге јављају опасне епидемије 
које прете житељима и новим становницима - службеницима који често због здравстве-
них тегоба напуштају ово место не боравећи дуго у њему. Ово поднебље, вероватно, не 
прија ни Драгином нежном здрављу и, можда, доприноси да она оболи. Крајем године, 
26. новембра, она је, нажалост, преминула у Чачку156 са само четрдесет година старости.

  155 Молбу пише 13. јула из Крагујевца где вероватно борави код неког од пријатеља.
  156 МИАЧ, ЗМК, МК умрлих, црква Светог Вазнесења у Чачку, 1872, р. бр. 155.

Основна женска школа у Чачку

Школска година 1873/1874.
1. разред   37 ученица
2. разред   16 ученица
3. разред   6 ученица
4. разред  3  ученице

Школска година 1877/1878.
1. разред   36 ученица
2. разред   14 ученица
3. разред   17 ученица
4. разред   8 ученица

Школска година 1878/1879.
1. разред   28 ученица
2. разред   28 ученица
3. разред   11 ученица
4. разред   10 ученица

Реалчица/Реалка у Чачку

Школска година 1870/1871.
1. разред   32 ученика
2. разред   28 ученика

Школска година 1871/1872.
1. разред   28 ученика
2. разред   19 ученика

Школска година 1872/1873.
1. разред   19 ученика
2. разред   18 ученика

Школска година 1873/1874.
1. разред   43 ученика
2. разред   14 ученика

Школска година 1874/1875.
1. разред   32 ученика
2. разред   20 ученика
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1872. ЧАЧАК 
Милева, између осталог, ученицама Основне женске школе преноси своју љубав према 
историји и поезији. Развија њихово родољубље које и сама осећа као жена која је још у 
раној младости постала присталица Уједињене омладине српске и са романтичарским 
жаром прихватала актуелни патриотизам. 
Марија Јанковић мења место службе, па на место предавача ученицама првог разреда 
долази Персида Милићевић из Београда, учитељка која припада првој генерацији де-
војака које су завршиле Вишу женску школу у Београду (Цветковић, 1913: 154), па је 
вероватно била и Милевина познаница.

БЕОГРАД
У оквиру именовања улица Београда, главна улица у Палилули, у којој се налази кућа 
породице Петровић, добија назив Ратарска (број 32) који ће носити до 1930. године.157

1872.

Кнез Милан Обреновић постао је пунолетан и преузео власт од Намесништва.

У државној организацији Србије уводи се подела округа на срезове.158
 
У београдској вароши званично се именује низ улица, а табле са њиховим име-
нима биће постављене наредне 1873. године.

Цар Франц Јозеф укинуо је Војну границу што је Тителски батаљон ставило 
ван снаге. Подручје Шајкашког батаљона прикључено је Бачко-бодрошкој жу-
панији. Шајкаши се у наредном периоду већином оријентишу ка земљоделству 
(пољопривреди). 

Потпис Светозара Зорића на молби за државног питомца упућеној Министарству просвете са написаним 
Фрајбергом као местом боравка, АС, МПс, Ф- VII, бр. 7/1873. Архив Србије, Београд
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1872.БЕОГРАД
Студент Техничког факултета, Светозар Зорић, и даље негује сарадњу са професором 
Јосифом Панчићем који завршава истраживања за књигу о флори Србије. Од 1856. го-
дине Панчић повремено на терен води одабране ученике (Панчић, 1997: 52). Остала су 
забележена сећања једног од тадашњих ученика Велике школе, Косте Н. Христића, о 
Панчићевој сарадњи и дружењу са ђацима без обзира на њихово студијско опредељење. 

„Иако смо му били неблагодарни ђаци, за које је знао да им као правницима његова бо-
таника неће бити ни од какве велике користи ни практичне примене, он као да је ипак 
мислио међу нама пронаћи, ко би нарочито заволео његову науку и коме би једнога дана 
предао у наслеђе своју ботаничку башту и своје богате збирке. Као некад лицејце тако је 
и нас водио на екскурзију, верао се по брдима, чепркао и тражио цвеће и биљке, радостан 
кад пронађе какву ретку травку да нам је покаже.“ (Христић Н., 1937: 270, 271)

Зорић се међу ученицима који са Панчићем обилазе Србију нашао током летњег рас-
пуста 1872. када је завршио другу годину студија и спремао се за наставак школовања у 
Немачкој. О том путовању Панчић је писао: „У почетку Јула те исте године пођем са 6 
ученика у Параћин, ту промотримо Црницу до њезине утоке у Мораву и винограде Па-
раћинске (...)“ (Панчић, 1997: 59) 
Зорић је на терену због интересовања за минералогију и геологију, али могао је да при-
мени и сликарски таленат који је усавршавао код Стеве Тодоровића и да буде Панчићев 
драгоцени помоћник за цртање биљака.159 У сваком случају, дани проведени на терену 
по Србији са чувеним научником Зорићу су били посебно драгоцени, те их је касније 
(као и наведени Христић) истицао у биографији (АС, МПс Ф-VII, р. 96/1878). 

ФРАЈБЕРГ (Немачка царевина) 
Светозар се определио за усавршавање у области минералогије и геологије, па с јесени 
одлази у Немачку, у Фрајберг, где од школске 1872/1873. године студира на Рударској ака-
демији160 (Bergakademie Freiberg) Техничког универзитета (АС, МПс, Ф-VII, р. 7/1873). 
Фрајбeрг се налази у Саксонији, северној држави Немачке царевине.161 Рударска акаде-
мија постоји више од сто година, основана је 1765. ради унапређења рударства у Саксо-
нији и једна је од најстаријих академија за ову област. На њој је 1863. откривен хемијски 
елемент индијум. Светозар станује у улици Rittergasse бр. 698. 
Код славног професора Кота Светозар прати предавања из минералогије, геологије и па-
леонтологије. Настава се одвија на немачком језику који Светозар познаје јер је један од 
основних наставних предмета у тадашњим српским средњим школама. Такође, немачки 
језик му је близак и захваљујући родитељима који су га, пошто потичу са територије 
Аустријске монархије, солидно знали (већ је поменуто да се његов отац школовао у Бечу 
и опробавао у превођењу Гетеа). 

157 Од 1930. године улица носи име Краљице Марије. Од 1946. њен назив је 27. марта. Тај назив данас је задржао мањи 
део улице од Џорџа Вашингтона до Старине Новака, а наставак улице до Булевара краља Александра поново носи назив 
Краљице Марије. 

158 Претходне године термин окружје замењен је термином округ.
159 У књизи Флора Кнежевине Србије нема репродукција биљака, али је Панчић вероватно имао теренске скице које су 

му служиле за довршавање обраде флоре по повратку у Београд. У сачуваним Зорићевим списима таква помоћ се не по-
миње, можда зато што је није било, а можда и стога што није била битна за геологију и сродне науке за које се определио. 

160 У биографијама Светозара Зорића (Николова, 2011: 102; Митић, 2014: 11; Колак, http://www.ravnica.info/clanak.
php?r=br-1842/Stopedeset-i-pet-godina-od-ro%C4%91enja-Svetozara-Zori%C4%87a.html#.Wecgg4-0Ndg) као први иностра-
ни град у коме студира помиње се Фрајбург који се налази на југозападу Немачке, у области Баден. Да је у питању грешка 
настала, вероватно, забуном због сличног имена градова, потврђују и Зорићеве молбе упућене Министарству просвете 
(уз чињеницу да у Фрајбургу не постоји рударска академија).

161 Немачка царевина (Deutsches Reich) основана је претходне 1871. године.
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1873. ЧАЧАК
Повишена влажност коју Чачак има због подбарног терена не прија ни породици Петро-
вић. Милева се почетком пролећа обраћа Министарству просвете тражећи премештај у 
Шабац (АС, МПс, Ф-III, р. 118/1873). Као разлог наводи своју, али и болешљивост мужа 
и детета (сина Драгутина). Наводи да је Шабац одабрала због чињенице да тамо има фа-
милију162 која би јој помагала у домаћим пословима и гајењу деце, а она би имала више 
времена за науку. Министарство је одбија уз образложење да у Шапцу нема места.
Ове године, 29. септембра (11. октобра по грегоријанском календару), рођена је прва 
ћерка у породици Петровић. Свештеник Сретен Поповић чин крштења новорођенчета 
у чачанској цркви обавља 7. октобра (20. октобар по грегоријанском календару).163 Дот-
дашњи кум Петровића Неша Орловић ове године је завршио своје службовање у Чачку 
тако да је за кума позван Јездимир Чекић, члан Суда Округа чачанског. Кум на крштењу 
девојчици даје име Надежда. Истог дана уз Надежду је крштено још троје деце - девојчи-
ца Катарина и два дечака, Петар и Јовица.164
За сада нема сигурних података у којој кући у Чачку се Надежда родила. У једном од 
текстова констатација да се то десило „У дому Димитрија - Мите и Милеве Петровић, 
који се некад налазио у сниској, дворишној кућици где је сада Економски школски центар 
у Чачку (...)“ (Маринковић М., Мојсиловић, 1973: 2) може се прихватити као могућност, 
јер је на овој локацији тих година била изнајмљена зграда за Реалчицу и зграда за ста-
новање наставника, а у близини је и основна женска школа у којој Милева предаје, па су 
Петровићи могли живети на овом подручју.

Деца рођена 1873. била су зрели људи у време балканских и Пр-
вог светског рата, па су многи од њих активни учесници ратних 
дешавања. Надежда Петровић је била добровољна ратна болни-
чарка, а неке њене вршњаке рођене у Чачку судбински је повеза-
ла Кумановска битка из 1912. године. Ђенерал Стеван Г. Милетић, 
је, као командант Трећег батаљона XVIII пука Дунавске дивизије, 
одиграо једну од пресудних улога у првом дану неочекиване Ку-
мановске битке када су турске снаге изненадиле српску војску. Пе-
шадијски мајор Милан Маринковић Пиго је, као командант Дру-
гог батаљона II пешадијског пука, погинуо на прилазу Куманову, 
а Александар Глишић, пешадијски потпуковник и војни писац је, 
као командант VII пука, погинуо у Кумановској бици. 
Овим славним поприштем корачала је и Надежда. Уз војне/болни-
чарске обавезе током Другог балканског рата слободне тренутке 
је користила да слика или фотографише желећи да кроз визуру 
уметника остави сведочанства о местима важним за српску исто-
рију. Молила је Врховну команду да јој дозволе да, између осталог, 
уради „уметничко снимање“ терена Кумановске битке. Одобрење, 
уз услов да примерке негатива достави и ђенералштабу, написао 
јој је војвода Живојин Мишић (Јованов, 2013: 68). 

162 Вероватно је у питању родбина из фамилије Зорић или Милетић.
163 МИАЧ, ЗМК, МК рођених, црква Светог Вазнесења у Чачку, 1873, р. бр. 93.
164 Катарина је рођена истог дана када и Надежда и ћерка је Видосаве и Симе Хаџића, чачанског трговца. Петар је син 

Лазара и Илинке Иконић из Чачка, а Јовица син Ђорђа и Добрице Павићевић из Црне Горе.

Данас се као датум рођења 
Надежде Петровић обележа-
ва 11. октобар - датум настао 
превођењем са јулијанског на 
грегоријански календар (за 
период 19. века на датум се до-
даје дванаест дана, па у овом 
случају Надеждин дан рођења 
29. септембар постаје 11. ок-
тобар).

ВРШЊАЦИ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ - СЛАВНИ РАТНИЦИ
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ЧАЧАК 
У сваком случају може се претпоставити да Дими-
трије и Милева пред рођење другог детета одлучују 
да потраже бољи и пространији стан165, па је веро-
ватније да током овог лета почињу да станују у кући 
у порти цркве коју им уступa прота Сретен Поповић 
(Петровић, 1996: 226), свештеник у чачанској цркви 
и Димитријев колега из Реалчице. Доказ о почетку 
становања у овом стану може да буде портрет Сре-
тена Поповића насликан Димитријевом кичицом. 
Вешт у изради портрета он слика његову допојасну 
фигуру. 
Димитрије се у овом периоду интензивно бави сли-
карством што показује и то да црта портрет своје 
младе супруге Милеве. Такође, обавља и један нови 
и мање уобичајен задатак. Уздајући се у знање из 
сликања живописа добијено код Стеве Тодоровића, 
прихвата позив чачанске цркве да током лета обави 
„оправку пет комада икона, које се на целивање из-
носе“ (Бојовић, 1995: 60).

Димитрије Петровић, Портрет свештеника са црвеним појасом, 1873, 
уље на платну, 62,3х47,5 cm, Народни музеј Чачак, инв. бр. 330

Димитрије Петровић, Милева, 1873, 
цртеж оловком,  документација 

Уметничке галерије
„Надежда Петровић“ Чачак 

Прота Сретен Поповић (рођен у Прислоници 1831) 
један је од најближих пријатеља Петровића у време 
када живе у Чачку. Био је дугогодишњи свештеник 
чачанске цркве и уважавани грађанин у вароши. Као 
један од посланика из Чачка, у Крагујевцу је 1869. го-
дине учествовао у Великој уставотворној народној 
скупштини и доношењу новог „Петровданског“ устава 
(први Устав Србије који је донела Народна скупшти-
на који је ово тело подигло на степен законодавног). У 
Реалчици је био учитељ црквене историје и катехизиса 
од 26. августа 1869. до 20. августа 1877. године.
О ауторству и времену сликања портрета проте По-
повића сведочи потпис на полеђини слике: „Дим. Пе-
тровић цртач, у Чачку 3. јуна 1873. године.“ (Бојовић, 
1995: 133) Овај портрет чува се у Народном музеја у 
Чачку под називом Портрет свештеника са црвеним 
појасом. Димитрије слика у маниру реализма.

1873.

165 Постоје сећања чланова породице Гавровић да су Петровићи једно време живели близу њихове куће која се нала-
зила на почетку садашње Обилићеве улице у Чачку.

ПРОТА СРЕТЕН ПОПОВИЋ 
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СЛУЖБОВАЊА И ДРУЖЕЊА
(једна могућа прича)

Особе који су службовале у српским варошима током друге половине 
19. века међусобно су се дружиле. Спајали су их не само слична анга-
жовања у варошким институцијама, већ и слично образовање, па сто-
га и интересовања, знање и искуство стечено у домаћим и иностраним 
школама или на дотадашњим службовањима. Такође, многи од њих су 
дошли из Београда, па су могли већ да се познају судећи по томе да овај 
град тада није велики - има само око 30.000 становника. Мештани су 
службенике уважавали као интелектуалну елиту која се, с друге стране, 
трудила да буде примерна и одговорна. 
Кумство породице Петровић са службеницима чачанског начелства 
и суда потврђује причу о повезаности ових особа. Јездимира Чекића, 
кума мале Надежде, Димитрије вероватно познаје још из Београда, од-
носно из Палилуле. Чекићи имају ћерку Јелену рођену у Београду166, а 
у Чачку се породица увећава за још двоје деце - Јездимирова супруга 
Јелисавета (Савка) овде рађа сина Чедомира (1871) и ћерку Даринку 
(1874). Ове две породице које гаје малу децу могу имати пуно заједнич-
ких тема за разговор.
Нажалост, дружења су прекидали одласци на службовање у друге гра-
дове. Тако је, по одласку првог кума Петровића, Неше Орловића, током 
1875. године из Чачка отишла и породица Чекић.
Упечатљиве слике у Чачку могла су бити дружења службеника у локал-
ним кафанама током којих они заједно читају новине, коментаришу 
актуелну политику и друштво, испијају пиво из Кренове пиваре, прве 
локалне фабрике пива, а посебно упечатљиви могли су бити призори 
када учитељ цртања Димитрије портретише неког од пријатеља или 
мештана. А како је изгледало окружење гостију и инвентар у тада нају-
ређенијој градској кафани коју је изградио поменути Фердинанд Крен, 
а у коју је и уважавани Димитрије могао свраћати, говори један сачува-
ни инвентарски лист. 

„Кафана је располагала са пет кафанских столова, а имала је: келнерај, 
билијар, шах и карте за игру, два огледала, зидни сат, шест лампи са 
шеширима, 28 комада слика кафанских, фирангле [нем. завесе] на прозо-
рима, чаше стаклене, ‚шлифоване’ посебно за сваку врсту пића, флаше, 
бокале и шоље за кафу.“ (Радовановић, 2006:103)

166 Јездимир Чекић је на службу у Чачак вероватно дошао из Палилуле јер је  његова ћерка Јелена, 
рођена 13. септембра 1869, крштена у цркви Светог Марка којој гравитира ово насеље, а он и његова 
супруга Јелисавета уписани су као житељи овдашњи. Он је тада био на дужности секретара Трго-
вачког суда (ИАБ, ЗМК, МК рођених, црква Светог Марка у Београду, 1869, р. бр. 120). 
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Оставши без супруге, Павле током лета пише молбу Министарству просвете за премеш-
тај у било које место близу Београда (предлаже Жарково, Велико Село или Вишњицу 
(АС, МПс, Ф-VI, р. 78/1873)). Пошто Христина има 13 година, што је последња година 
старости за наставак школовања, као основни разлог за ову молбу наводи „(...) па како 
ми је кћи дорасла за у Вишу женску школу, а мени је немогуће издржавати из далека (...)“. 
Молба му је услишена и, после три школске године одсуства, поново добија службу у 
Основној мушкој школи у Винчи. 
Пред почетак нове школске године Павле и Христина напуштају Котражу. При одласку, 
објекат који им најдуже остаје видљив на хоризонту, ако повремено враћају поглед ка 
Котражи, јесте нова црква посвећена Светом великомученику Ђорђу. То је једнобродна 
грађевина без кубета, али са високом кулом-звоником на западној страни, у којој је, су-
дећи по патрону, прва служба могла бити уприличена за празник Ђурђевдан, а Зорићи 
имати ту привилегију да буду међу мештанима присутним на том свечаном догађају.

ВИНЧА
Павловим доласком у Винчу, нажалост, почиње тежак период у животима оца и ћерке јер 
настају његови проблеми са здрављем. Већ у августу он одлази у болницу на лечење167, а 
затим са тешкоћом почиње одржавање наставе. О каквој болести се ради показује садр-
жај молбе кмета Винче, упућене начелнику Среза врачарског.168
Кмет моли да се школи додели нови учитељ јер је учитељ Павле остарио, слабо види и не 
чује добро, па децу слабо чему може научити. 

Црква у Котражи, фотографија, Туристичка организација „Драгачево“, Гуча
(фотографисала Лидија Петровић)

167 Извештај начелника Среза врачарског о болести Павла Зорића, 14. август 1873, АС, МПс, Ф-VIII, р. 36/1873.
168 Винча припада Срезу врачарском у оквиру Округа београдског. 
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1874. ЧАЧАК 
Уз негу мале деце, сина Драгутина и ћерке Надежде, Милева и даље предаје ученицама 
другог, трећег и четвртог разреда што исцрпљује њен организам, а после смрти мајке и 
одласком сестре Христине и оца Павла у Београд, нема потпору породице. Планира да 
летњи распуст искористи за рехабилитацију и од Министарства просвете тражи одсу-
ство јер је „(...) скоро девет [месеци] слаба, па ми је потребна сада по савету лекарском 
бања, у којој треба да се задржим пет недеља“169 (Молба од 3. јула 1874, АС, МПс, Ф-IX, 
р. 196/1874)

1873.

Донет је закон о мерама којим је у Србију уведен метарски децимални систем.

Измењен је Закон о устројству реалке и уведени седмогодишње школовање и 
пријемни и матурски испит. „Изменом 16. &-а закона о устројству гимназија 
изданом 12. декембра 1873. наређено је, да при уписивању у гимназију ученици 
морају положити пријемни испит из српскога језика, српске историје, земљо-
писа и рачуна, према наставном плану основних школа.“ („Српске новине“, бр. 
168, 31. јул 1874: 873) 

Чачанска општина моли Министарство просвете да се подигне нова зграда за 
Реалчицу. 

У Чачку је отворена прва апотека.

У Чачку се заравњује бара Лупњача која се, као остатак од старог корита За-
падне Мораве, налазила надомак градског језгра, на простору данашње Ломине 
улице.

У Чачку је завршена градња понтонског (привременог) моста преко Западне 
Мораве  која је трајала од краја 1867. године.170

Одбор Општине чачанске је, у интересу безбедности грађана, донео наредбу да 
се од 10 часова увече не сме боравити у кафанама и механама.

Римски натпис са археолошког локалитета Градина на планини Јелици надо-
мак Чачка улази у светску археолошку литературу. 

Тителски и Жабаљски срез, са Тителом као главним изборним местом (у окви-
ру Бачко-бодрошке жупаније), добија право да има једног заступника у парла-
менту у Будимпешти. Први заступник (посланик) је др Лаза Костић, кандидат 
Српске народне слободоумне странке.

169 Министарство даје одобрење и савет да одсуство тражи од „полицајне власти“, али није познато да је Милева оти-
шла у неку бању на опоравак.

170 Преко река се у ово време прелазило помоћу скела, а понтонски мостови су били значајна новина.
171 Допис начелника Округа београдског о лекарском прегледу Павла Зорића и мишљење Министарства о отпусту, 6. 

новембар 1873, АС, МПс, Ф-VIII, р. 36/1873.
172 У преписци српских министарстава финансија и просвете са краја 1874. године налази се и допис књижаре „Грац и 

Герлах“ из Фрајберга у коме се наводи да Зорић дугује новац за књиге (АС, МПс, Ф-XV, р. 603/1874).
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Послати извештај лекара о ѕдравственом стању Павла Зорића потврђује „(...) да је крат–
ковид тако да једва на одстојање од 4 цела и то кад намести на страну (...) крупно (као 
што је укас Кнежевски штампан) може читати. (...) Крупне и велике предмете по соби 
није у стању разликовати.“ (Молба кмета Винче Јована Топаловића и Јована Нинковића 
за новог учитеља од 2. октобра 1873, АС МПс, Ф-VIII, р. 36/1873) Павлова дијагноза је ка-
таракта због које лекар процењује да ће за кратко време изгубити вид. Ово стање доводи 
до тога да Министарство просвете одлучује да он буде отпуштен из службе.171 Посебну 
жртву подноси ћерка Христина која због старања око оца не одлази на школовање у 
Вишу женску школу.

ФРАЈБЕРГ / КАРЛСРУЕ (Немачка царевина) 
Као студент Рударске академије Светозар Зорић по завршетку наставе стиче радно ис-
куство практикујући „по топионицама у Саксонији“ (АС, МПс Ф-VII, р. 96/1878), од-
носно у припремном курсу за челичарске раднике (податак добијен од проф. Милоша 
Недељковића). Финансије које има за школовање нису довољне.172 Из Фрајберга се 2. 
јула обраћа Министарству просвете да га уврсте у државне питомце. У молби износи 
своје ставове о рударству у Србији и своје материјално стање које указује и на опште 
материјалне проблеме тадашњих српских студената.

„’Србија је рударска земља и њена будућност лежи у рударству’ резултати које сам са 
првог мог путовања понео собом све су више хватали место и све сам више веровао у њи-
хову истинитост што сам спремнији пролазио отачбином. То је уверење учинило те се 
кренух на страну, и ако сам са врло жалосном готовином располагао.
Година је дана како на овдашњој рударској академији слушам предавања али ми није мо-
гуће даље остати јер су ми средства исцрпљена. Мислим да ми није нужно доказивати 
кад кажем да ми је отац учитељ. Ако ме држава не прихвати не остаје ми ништа друго 
но да се вратим дома.“ (АС, МПс, Ф-VII, р. 7/1873)
 
Одговор из Министарства просвете Светозара је упутио на конкурс „за избор једног 
питомца за струку рударску“ чији ће услови бити објављени у „Српским новинама“, те 
од њега очекују молбу са потребним документима.
Светозар шаље документа у Министарство просвете, али не добија стипендију. Ипак, 
не одустаје од школовања, али мења школу. На јесен прелази у „машинско-инжењерску 
школу у Карлсруеу“ тзв. Баденску политехнику (АС, МПс, Ф-VII, р. 96/1878). На то га 
подстиче то што његов професор Кот из Фрајберга бива пензионисан, али вероватно и 
размишљање да је машинство перспективнија област.
Карлсруе (Karlsruhe) се налази у југозападном делу Немачке царевине и највећи је град 
Великог војводства Баден. Смештен је на реци Рајни, близу границе са Француском. Има 
развијену хемијску индустрију и једну од првих железничких пруга за тај део Европе. 
Универзитетски је град који има два универзитета - у Хајделбергу и Фрајбургу - и две 
високе школе - трговачку у Манхајму и политехнику у Карлсруеу (Трговчевић, 2003: 
171). Баденска политехника (Karlsruher Polytechnikums) у Карлсруеу је висока техничка 
школа основана 1825. године као иновативни спој грађевинске, инжењерске, занатске, 
шумарске и трговачке школе која се истиче својим реномеом.

Софија (Османско царство)
Ђорђе Милетић до почетка Српско-турског рата 1876. борави у Софији где ради на из-
градњи пруге Софија - Ћустендил.
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1874. ЧАЧАК 
На крају школске 1873/1874. године, ради оцене квалитета наставе, из Реалчице се шаљу 
ученички радови из краснописа и цртања Министарству просвете на преглед. После 
неколико дана радови су враћени, а оцена, коју је посебно ишчекивао учитељ ових пред-
мета Димитрије, била је да су „радови у опште задовољавајући, али појединачно нису. 
Нека се от сад боље пази и на писање и на цртање.“ Димитрије је вероватно више пажње 
посвећивао креативном цртању у односу на прецизно геометријско цртање, па се у до-
пису налаже: „Цртање слободном руком заузимаће тек четвртину од оног времена, које 
је прописано за вежбање у цртању.“ (АС, МПс, Ф-IX, р. 204/1874) Од нове школске године 
Димитрије успева да ђаке више заинтересује за геометријско цртање (Станојевић, 1933: 
9, 10).
Сходно закону, чачанска Реалчица ће од школске 1874/1875. године носити назив гимна-
зијска реалка. Током године почеће зидање зграде за школу. 
Нова обавеза директора и наставника гимназија, полугимназија и гимназијских реалки 
за упис ученика у школску 1874/1875. годину је организовање пријемног испита. Ис-
пит обухвата српски језик, рачун, земљопис Србије и историју, па Димитрије, као учитељ 
вештина, нема испитивачке задатке, али се вероватно налази на услузи школи и својим 
колегама ако им затреба његова помоћ.
Димитрије током године примећује све чешћу појаву да продавци у Чачку као папир 
за увијање робе користе стара документа. У једном писму173 он описује тренутке када 
са Милевом проучава стари папир у који му је пиљар увио купљени сир и цитира њене 
речи пуне усхићености јер је брзо закључила да се ради о важном спису.

„Па, Димитрије, зар не видиш како је то драгоцено? Па, то је неки стари документ још 
из Другог устанка 1815. године. Видиш по датуму, то се пише књазу Милошу. - И обоје 
протолковасмо ту стару „хартију“ забезекнуто гледасмо у њу са неким дубоким болом 
као на какву оскрнављену икону.“ (преузето из: Петровић, 1955: 246; Петровић, 1996: 233)

Аноним, Чачак, главна улица и црква, после 1874174, фотографија, Народни музеј Чачак 
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1874.ВИНЧА
Док чека какав ће му статус бити, Павле још неко време са ћерком Христином борави у 
Винчи.

КАРЛСРУЕ (Немачка царевина) / ГРАЦ / (Аустроугарска монархија)
По завршетку школске године Светозар одлази у (Грац данас Аустрија) где намерава да у 
школској 1874/1875. години у Техничкој школи (Technischen Huch Schulе in Graz) слуша 
предавања из Машинства II. 
Грац је велики аустријски град у Штајерској. У њему је приметно брзо ширење инду-
стријализације. Његов Технички универзитет основан је почетком 19. века и пружа ква-
литетне студије техничких наука. 

1874.

Законска одредба дозвољава да се реалчице које имају само први и други раз-
ред (каква је чачанска) званично сматрају посебним врстама школа, па добијају 
назив „гимназијске реалке“.

У Новом Саду је основана Српска виша девојачка школа.

У Београду настаје прво удружење које окупља жене - Јеврејско женско друштво.

Излази из штампе важно дело за српску науку „Флора Кнежевине Србије“ Јо-
сифа Панчића. 

По попису у вароши Чачак живи 1393 мушкараца и 897 жена, што је укупно 
2290 становника. Писмених особа је 1024. Варош има 197 дућана и 16 механа. 

Удружење учитеља из Чачка оснива Фонд за потпомагање школовања сиро-
машних а ваљаних ђака, што је био први фонд са таквом наменом у Србији.

На јесен чачанска општина финансира поправку цркве и подизање ограде око 
ње (АС, МПс, Ф-XIII, р. 85/1874).

Читаоница Округа чачанског 1874. године има 68 чланова и у поседу 36 књи-
га, а од новина прима „Православље“, „Отачбину“, „Јавор“, „Глас народа“, „Рад“, 
„Преодницу“, „Сион“, „Школу“, „Тежака“ и низ политичких новина.175 Године 
1875. међу насловима биће и „Српске новине“, „Јавност“, „Исток“, „Граничар“, 
„Ново доба“, „Београдске новине“ и „Застава“.

173 Делови овог писма писаног 1874. године први пут су презентовани у књизи Мита Петровић, Ратне белешке са 
Јавора и Топлице 1876, 1877. и 1878, свеска прва Догађаји са Јавора 1876, Чачак: Народни музеј - Чачак, 1955, у поговору 
Уроша Џонића Мита Петровић (живот и рад).

174 С обзиром на то да је током јесени 1874. чачанска општина финансирала подизање ограде око цркве, а на овој фо-
тографији ограда постоји, досадашње њено датовање у период пре 1875. измењено је у период после 1874. године.

175 Детаљан извештај о читаоницама у Чачку, Карановцу и Ивањици, као и о њиховој имовини -  објављен 
у: Перуничић, 1969: 207-208. 
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1874. ЧАЧАК 
Димитрије сазнаје да папири коришћени у трговинама потичу из архиве Среског начел-
ства и креће у спасавање овог материјала.

„(...) секретар ме је извео на таван судски, где сам наишао на растурене и разбацане ста-
ре хартије по целом тавану, а које су биле покривене дебелим слојем прашине. 
У рашчепрканој прашини нашао сам неколико писама, писма од знатнијих лица још го-
дине 1819 и 1820 упућена кнезу Васи Поповићу или господар Јовану Обреновићу, а у гоми-
ли скинуте старе хартије за потпаљивање, два документа из Првог народног устанка, 
што сам све узео себи. (...)
Овде у овој гомили бачене хартије, као и на другим оваквим таванима и шупама, у изба-
ченој тако исто старој хартији, коју тешки и дебели слојеви прашине покривају, налази 
се важна и драгоцена грађа за нашу народну новију историју, а коју би требало брижљиво 
сачувати.“  (преузето из: Петровић, 1955: 246; Петровић, 1996: 233, 234)

Без обзира на значај ове грађе, Димитрије се суочио са незаинтересованошћу особља 
овог Начелства за ова документа, што подстиче његову наклоност ка очувању културног 
и историјског наслеђа. Иако само двадесетогодишњак, постаје озбиљан љубитељ ста-
рина и покушава да од уништења сачува разне предмете, а најпре постаје пасионирани 
сакупљач старих докумената. Супруга Милева му је велика подршка у томе.
Одлазак на таван чачанског Суда био је први корак у Димитријевом каснијем дугого-
дишњем похођењу разних кутака по српским кућама. „После трагања по Чачку и околи-
ни, он продужује ревносно посао и по другим местима у Србији, па прелази и у Војводину. 
Пео се на таване, силазио у подруме, одлазио у забачена села, обилазио цркве и манасти-
ре, претурао канцеларијске архиве, прегледао гомиле мемљиве хартије само да би прона-
шао што важно.“ (Исто: 235)
Почетком јесени међу ученицима основне мушке школе и Реалке влада епидемија гу-
шобоље. Помоћник Начелства чачанског шаље телеграм Министарству просвете у коме 
пита да распусте децу док не прође „опасна болест гушобоља“ и истиче: „До сада су три 
смртна случаја била а троје се опасно разболело.“ Професор Васа Филиповић јавља о 
сличној ситуацији у Реалци, односно да је један ученик умро, а да су двојица болесна.176 
Ученици су распуштени, а епидемија сузбијена после недељу дана. Школске зграде су 
пре наставка предавања опране и окречене. 
Болести које владају током зиме вероватно су допринеле и тужном догађају у породици 
Петровић. Син Драгутин се разболео и 4. децембра подлегао болести.177

1875.

Кнез Милан Обреновић склапа брак са Наталијом Кешко, ћерком руског пуковника и молдавске 
принцезе.

Кнез Милан Обреновић доноси Одлуку о грађењу железничке пруге нормалног колосека од Бео-
града до Ниша, као и државне границе.

У Београду је основано „Женско друштво“ - прво удружење српских жена у држави. „Деловало је 
на хуманитарном, просветном и националном плану и доприносу очувању традиционалне домаће 
женске радиности и унапређењу занатства.“ (Корићанац, Танеска, 1995: 9) Његове подружине 
брзо су хватале корен у целој земљи.
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1875.ВИНЧА / БЕОГРАД
Почетком фебруара начелник Округа београдског доноси одлуку о отпусту Павла Зо-
рића из учитељске службе. Павле и Христина морају да напусте школски стан у Винчи. 
Последњом платом њему је исплаћено 24 дана месеца фебруара текуће године. Чека га 
несигурна будућност, без прихода и са болешћу која се брзо развија, па мора да се сна-
лази за становање и средства за живот. Посебна подршка му је ћерка Христина која му 
пружа све потребнију негу због ослабљеног вида. Решење за смештај у наредном пе-
риоду они проналазе у Палилули код учитеља палилулске основне мушке школе Пав-
ла Шуваковића. Овог учитеља Павле вероватно познаје из завичаја, јер је Шуваковић у 
Београд дошао управо из Титела и од занатлије чизмара напредовао у учитеља.178 Пре 
ангажовања у Палилули радио је у школи у Жаркову.
Павле прикупља документа о службовању и моли Министарство просвете „за милост 
и потпору док му се вид не поврати“. Обраћање почиње речима: „Након осмогодишњег 
учитељовања отварајући другима очи, остадох сам без вида (...)“ (Молба од 8. августа 
1875, АС, МПс, Ф-I, р. 192 /1878) 
Добија обавештење да на основу Закона о устројству основних школа није остварио 
право на издржавање јер нема десет година проведених у служби. Наредном молбом об-
раћа се Народном представништву. У овом писму, пуном осећања беспомоћности, каже: 

„Осамнајст месеци протекоше од кад се лишен вида превијам од немила до недрага, не 
имајући никаквог имања, а притом немогући ништа зарадити, остаје ми још једина 
нада на Ваше човеко љубље, који претстављате народ чију сам децу васпитао и на пут 
изводио, и с правом очекујем да ће Те моме невољном стању крај учинити; одредивши 
ми милост, јер се неслаже са достојанством просвећеног народа, да један раденик, који је 
осам година учитељску дужност ревносно вршио и у тој тешкој дужности  вид изгубио, 
да дође до тога да мора у прошњу ударити, да свој и свога нејаког детета јадни живот 
обдржи.“ (Молба од 4. септембра 1878, АС, МПс, Ф-VI, р. 17/1878)

На крају писма Павле наводи да станује код палилулског учитеља Павла Шуваковића. 
Вид му је, вероватно, потпуно ослабио јер је писмо писано другачијим рукописом, од-
носно, руком учитеља Шуваковића.179

ГРАЦ (Аустроугарска монархија) / БЕОГРАД
Светозар је у Грацу, вероватно, успео да слуша предавања из првог семестра, а подаци из 
архиве Техничке школе показују да му је, због неплаћања школарине за летњи семестар, 
онемогућено даље праћење наставе. Материјално стање је Светозара навело да се врати 
у Србију. Живи у  Београду у Улици Кнеза Милоша бр. 64.

Нови Сад (Аустроугарска монархија)
У породици Светозара и Анке Милетић, поред ћерке Милице и сина Славка, рођено 
је још седморо деце. Нажалост, сва су умирала у првим месецима или раним годинама 
детињства. 

176 Телеграми помоћника Начелства чачанског од 8. октобра и професора Васе Филиповића од 9. октобра 1874, АС, 
МПс, Ф-XV, р. 444/1874.

177 МИАЧ, ЗМК, МК умрлих цркве Светог вазнесења у Чачку, 1874, р. бр. 123.
178 Одлука Министарства просвете о успешно положеном државном испиту за учитеља основних школа за Павла 

Шуваковића, АС, МПс, Ф-VII, р. 1161/1864.
179 Закључено на основу увида у један Шуваковићев допис.
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1875. ЧАЧАК 
Подстакнут губитком детета Димитрије почиње да се залаже за напредак здравства, а 
нарочито за оснивање санитарне службе и пружање хитне помоћи деци. Такође, залаже 
се за побољшање хигијенских прилика по селима, бори се против празноверица и за за-
брану надрилекарства знајући да непросвећен народ спас од болести тражи од народних 
видара, травара, попова и калуђера. 
Професор Реалке Васа Филиповић извештава министра просвете и Начелство Окру-
га чачанског о потенцијалном проблему са школском зградом изнајмљеном од трговца 
Фердинанда Крена.

„Над том кућом постоји велики подрум на свод, који је газда по уговору са Општином за 
своју потребу задржао. Пре месец дана именовани је газда сместио у једно оделење под–
рума лед тако, да други разред и професорска канцеларија постоје над ледом. Неки држе 
да ће овај лед шкодити нарочито у лето кад се стане топити, док међутим други као 
и окр. инжињер тврде, да неће шкодити, јер је свод дебео.“ (Перуничић, 1969: 212, 213)

Филиповић гаји наду да ће се школска зграда убрзо завршити, што се и остварило. На 
јесен се настава Чачанске гимназијске реалке одвија у сопственој новосаграђеној згради.
Наставу у другом разреду женске школе почиње да похађа Косара Цветковић, ћерка 
новог службеника у чачанском Суду Кузмана Цветковића. Девојчица Косара (рођена у 
Горњем Милановцу 1868. године) касније ће постати врсни интелектуалац - жена која 
се, уз учитељску професију, успешно бавила писањем поезије, превођењем књижевних 
дела, израдом илустрација и др. (Недељковић, 2010).
Да још није довољно заживело физичко васпитање у школама показује примедба дата 
учитељкама основне женске школе да не обраћају пажњу на телесно вежбање ученица 
(Давидовић, Павловић, 2009: 168). 

По завршетку градње зграде гимназије настају нове упе-
чатљиве промене центра Чачка. На простору близу цркве 
већ се копају темељи за зграду Окружног здања. У току 
земљаних радова за овај објекат пронађена су црквена 
звона која су нестала при првом претварању цркве у џа-
мију. То је био велики догађај за град јер се за звонима 
безуспешно трагало неколико деценија. 

Овим звонима у наредном периоду пажњу посвећује Ми-
хаило Валтровић.  Објављује текст у коме, између оста-
лог, каже: „Овако очувана звона реткост су у српским 
крајевима. Позната је ствар да су Турци звона мрзили, а 
путници по турској царевини у прошлим вековима при-
чају, да је турски војник у велику заслугу своју рачунао кад 
разбије звоно па које парче бронзе однесе у царску топо-
ливницу.“ („Српске илустроване новине“, Нови Сад, 18. 
август 1881, бр. 3: 37, 38)

Део текста Михаила Валтровића Стара српска звона са илустрацијом једног звона чачанске цркве у „Српским илистрованим нови-
нама“, Дигитална библиотека Народне библиотеке Србије

ЗВОНА ЧАЧАНСКЕ ЦРКВЕ
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1875.БЕОГРАД
Како би завршио студије Светозар 28. октобра обраћа се Министарству просвете са мол-
бом за подршку „(...) да могу свршити машински курс и да као свршени техничар могу наћи 
занимања“ (АС, МПс, Ф-XII, р. 3/1875) У наставку молбе тражи „(...) државно благодејање 
за време од једне или једне и по године да се могу спремити за наставника у мојој струци 
и довршити најважнији по нас део: примену машинства на железништво и машине за 
мању индустрију“. (Исто) Предлаже и другачију помоћ, „какво занимање“ којим би саку-
пио новац за даље студије. Да би се надлежни боље упутили у његово образовање и дали 
му службу упућује их да се обрате „госп. Клерићу180 руд. инж. који је као мој састручњак 
најкомпетентнији за такву оцену“. (Исто) Ипак, не добија тражену потпору. 

ТИТЕЛ  (Аустроугарска монархија)
Јован Зорић је унапређен у чин мајора. Александар и Параскева Зорић добијају сина 
Душана.181 Кума на крштењу је Марија Раиковић, удовица из Титела.
Крајем године ћерка Андреја Зорића, Јелена, кума је на крштењу малој Милеви, ћерки 
официра шајкашког батаљона Михаила Марића.182 Милева ће касније постати научни-
ца, математичарка и физичарка и супруга Алберта Ајнштајна.

Нови Сад  (Аустроугарска монархија)
Светозар Милетић, који је постао водећи војвођански политичар и борац за права Срба 
у Аустро-Угарској, изабран је за тителског посланика у Угарском сабору.

Софија / Ћустендил (Османско царство) / Нови Сад  (Аустроугарска монархија)
Ђорђе Милетић ради као службеник на градилишту пруге Софија - Ћустендил. Сина 
Љубомира шаље у Нови Сад да се школује у гимназији (Стајић, 1938, 13). Љубомир ста-
нује код стрица Светозара и прима новчану помоћ из српских школских фондова.

180 Љубомир Клерић био је неколико година старији од Зорића и завршио је, уз циришку Политехнику, и Рударску 
академију у Фрајбергу коју је и Зорић похађао. Ове године постаје професор механике на Великој школи у Београду, а 
иначе је један од првих представника домаће техничке интелигенције. Године 1887. постаће један од првопроглашених 16 
академика Српске краљевске академије (у Академији природних наука).

181 АВ, ЗМК, МК крштених православних Срба храма Светог Успења Пресвете  Богородице у Тителу, 1875, р. бр. 46.
182 АВ, ЗМК, МК крштених православних Срба храма Светог Успења Пресвете  Богородице у Тителу, 1875, р. бр. 84.

Протокол рођених православних Срба из Титела где су уписани Душан Зорић и Милева Марић (редни број, датуми рођења и 
крштења, име, имена родитеља, и име куме), Архив Војводине, Нови Сад



УЧЕНИЦИ ДИМИТРИЈА ПЕТРОВИЋА У ЧАЧКУ

 Димитрије је у току рада у Чачку од првих генерација ученика био старији само десетак година, 
али верујемо да је, као учитељ пун ентузијазма и разноврсних сазнања добијених од квалитетних 
предавача из београдских школа, пре свега оних од Стеве Тодоровића, битних за предмет цртања, 
пружао квалитетну наставу и бар у неком делу учествовао на формирање њихових личности. 
Неки од ученика из генерација чачанске Реалчице/Реалке којима он предаје постали су значајне 
личности у тадашњем друштву.
Међу Димитријeвим ученицима највише су напредовали Димитрије Средојевић - касније народ-
ни посланик, Живојин Тајсић - апотекар и успешни политичар који је два пута биран за народног 
посланика, Велисав Миловановић - срески начелник, Лука Терзић - председник суда, Љубомир 
Милијић - генерал, Алекса Аца Станојевић - професор у чачанској и лесковачкој гимназији, пре-
давач на војној академији и инспектор Министарства просвете и црквених послова и Добросав 
Игњатовић - суплент (наставнички приправник) у више гимназија и добротвор који је основао 
своју задужбину при Министарству просвете. Међу њима су, такође, и професор и књижевни 
историчар Андрија Гавриловић, професор Владимир Вуличевић и апотекар Коста Николић. Неки 
ће се касније бавити земљорадњом, трговином и кафеџијским занатом, а ту је и неколико будућих 
свештеника (Филип Мијатовић, Стеван Миличић, Мијаило Милошевић, Сретен Недић, Владимир 
Поповић, Добривоје Протић и Вељко Танкосић), адвоката (Добросав Дуканац и Милан Дуја Ди-
митријевић) и учитеља (Андрија Дрињаковић, Михаило Глишић и Живојин Милојевић) (Стојко-
вић Б. К., Ковачевић В, 1987: 550).

Зграда Реалне гимназије у Чачку изграђена 1875. године, Међуопштински историјски архив, Чачак



ПЕТРОВИЋИ И ЗОРИЋИ
У МАТИЧНИМ КЊИГАМА ЧАЧАНСКЕ ЦРКВЕ

Породице Петровић и Зорић са Чачком повезује више важних догађаја. Ту су се венчали Димитрије Петро-
вић и Милева Зорић и ту је рођено њихово троје деце - Драгутин, Милица и будућа славна сликарка Наде-
жда. Међутим, Чачак је место које носи и неке тужне породичне приче. У њему су своје животе завршили и 
у њему су сахрањени прворођени син Петровића Драгутин и Милевина мајка Драгиња Зорић. Почивају на 
гробљу које је формирано 1840. године, а које Чачани и данас користе.183 Вероватно су Драгутин и Драгиња 
били сахрањени једно у близини другог на најстаријем делу гробља, али се данас не знају места где почивају.

183 У време турске владавине Чачани су користили гробље које је формирано поред цркве Светог Ђорђа коју је пре 1826. године изградио го-
сподар Јован Обреновић како би служила грађанима у време када је градска црква била претворена у џамију.  Црква и гробље налазили су се на 
црквеном имању у сокаку који иде према селу Лозници (данас угао Обилићеве и Немањине улице). Међутим, црква и гробље нису у употреби у 
време када Петровићи живе у Чачку (Лукић, 2000). 

Рубрике из Протокола умрлих цркве у Чачку у којима су уписани Драгиња Зорић, преминула 1872. и Драгутин Петровић,
преминуо 1874. (редни број, име, број година и датуми смрти и сахране), Међуопштински историјски архив, Чачак

(фотографисао Зоран Милошевић)

Рубрике из Протокола рођених цркве у Чачку (за период 1871-1876) у којима су уписана деца Димитрија и Милеве Петровић 
- Драгутин, рођен 1871, Надежда, рођена 1873. и Милица, рођена 1876. (редни број, датуми рођења и крштења, име, име кума и 

родитеља) Међуопштински историјски архив, Чачак (фотографисао Зоран Милошевић)
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1876. ЧАЧАК
Десетог априла рођена је Милица, друга ћерка у породици Петровић. Чин крштења оба-
вио је 18. априла свештеник Василије Вуковић.184
Србија се припрема за рат са Турском ради ослобађања јужних крајева и осигурања 
пуне независности кнежевине за коју се још требало борити. Иако је последњи турски 
војник отишао 1867. године, Србија је политички још увек вазал султану.
Због најаве рата 10. јуна прекинута је настава у Чачанској реалци. Новосаграђена школ-
ска зграда припрема се за смештај ратне болнице. За наредну школску 1876/1877. годину 
школа не уписује ђаке. 
Наставници у зрелим годинама одлазе на војну дужност, а млади Димитрије добровољ-
но се пријављује за рат. Пун је полета што има прилику да учествује у коначном осло-
бађању Србије. Његов полет је вероватно подстакнут још свежим личним сећањима из 
детињства у којима су слике суровости Турака током догађаја на Чукур-чесми и бомбар-
довања Београда 1862. године.
У време Димитријевог одласка у рат Надежда има три године, а млађа ћерка Милица 
само два месеца. Милева ће се сама старати око двоје мале деце, а уз то наставити са одр-
жавањем наставе у Основној женској школи јер она током рата не прекида рад. Супруг 
ће јој са ратишта слати скоро целе своје учитељске плате.
У Чачанској реалци професор Васа Филиповић постављен је за заступника директора.185

ИВАЊИЦА
Почетак Првог српско-турског рата званично је објављен 18. јуна. Војници су, чекајући 
прве борбе, смештени у Ивањици. Димитрије Петровић је распоређен на дужност коме-
сара „пионирске чете“186 Чачанске бригаде прве класе.

Љубомир Ивановић, Портал старе гимназије у Чачку, 1936,
оловка на папиру, 25х35 cm, Уметничка галерија „Надежда Петровић“, 

Чачак, инв. бр. 1185  

184 МИАЧ, ЗМК, МК рођених  цркве Светог Вазнесења, Чачак, 1876, р. бр. 38.
185 За директора ће бити постављен указом кнеза Милана 1880. и на тој функцији остати до 1883. године.
186 Пионири су, у ствари, представљали род војне инжењерије.
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1876.БЕЧ  (Аустроугарска монархија)
Током године Павле одлази у Беч на операцију катаракте коју је на Бечкој очној клиници 
обавио доктор Арлт (Молба Павла Зорића за учитељску службу, 7. март 1877, АС, МПс, 
Ф-I, р. 192/1878). Операција је вероватно изискивала већа финансијска средства, па су 
му можда у овом случају у помоћ притекла браћа из Титела како због тога што су била 
далеко бољег материјалног стања од њега - Андрeј је трговац, а Јован као аустроугарски 
мајор припада високом слоју грађанства - тако и због чињенице да са њим нису у стал-
ном контакту и да му због тога, вероватно, нису често ни помагали у данима тешким за 
егзистенцију.

БЕОГРАД
Студијама у области машинства и технике у Карлсруеу и Грацу Светозар Зорић је успео 
да заокружи део школовања. Деветог фебруара 1876. године из Београда упућује молбу 
Министарству просвете за службу у којој наводи: 

„Подписани је свршио машинско инжењерство у Немачкој, но због оскудице није могао 
да практикује нити да се специјално изобрази да би могао да заузме катедру на вели-
кој школи; с’ тога моли Г. Министра да му на време даде какво наставничко место на 
средњој школи.“ (АС, МПс, Ф-IV, р. 52/1876) 

Уз тражење привременог посла изражава и жељу за даљим школовањем у техничким, 
математичким и природним наукама, те моли да буде кандидован за државног питомца 
ако се буду тражили у овим  областима. 

1876.

Седамдесете године 19. века биле су време када је на Балкану настао низ уста-
нака и ратова против османлијске власти покренутих услед страшних турских 
зверстава. Најпре се десио Херцеговачки устанак (Невесињска пушка, 1875-
1877) који се проширио на целу Босну и Херцеговину. Затим се у Србији покрећу 
српско-турски ратови (1876-1878) и одигравају Црногорско-турски (1876-1878) 
и Руско-турски рат (води се на територији Бугарске 1877. и 1878. године, а руски 
савезници су Румунија и Србија).

Шестог фебруара у Београду је основано Српско друштво Црвеног крста.

Приликом успеха социјалистичких кандидата на општинским изборима у Кра-
гујевцу организована је манифестација названа „Црвени барјак“ у којој је ношена 
црвена застава на којој је белим словима исписана реч Самоуправа. Власт је ову 
манифестацију окарактерисала покушајем проглашења републике.

Прва српска сликарка Катарина Ивановић постаје почасна чланица Српског уче-
ног друштва.

Војска је у Чачку преко Западне Мораве изградила дрвену ћуприју за прелаз вој-
ника и топова. Мост је заменио скелу која је саобраћала између вароши и Љубића.

У Чачку је основан пододбор Црвеног крста.
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ВАЉЕВО / КРУПАЊ 
Молба Светозара Зорића је услишена. Првог марта министар је донео одлуку да се 
постави за учитеља вештина у Ваљевској нижој гимназији (друга половина школске 
1875/1876. године) (АС, МПс,Ф-IV, р. 52/1876; Календар са шематизмом Кнежества Ср-
бије, 1877: 37). Школа је основана као дворазредна Ваљевска гимназијска реалка187 и иза 
себе има неколико година рада. Почела је са радом 1870. године у новоизграђеној про-
страној згради коју користи заједно са основном школом188 (Недељковић, Трипковић, 
1970: 14). Школа се већ на самом почетку трудила да буде добро опремљена. Добила је 
и своју Школску башту. (Исто: 23) У школској 1876/1877. години, када предавач постаје 
Светозар Зорић, уведен је четврти разред и школа је почела да носи назив Ваљевска 
нижа гимназија.
Иако се школовао у области машинства, за добијање овог запослења уважени су Свето-
зарево сликарско образовање и таленат. Као учитељ вештина добио је задужење да пре-
даје цртање и краснопис, за које ће имати плату од 200 талира годишње, и гимнастику за 
100 талира годишње (АС, МПс, Ф-IV, р. 52/1876). Заступник директора школе Милан М. 
Максимовић189 му, као немачком студенту, предлаже и посао предавача немачког језика, 
али се није „примио“ тог задатка (АС, МПс, Регистар за 1876, бр. 1540), што указује на то 
да је озбиљно схватио своја задужења у области вештина. Настава цртања и краснопи-
са у школу уведена је већ прве школске године, али судећи да су се променила већ три 
учитеља190 који су, уједно, предавали и друге предмете, може се претпоставити да они 
нису били посебно стручни у овој области. Зато се може сматрати да је, запошљавањем 
Светозара Зорића који иза себе има похађање сликарске школе Стеве Тодоровића, Ваље-
во добило првог квалитетног учитеља цртања. О његовом умећи у вештини краснописа 
сведочи сачувана преписка, а о знању цртања и сликања говоре дела из каснијег периода 
(стране 191,197, 235). 
Са доласком професора Максимовића за заступника директора почетком 1876. године 
почело је опремање школе и за област физичке културе. „Једна од првих акција било је 
прикупљање добровољних прилога за набавку гимнастичких справа. Прилозима Општи-
не и грађана опремљена је при гимназији ‘Школа за телесна вежбања’“. (Недељковић, 
Трипковић, 1970: 23) Тиме се у школи први пут уводи настава физичке културе. Часови 
гимнастике учитеља вештина Светозара Зорића, који се одржавају у новоформираној 
Школи за телесно вежбање, сматрају се почетком развоја организованог бављења спор-
том у Ваљеву. 

Заглавље и потпис Светозара Зорића са молбе за предавача 
на Великој школи упућене Министарству  просвете 
исписани краснописом (АС, МПс, 1878. Ф-VII, бр. 96), 
Архив Србије, Београд

1876.
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ВАЉЕВО / КРУПАЊ 
Нажалост, крајем маја настава у ваљевским школама је прекинута због Српско-турског 
рата. Основна школа и гимназија су исељене, а зграда претворена у болницу у коју су 
смештани рањеници са фронта ((Недељковић, Трипковић, 1970: 14). Војна власт и Ми-
нистарство финансија Светозара Зорића као машинско-рударског инжењера ангажују 
на изради муниције од олова у руднику у Крупњу191 (АС, МПс, Ф-VII, р. 96/1878). Овај 
ангажман Светозара посредно враћа омиљеној науци геологији. На терену сакупља руд-
но камење од кога ствара личну збирку.
Иако обавља важну ратну дужност, Зорић током године веома тешко живи. После плате 
добијене крајем јуна, не добија никакве исплате ни из ниже гимназије, ни из ваљевског 
Начелства, ни из Крупањског рудника.

Нови Сад / Будимпешта  (Аустроугарска монархија)
Светозару Милетићу прете нове оптужбе што доприноси томе да његова ћерка Милица 
одустане од намере да студира медицину у Швајцарској. Уредништво листа „Застава“ 
Светозар предаје др. Милану Ђорђевићу (од „Заставе“ бр. 93 од 23. јуна 1876). Део обаве-
за у листу постепено преузима Милица коју је већ почео да упознаје са низом друштве-
них и политичких питања за која се ангажује. 
У јулу је Милетић по други пут ухапшен. Лажно је оптужен да је Србији за рат са Тур-
ском обећао 20-30 хиљада добровољаца из Војводине. Смештен је у истражни затвор у 
Будимпешти. 

Румунија
Након избијања Српско-турског рата Ђорђе Милетић одлази на ратиште у Румунију. 
Секретар је у одреду бугарског револуционара и војводе Панајота Хитова који је окупио 
бугарске добровољце да помажу Србима у овом рату.192

1876.

187 У школској 1873/1874. години у Ваљевској гимназијској реалци уведен је трећи разред, тако да од школске 1874/1875. 
носи назив Ваљевска полугимназија.

188 У овој згради данас се налази Народни музеј Ваљева.
189 Професор Милан М. Максимовић био је вишегодишњи колега Димитрија Петровића у чачанској Реалчици, па је 

професор истог имена који службује у Ваљевској реалци вероватно иста особа.
190 Дотадашњи предавачи цртања и краснописа били су Новак Савић, Таса Стојановић и Јован Костадиновић.
191 Крупањски (Подрињски) рудник држава је отворила 1866. године. У њему се експлоатише олово (без уобичајене 

појаве сребра). Споро се развијао јер је држава мало улагала у њега. Од 1874. до 1876. године у Управи Подрињског руд-
ника као помоћник управитеља ради Светозар Машин, старији брат Зорићевог друга из Београдске реалке, Александра.

192 Панајот Хитов - поборник удруживања Бугара и Срба у борби против турске власти. Један део живота провео је у 
Београду у коме се 1874. године оженио са Катарином Бранковић. 

„Гимназија у Ваљеву, по слици од г. Шмита“ (Карић, 2015: 647) 



ДИМИТРИЈЕ ПЕТРОВИЋ
У ПРВОМ СРПСКО-ТУРСКОМ РАТУ

У Првом српско-турском рату Димитрије Петровић, уз обављање војних дужности, себе види и као диви-
зијског цртача и бележника догађаја којима ће присуствовати свестан да ће бити важни за српску историју. 
Прве белешке пише већ 16. јуна када са војском полази из Чачка ка Ивањици. Описује усхићење које влада 
међу окупљеним народом који у рат испраћа Чачанску бригаду прве класе, Чачанску бригаду друге класе и 
две чете Пионирског одреда.

„Пошто је чачанска бригада промарширала кроз варош у седам часова, кренуле су и обе пионирске чете. Пред 
пионирима су на коњима јахали потпоручник Сима Поповић и окружни инжењер Јустин Штитовац, а пе-
шице су наступили потпоручник Јован Павлићевић и дивизиски цртач Мита Петровић (...) Док смо прола-
зили кроз чачанске улице, испраћале су нас гомиле старих и младих жена, деце, па и стараца, у чијим очима 
блистаху сузе од радосне узбуђености (...) Тако пролазећи држали смо се за најсрећније што смо дочекали тај 
свети тренутак у коме се и ми појављујемо на бојишту, кад се отпочиње после толико прохујалих векова 
,Косовска покајка’“.  (Петровић, 1955: 7, 8; Петровић 1996: 7, 8)

У Димитријевој забелешци о Чачку, који са војском гледа са обронака планине Јелице, преплићу се лирски 
опис и географски подаци и истичу лепота вароши, импозантност грађевина и урбанистички развој:

„Плаховита Морава, која се змијасто повија спуштајући се од Овчара и Каблара, пролази плодну равницу, 
оставља на левој страни венац Љубић, који се постепено пење од Мораве и уздиже на 300 метара увис. На 
десној страни је варош Чачак у низи, коју Морава плави, пошто испуни своје корито, но подигнути шпор на 
западној страни вароши одбија је натраг. Источно од вароши, за више од једног километра, Морава се савија 
у виду лакта и спушта се јужно ка Карановцу.
Сам Чачак по себи, лепа је варошица, која је испресецана са више регулисаних улица које су украшене већи-
ном лепим и новим кућама, а најлепши му изглед даје ново, колосално окружно здање, према коме је гимна-
зијско здање, и велика прекрасна црква, која носи на себи велико кубе, чији је пречник дугачак на десет хвати. 
Црква има и два мања кубета у виду куле. Кроз варош пролазе и укрштају се вијугасти широки друмови: 
спуштајући се, са севера, милановачки, са запада ужички, са југа ивањички и карановачки.“ (Петровић 1955: 
8; Петровић 1996: 8)

Чачак из периода 1875-1879. година, макета - рад ученика Техничке школе у Чачку из 2015. године (фотографисао Даниел Микић)



Борбе у Првом српско-турском рату ће се одигравати око границе са Турском у Рашкој области - на линији 
Нови Пазар - Ивањица - Јавор. Уз дужности комесара чачанских, а касније и рудничких, пионира Димитрије 
налази време да црта пејзаже из окружења на којима акцентује положај насеља и војних јединица, али они 
нису само штуре скице већ стрпљиво рађени крајолици са истакнутом атмосфером. То су већином једнобој-
ни цртежи оловком на папиру, мада је било и богато обојених. Ратне цртеже Мита је планирао да укомпонује 
у своје белешке. „Његов опис борби на Јавору и Топлици садржао је 37 цртежа предела, планова, портрета и 
скица, који су данас већим делом изгубљени.“ (Бојовић, 1995: 134)

Димитрије се озбиљно бави писањем белешки у којима се преплићу подаци о војсци и њеним положајима 
и кретањима, описи ратних похода и сликовити описи природе. У белешкама помиње многа села са овог 
подручја кроз која пролази или борави војска - Кушиће, Прилике, Катиће, Штавиље (Штаваљ), Горачиће, 
Ерчеге... Посебно су упечатљиве његове приче о људима и њиховим судбинама.

„И његова жена, знајући да јој је муж остао без преобуке, јер је понео само једне кад је у рат пошао, припреми 
се онда сама, иако је била у другом стању, и то у времену када ће већ родити. Није га могла више оставити, 
но скупи му преобуке и мало понуда, па похита Јавору. (...) Она приспе на Кушиће, ту је сустигну сви знаци 
скорог порођаја, даље се није смела усудити ни крочити. (...) нађе се у необраном грожђу, почне се мувати по 
дољачама, не би ли где нашла пусто место да се породи. Али као за пакост, свуд војска прекрила својим ша-
торима. Најзад појури шаторима, који беху разапети испред Црквишта, наиђе на један у коме не беше нико-
га, завуче се унутра, заклони и после неколико тренутака порођај је био свршен и мушко детенце пишташе. 
(...) Један од официра изјави оцу да жели да буде кум новорођеноме. Отац га прими и одмах се ту свети чин 
изврши. Дете добије име Бранивоје. После неколико сахати породиља се спреми, дете увије, узјаше на коња и 
оде весело својој кући, а отац се врати на своје место.“ (Петровић, 1955: 207; Петровић, 1996: 198)

Димитрије Петровић, Мучањ, 1876, цртеж оловком у боји, 42х28,1 cm,  Народни музеј Чачак, инв. бр. И 2938
(фотографисао Мијодраг Тутуновић)



ДИМИТРИЈЕ ПЕТРОВИЋ
У ПРВОМ СРПСКО-ТУРСКОМ РАТУ

Димитрије Петровић, Сјеничко поље, 1876,
цртеж оловком, 27,5х19,5 cm, Народни музеј Чачак,

инв. бр. И 2935 (фотографисао Мијодраг Тутуновић)

У чачанској бригади Димитрије прона-
лази неке од познаника. У њој се нала-
зи професор београдске Реалке Драгу-
тин Плајер193, постављен за казначеја 
(благајника) и касније за команданта 
муниционе колоне. У разговорима са 
њим Димитрије може да сазна каквих 
новости има у његовој бившој школи. У 
чачанској бригади друге класе налази се 
његов школски друг из теразијске полу-
гимназије - Живан Живановић.194 
На Јавору среће свог друга из сликарске 
школе, сликара Ђорђа Миловановића и 
у белешкама описује њихов разговор из 
кога се види полет младог добровољца 
Димитрија што доприноси ослобођењу 
земље.

„На вратима сретнем свог колегу Ђоку, 
који се беше изненадио, кад ме виде она-
ко наоружаног са пушком у руци.
- Забога, шта је то од тебе? Што си се 
ти наоружао тако, кад не мораш ићи у 
бој?
- Ја идем својевољно, - одговорим му сме-
шећи се.
- Шта говориш, забога, како својевољно? 
Знаш ли да то није весеље? Тамо се гине, 
сети се жене твоје и твоје деце. Шта 
ће радити, ако ти погинеш? Остави се 
тога, молим те! (...)
- Не, брате Ђоко, овај тренутак сам 
жељно очекивао још од детињства. Кад 
сам га тако срећно доживео, хоћу да бу-
дем ја један од тих раденика на основу 
велике српске зграде. Ако погинем, нећу 
бити сам, нити ће моја породица оста-
ти сама. Но, ти буди тако добар, те, ако 
бих ја погинуо, јави мојој жени...“ (Петро-
вић, 1955: 36-37; Петровић 1996: 36)

193 Плајер је био професор у Београдској реалци од школске 1867/1868. године и предавао је више предмета међу којима су мине-
ралогија, физика, механика, наука о махинама. Од 1883. до 1894. године био је директор ове школе.

194 Живановић је тада прекинуо студије педагогије и природних наука у Јени и као добровољац се одазвао држави. 

Димитрије Петровић, Кладница, 1876,
цртеж оловком, 27,5х19,5 cm, Народни музеј Чачак,

инв. бр. И 2936 (фотографисао Мијодраг Тутуновић)



МАЈОР МИХАИЛО ИЛИЋ

 Један од највећих јунака Јаворског рата био је мајор Михаило Илић. Димитрије Петровић је по-
себно уважавао овог ратника. У Ратним белешкама описује страховиту борбу на Јанковом вису, 
где је мајор погинуо 24. августа 1876. године, и са дивљењем представља судбоносни догађај, 
његову борбену личност и приврженост војске.

„И кад је добио налог да похита на Чемерницу с она три батаљона, коју има да брани, рекао 
једном свом пријатељу: - Сад идем у бој. Знам да ћу се тамо борити како само ја знам. Ничије 
наредбе нећу примити, ни слушати, или ћу тамо као Србин погинути, или ћу отерати Мују 
[Турке] одакле је дошао! (...) Пушчана ватра просу се са утврђења. Турско тане проби му поно-
сите груди (...) Да је Илић погинуо као електрична муња прошла је вест кроз сву војску за неко-
лико тренутака. Свакога, који га је лично познавао и ко га је знао по чувењу, потресла га је. На 
хиљадама очију беху се наводниле (...)“ (Петровић, 1996: 188-193)

Мајор Илић био је мотив сликару 
Стеви Тодоровићу. Такође, Дими-
тријева ћерка Милица (Мишковић) 
посветила му је једну песму. У време 
његове погибије била је дете од само 
неколико месеци, али су јој инспира-
ција за песму вероватно биле очеве 
приче о рату и његовим јунацима под-
стакнуте чињеницом да је сахрањен у 
оближњем ташмајданском гробљу195, 
па и то да је улица у близини куће 
Петровића од 1896. године почела да 
носи име мајора Илића.

„Бој онај славни не беше давно
И данас сија херојски плам
Са места оног, где си ти пао,
Бранећи храбро јаворски кам.“

(Милица Мишковић, део песме Михајлу 
Илићу, збирка Песме, 1910)

195 На планини Јавор, недалеко од Ивањице, 1907. године подигнуто је Спомен-гробље где је сахрањено 7000 војника страдалих у 
биткама Јаворског рата. У централном делу налази се споменик мајору Михајлу Илићу.

Стева Тодоровић, Мајор Михаило Илић, 1877, уље на платну, 
76,5х94,5 cm, Народни музеј Београд, инв. бр. 31_726 
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1877. ЧАЧАК / КРУШЕВАЦ
Први српско-турски рат завршио се 16. фебруара, па је породица Петровић већи део 
године на окупу. Србија, ипак, није спокојна, очекује нове сукобе са турском војском. На 
јесен (21. октобра) Димитрије са Чачанском бригадом поново одлази на терен очекујући 
нове ратне активности. У време приправности за почетак рата (када је војска била ста-
ционирана у Крушевцу) у својим забелешкама описује и тренутке опуштене атмосфере 
и славља.

„Дође нам и 8. новембар, дан Св. Арханђела. Многи Чачани славе тај дан и договоре се њих 
6-7 крсно-имењака да поруче заједно вечеру код Аврама гостионичара и да позову своје 
пријатеље и познанике на вечеру, у част свог патрона. На тој вечери било нас је преко 
30. После вечере, један од тих крсно-имењака, Миленко Јечменић, беше се расположио и 
отпочео да пева, веселећи својим најбољим гласом све госте.“ (Петровић, 1979: 23, 24) 

Међу песмама се вероватно нашла и популарна Са Овчара и Каблара која је управо 
пред српско-турске ратове настала од стране српских досељеника из неослобођених 
крајева и била посвећена кнезу Милану Обреновићу. Месец дана после мобилизације 
Димитрије  долази у Чачак на краће одсуство (од 20. до 23. новембра). Чачанска бри-
гада 28. новембра креће из Крушевца преко Каоне и Шиљеговца ка граници, односно 
ка топличком крају.
Димитрије од школске 1877/1878. године има статус сталног учитеља. Милева добија 
ранг учитељице IX класе.

ПРОКУПЉЕ / КУРШУМЛИЈА
Првог децембра 1877. године званично почиње Други српско-турски рат који ће се оди-
гравати у топличком крају. Чачанска бригада је краће време стационирана у топличком 
крају - Прокупљу, а затим у Куршумлији.  

Аноним, Зграда Окружног 
здања у Чачку, око 1900, 
разгледница, Народни музеј 
Чачак, инв. бр. И 1936

1877.

Отворена је зграда 
окружног здања у 
Чачку. У њој су смеш-
тени Окружно начел-
ство и Окружни суд.
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1877.БЕОГРАД
Павлова операција катаракте била је успешна и враћен му је вид. После операције поно-
во живи у Палилули, али „На стану код Г. Софронија Павловића палилулског учитеља“. 
(Молба Павла Зорића за учитељску службу од 7. марта 1877, АС, МПс, Ф-I, р. 192/1878) 
Павловић је Павлов познаник који је, такође, у Србију дошао из прека.196
Павле се почетком марта пун новог елана поново обраћа Министру просвете за учи-
тељску службу. У молби истиче успешност операције и моли за посао у Винчи или некој 
од других школа у околини Београда напомињући „да ми се тиме олакша да могу моју 
најмлађу кћер Христину у овдашњем вишем девој. заводу на васпитање дати“. (Исто) 
Не добивши одговор, крајем јула шаље нову молбу у којој опет истиче чињеницу да му 
најмлађа ћерка стагнира у образовању и васпитању. Поред овог, велики разлог што Пав-
ле поново тражи учитељску службу је, вероватно, намера да допуни свој радни стаж 
како би остварио право на пензију дефинисано Законом о устројству основних школа 
из 1863. године. 

„(...) дејствитељни учитељи са 10 пуних година учитељске службе имали су право на 
40% од своје учитељске плате - пензије, која се повећавала са годинама службе, а на пуну 
пензију, која је била једнака плати, имали су право учитељи са 35 година учитељске 
службе (...)“ (Летић, 2000: 63).

ВАЉЕВО / КРУПАЊ
Светозар Зорић је све док трају ратне активности на војној дужности израде муниције 
од олова у руднику у Крупњу. Без обзира на то његова материјална ситуација је и даље 
веома тешка, о чему сведочи допис који је из рудника почетком јануара упућен Мини-
старству просвете: 

„Управа рудника у Крупњу пита коју је плату и из ког надлештва примао С. Зорић да 
би му она могла од 1. Јануара давати плату јер се он находи у врло жалостном положају, 
што од 20 Јуна није ништа примао.“ (АС, МПс, Протокол, 1877, бр. 177 од 26. јануара 
1877)

196 Павловић се 1864. године обратио Министарству просвете и црквених дела за уверења које му је потребно да тра-
жи „србско поданство“ (АС, МПс, Ф-V, р. 849/1864).

„Топионица Крупањска, по фотографији“ (Карић, 2015: 393)
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ЗОРИЋИ У ЧАЧКУ 1877. ГОДИНЕ

Током лета наступа кратак и редак период када је породица Зорић на окупу. Отац Павле, сестра Христина 
и брат Светозар долазе код Милеве, те је место окупљања Чачак. Сусрет брата са сестрама фотографским 
апаратом забележили су путујући фотографи С. [Стојан] Стојановић и С. Јовановић.197 

Светозар се, затим, враћа у 
Ваљево, а Павле и Христи-
на, иначе без сталне адре-
се становања, у наредном 
периоду остају у Чачку. 
Продужавају се трену-
ци када се Павле дружи 
са ћерком Милевом, зе-
том Димитријем и уну-
кама, четворогодишњом 
Надеждом и једноипого-
дишњом Милицом. Пав-
ле сазнаје да учитељ „у 
Пријељини“ планира да 
се запопи, па почетком 
септембра из Чачка пише 
нову молбу Министарству 
просвете (Молба од 4. сеп-
тембра 1877, АС, МПс, Ф-I, 
р. 192/1878) тражећи по-
стављење у школи у овом 

месту198, надајући се да ће добити позитиван одговор и остати у близини ћерке. Ипак, не добија ову службу, 
али како је крајем октобра Димитрије поново на ратишту, може се претпоставити да он и Христина остају 
у Чачку све до завршетка Другог српско-турског рата, односно до краја ове и на почетку наредне године. 
Тиме Милева има дружбенике, али и значајну помоћ у свакодневним обавезама око деце и кућних послова. 
Боравак у Чачку охрабрио је Павла да по повратку у Београд живи код Димитријевог оца хаџи-Максима.

Детаљ са молбе Павла Зорића за учитељску службу у Прељини од 4. септембрa 1877, Архив Србије, Београд

Атеље С. Стојановић и С. [Стојан] Јовановић, Милева Петровић (рођ. Зорић) са братом
Светозаром и сестром Христином, 5. август 1877, Чачак, фотографија, Милош Коларж, Београд 

197 Фотографски атеље су отворили у Крагујевцу у време српско-турских ратова (Фотографија код Срба, 1991: 34) и радили као путујући фото-
графи у оближњим местима.

198 Школа у Прељини припадала је Округу рудничком и Срезу моравичком. Почела је са радом у фебруару 1870. године и у њој су наставу похађа-
ла и деца из околних насеља - Прислонице, Соколића, Коњевића, Љубића и Балуге
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1877.ВАЉЕВО / КРУПАЊ
Сам Зорић обраћа се Министарству просвете у марту, после девет месеци неисплаћених 
плата.  Начелство Округа ваљевског Светозару је новац исплатило крајем априла. 
Ваљевска гимназија, по завршетку Првог српско-турског рата, од средине марта на-
ставља рад, па је и он поново на учитељској дужности. Крајем лета, пред почетак другог 
рата, Светозар је поново на војном задатку у Крупањским рудницима.

Будимпешта/ Нови Сад (Аустроугарска монархија)
Светозар Милетић је још увек заточен у истражном затвору у Будимпешти. Одговорни 
уредник његовог листа „Застава“ и даље је др. Милан Ђорђевић.

Бугарска (Османско царство)
Након избијања Руско-турског рата Ђорђе Милетић је пришао руској војсци, где до 
краја рата служи у Црвеном крсту.

Сведоџба Управе рудника у Крупњу о ангажовању
Светозара Зорића у време српско-турског рата (АС, МПс, Ф-VII, р. 96/1878),

Архив Србије, Београд



Димитрије у Другом српско-турском рату обавља дужност комесара Штабске коморе, а захваљујући при-
мећеном сликарском таленту и образовању, добија и дужност дивизијског цртача. У Топличком крају (у 
Куршумлији и њеној околини) ради за војску потребне скице положаја и геокарте, али наставља да ради 
и ликовно упечатљиве слике и цр-
теже пејзажа. Овакво ангажовање 
имали су и његови познаници, сли-
кари Ђорђе Миловановић и Ђорђе 
Крстић и учитељ цртања Стева То-
доровић, који је ангажован као цртач 
при генералштабу ради „снимања 
бојишта, битака и уопште бојних 
слика“ (Двадесетпетогодишњица бе-
оградске реалке, 1890: 89)

На терену Топлице ради нове цртеже 
на којима описује терене и локације 
војске. Ратне цртеже рађене у оба 
рата Димитрије је планирао да уком-
понује у своје белешке. „Његов опис 
борби на Јавору и Топлици садржао је 
37 цртежа предела, планова, портре-
та и скица, који су данас углавном из-
губљени.“ (Бојовић, 1995: 134)

Није одолео ни цртању портрета људи које среће, међу којима је и портрет младе жене из турске избеглич-
ке породице. „(...) замолим га да ми дозволи да једну од була цртам. Он се опираше, врло учтиво у први мах, 
затим, устежући се, дозволи. (...) Запитам - коју бих могао цртати, вадећи папир и писаљку из торбице, док 
једна прихвати. (...) Ја му затим кажем: да бих желео да скине покривало с лица и фереџу, па да је снимим у 
оном оделу које има на себи. Мехмед се нешто узврпољи и замуца, али лепа и млада була и не чекајући његов 
одговор и дозволу, баци с лица тулбен и слиндар и фереџу па стаде насред собе као кип. Кад сам видео какову 
лепоту скривају онај тулбен и фереџа, ја сам се изненадио.“ (Петровић, 1979: 234-235)

Димитрије наставља да бележи ратне податке и занимљиве приче. У дужим причама обрађује упечатљиве 
догађаје и размишљања, а одважава се да на папир стави и интимна осећања своја и својих другова.

„Али данас нам дође коморџија Вучко из Чачка са одсуства и донесе нам писма и аманете од кућа, у којима 
добисмо свакојаке ђаконије. Нико срећнији сада од нас! Жене нам пишу и шаљу нежне понуде. У њима беху и 
лаки уздисаји послани преко толико миља далеко, беше и нежних израза у писмима, па и бриге о нама. Сад смо 
живљи и лакши, сваки од нас читаше писма лагано враћајући се по два-три пута, често загледајући заврше-
так: ,твоја до гроба’ итд., што нам беше најмилије.“ (Петровић, 1979: 93-94)

Димитрије, као и у Првом српско-турском рату, пише „Дневник догађаја“ који води од дана почетка рата до 
26. фебруара 1878. Рукопис, у форми кратких дневних забелешки, има 28 листова и представља још једно 
вредно ратничко штиво. У „Дневнику догађаја“, уз војне податке и приче, Димитрије бележи и описује и мале 
приватне тренутке - слање писама, добијање аманета199 од супруге, размишљања о деци, сусрету са слика-
ром Тодоровићем, однос мештана Чачка према њему и пут до Чачак на завршетку рата.

Стева Тодоровић, Варош Куршумлија, 1878, акварел (изгубљен),
„Српске илустроване новине, бр. 2, 2. август 1881: 20,
Дигитална библиотека Народне библиотеке Србије

199 Аманет је представљао пошиљку у којој се шаљу новац, роба, драгоцености, папири од вредности, рукописи и књиге.

ДИМИТРИЈЕ ПЕТРОВИЋ У ДРУГОМ СРПСКО-ТУРСКОМ РАТУ



• 17. децембар 1877. „Пред мрак стиже из Чачка Вучко Карановчак и донесе нам писма и ама-
нете у којима имадосмо колача и утрошисмо их са највећом пријатношћу.“ 

• 10. јануар 1878. „Дође из Чачка приватни коморџија, који донесе аманете Чачанима и по 
њему данас послах карту жени, а писмо поп Љуби Вуковићу.“ 

• 11. јануар „Дан као и јуче. Данас примих карту од жене. И беше ветра велика где су Студени-
чани логоровали.“

• 16. јануар „Данашњи и јучерашњи дан беше грозна цича са ветром и снегом, који велики на-
пада.“ 

• 20. јануар „Коморџија приватни из Чачка донео ствари Чачанима 18. ов. м. увече и данас се 
врати, по ком сам послао жени писмо. Дан беше магловит. Цича са ветром јака.“

• 23. јануар „Јуче добих карту од жене.“

• 24. јануар „По ручку дође овде [у Куршумлију] г. Стева Тодоровић, живописац, и Стева По-
повић, професор и потпуковник Приљева. Са Тодоровићем се састанем, изљубимо се, потом 
разговарасмо се, и одасмо по вароши. Затим затражи ми слику Самокова [брдо код Куршум-
лије] коју је копирао.“

• 26. јануар „Данас сам писао жени карту и послао поштом. Из љубопитљивости кад ћемо 
поћи кући, нисам могао у стану седети. Непрестанце сам ишао у друштво и са њима се о том 
разговарао.“

• 31. јануар „Вечерас стиже коморџија из Чачка, који нам донесе писма и аманете од кућа. И ја 
добих од жене аманет и писмо.“

• 7. фебруар „Кад сам се вратио са шетње, нађем дете женско оних Турака [из групе Турака 
која је путовала за Солун] од једну и по годину, Рахомиду. Миловао сам је и узимао у руке и 
беше ми тако мило као да видим моју Мицу.“ 

• 9. фебруар „Дође наредба да се сви наставници разреше од војне дужности и одмах упуте на 
њихов посао.(...) Данас сам послао жени карту.“

• 10. фебруар „Цео дан сам се спремао поручујући Чачанима, који ће што писати кући да ми 
могу писмо предати што ћу радо понети. Мајор ми рече може да ме отпусти, а може ме и 
задржати пошто у наредби стоји „по могућности“, но рече ми да ме отпушта и даје ми кола 
до Крушевца.“ 

• 11. фебруар „На све стране предусретали су ме Чачани љубећи се са мном, изјављујући како 
им је мио мој полазак што им јамчи да ће и рат скоро престати кад школе отпочињу. Писма 
сам преко 60 добио да понесем. И овом приликом добио сам уверење да ме заиста ти људи 
штују, а за цело време рата свагда су ме предусретали с питањем докле ће ово стање траја-
ти и како ја о овом мислим. А имали су вере да нигда нисам што ветрењасто лупао већ оно 
што им кажем и растумачим тако се деси и бити мора. По свему томе кренем се из Куршум-
лије у 8 и три четврт сах. (...)“ 

• 12. фебруар „У 5 сах. поподне приспем у Крушевац. Јавим се начелнику станице, који ми одмах 
одреди кола за ујутру. Одатле одем у дућан, купим деци ситнежа и нађем се са мојим позна-
ницима (...)“

• 14. фебруара „Изјутра јавим се начелнику станице, који немадне кола, већ ми да два коња; 
једног за ствари, другог за јахање. Кренем се (из Карановца) у 11 сах. и приспем у Чачак у 5 
сах.“ (Петровић, 1996: 129, 140-145, 148-151)
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1878. ТОПЛИЦА 
Други српско-турски рат траје и током јануара 1878. Димитрије је и даље на ратишту у 
Топлици. У „Дневнику догађаја“ често помиње и јаку хладноћу због које ће последице 
осећати и неколико месеци касније. Завршетак рата наступа 5. фебруара. Српски војни-
ци почињу да се враћају својим породицама. Први су демобилисани просветни радници.

ЧАЧАК
Димитрије се кући појављује испијеног лица, неошишан и са дугом брадом, тако да га 
мала Надежда дочекује са подозрењем и плачом. У наредном периоду у дружењу оца са 
породицом настаје цртеж мале Надежде. Такође, на једној фотографији, израђеној од 
стране неког од путујућих фотографа, забележени су Димитрије, прота Сретен Поповић 
и проф. Тајсић200, пријатељи који више нису у ратном окружењу, већ поново у мирној 
свакодневици. Ипак, јак назеб из хладних ратних дана доприноси да он не буде спокојан. 
Током остатка године болује од тифуса и јаке упале плућа. „Тако је тешко боловао да се 
једном пронео глас по вароши и да је умро.“ (Петровић, 1955: 239; Петровић, 1996: 226)
Војна болница је по завршетку рата одсељена из зграде Чачанске реалке која је, затим, 
прописно дезинфикована. По доласку наставника са ратишта предавања се одвијају од 
23. марта и трају до краја јула како би се што успешније завршила ратом поремећена 
школска година.

Димитрије Петровић, Мала Надежда, око 1878, цртеж, оловка и креда 
у боји (Амброзић 1978: 15)

Аноним, Прота Сретен Поповић (у средини) са Дими-
тријем Петровићем (лево) и проф. Тајсићем (десно), 
1878, Чачак, фотографија, Милош Коларж, Београд  

200 Не зна се ко је особа на фотографији у напомени на полеђини записана као професор Тајсић. Може се претпоста-
вити да је у питању особа из имућне фамилије Тајсић која се из Драгачева преселила у Чачак и живела на подручју близу 
чачанске цркве, на великом имању које се простирало од црквене порте до садашње парцеле Института за воћарство.
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1878.БЕОГРАД 
По одласку из Чачка Павле и Христина смештају се у удобну кућу Димитријевог оца 
хаџи-Максима Петровића у Палилули. Павле не одустаје од тражења посла иако за-
послење у школству стагнира због преживљеног ратног стања. Током пролећа (март) 
и лета шаље нове молбе Министарству просвете. У молби писаној 25. јула тражи учи-
тељско место у Пожежени (Округ 
пожаревачки) (АС, МПс, Ф-VI, р. 
17/1878). Најзад, током лета добија 
постављење у источној Србији, у 
Сврљишком срезу Књажевачког 
округа. Павле, који није био у при-
лици да бира место службовања, 
спрема се да иде у њему потпуно 
непознате и далеке јужне крајеве, у 
село Црнољевицу.

ЦРНОЉЕВИЦА 
Павле почетком августа стиже на југ Србије. Постављен је за учитеља у рангу Х класе. 
Међутим, школска зграда у Црнољевици страдала у пожару, још није обновљена, па се за 
наставу користи изнајмљена кућа која је у лошем стању. Ћерка Христина сада је пунолетна 
девојка, па можда остаје у Београду, али с обзиром да је Павлу као реконвалесценту после 
операције још увек потребна нега, можда је дошла са њим у овај далеки крај. 
Село Црнољевица, удаљено око 10 километара од Дервена (садашњег Сврљига), налази 
се у подножју северне стране Сврљишких планинa, у бреговитом крају кроз који тече 
поток. Ово подручје је у току тек завршених српско-турских ратова преживело посебно 
тежак период. Поред страдања становништва страдала је и имовина, а Турци су, између 
осталог, попалили школе у свих пет села у срезу. 201
Школа у Црнољевици, отворена 1852. године, за то време била је једна од ретких које 
су изграђене од чврстог материјала. „Према Закону о основним школама (1844) школске 
зграде је требало да буду довољно простране, саграђене на здравом месту, са школском 
баштом.“ (Летић, 2000: 20) Примала је децу из више насеља, па је 1864. године имала чак 
43 ђака.202
Школска зграда саграђена је непосредно уз порту цркве посвећене Успењу Пресвете 
Богородице. Зграда и данас постоји 
и коришћена је до 2015. године. Иако 
оронула лако се закључује да је некада 
испуњавала законске услове. Налази 
се на сунчаном узвишењу, просторије 
су јој простране, а велика стара стабла 
јабука сведоче о постојању школске 
баште и воћњака.

Детаљ са молбе Павла Зорића где је уписано да станује код хаџи-Максима,
АС, МПс, Ф-VI, р. 17/1878,  Архив Србије, Београд

Зграда школе у Црнољевици - данашње стање 
(фотографисао Горан Васиљевић)

201 Школе су, поред Црнољевице, постојале у Нишев-
цу, Попшици, Извору и Манојлици. Школа у Нишевцу је 
оснивана 1842, а остале педесетих година 19. века.

202 Kulturne prilike, odlomci iz knjige „Svrljig i 
okolina“,  Сврљишке новине - електронско издање 
(приступљено 3. јуна 2017) http://www.svrljig.info/
vremeplov/kulturne-prilike.html
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ПРИЧЕ О СРПСКО-ТУРСКИМ РАТОВИМА 
У НОВОСАДСКОЈ „ЗАСТАВИ“

Димитрије током опоравка уобличава два текста на 
основу свог ратног дневника и шаље их новосадској 
„Застави“ са којом сарађује од почетка ових ратова. 
Текст „Борба на Топлици“ изашао је у „Застави“ у се-
дам наставака у бројевима 60-66 (16-28. април 1878), а 
текст „Борба на Јавору“ у шест наставака у бројевима 
74-79 (од 12. до 21. маја 1878). На крају оба текста по-
тписује се као „Србин“.
„Заставу“, која је у власништву Милевиног брата Све-
тозара Милетића, прима чачанска Читаоница, али 
се може претпоставити да је и Димитрије био прет-
платник. Са објављивањем ових текстова није ставио 
тачку на белешке са фронта. Наставља да их сређује, 
проверава, допуњује и преписује, а прикупља и ори-
гинална документа из рата. 

Насловна страна „Заставе“, Библиотека Матице српске, Нови Сад

1878. ЧАЧАК
С јесени, у школској 1878/1879. години, Реалка наставља рад са новим ентузијазмом. У 
школи има више новина, јер је Министарство просвете одобрило формирање трећег 
разреда и упис женске деце, па школа постаје мешовита. Такође, набављена су нова 
учила међу којима се налази збирка за цртање од дванаест свезака која ће Димитрију 
олакшати предавања. У последњој школској години рада у Чачку, поред слободног цр-
тања и краснописа, предаје и геометрију са геометријским цртањем, а предавач је и у 
новооснованом женском одељењу. Због службеног премештаја пропушта да у наредној 
генерацији Реалке буде учитељ посебно талентованим ђацима, касније значајним инте-
лектуалцима - Јакову Јаши Продановићу који ће постати писац и политичар и Косари 
Цветковић, будућој песникињи. 

Професор Васа Филиповић 9. јуна добија сина Филипа који ће током живота 
постати активни политички радник, један од оснивача и руководилаца Соција-
листичке радничке партије Југославије (комуниста). 
Учитељица Милева ове године први пут може девојчице завршног разреда 
основне школе да упути на школовање у варошку средњу школу. Пет њених 
ученица уписује Чачанску реалку и свих пет успешно завршава први разред 
(Стојковић Б. К., Ковачевић В., 1987: 73). Од ових ученица образовање ће наста-
вити Катарина Недић која ће завршити и други и трећи разред школе (Исто: 
551). Из двеју наредних генерација Милевиних ученица још је неколицина пио-
нирки у наставку школовања у Реалци. То су Ангелина Недић, Атанасија Бербо-
вић, Неранџа Јовановић и Косара Цветковић. Међу њима каријеру учитељица 
градиће Неранџа Јовановић, Атанасија Бербовић која прво запослење добија у 
краљевачкој Основној женској школи 1884/1885. године, и Косара Цветковић 
која ће службовати у Чачку као учитељица у Основној женској школи од 1886. 
до 1888. и у Основној мушкој школи 1893. године, а затим дуго година бити 
учитељица цртања у Вишој женској школи у Београду и постати значајна пес-
никиња, илустраторка и преводилац.

Аноним, Васа Филиповић, 
фотографија, Међуопштински 

историјски архив, Чачак
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1878.ВАЉЕВО / КАРЛСРУЕ (Немачка царевина)
Зграду ваљевских школа више не користи војска, а професор Милан М. Максимовић по-
четком марта обавештава министра просвете да је „гимнастичка школа тако оштеће-
на, да је данас немогуће предавати у њој гимнастику“ (АС, МПс, Ф-I, р. 210/1878) и моли 
да се Светозару Зорићу, учитељу вештина који неће моћи држати наставу вежбања, одо-
бри предавање још неких предмета за које су потребни наставници. Министарство то 
не прихвата. 
Иза Зорића је тежак финансијски период, па одлучује да оде из Ваљева. Сматрајући да 
сада има довољно искуства из наставе, али и ангажовање у српско-турским ратовима, 
крајем августа шаље молбу Министарству просвете. „Моли се за Катедру зоологије, Фи-
зиологије, Минералогије и Геологије на вел. школи“ (АС, МПс, Ф-VII, р. 96/1878). Такође, 
поново конкурише за стипендију, па је у октобру изабран за државног питомца (АС, 
МПс, Протокол, 1878, бр. 5081 од дана 13. октобра 1878). 
Зорић је у октобру разрешен дужности у Ваљевској нижој гимназији и одлази у Немачку 
где наставља школовање на Политехници у Карлсруеу. „У Карлсруеу сам, под руковањем 
чувеног професора Кнопа, наставио моје геолошке студије.“ (АС, МПс, Ф-VII, р. 96/1878)

Будимпешта (Аустроугарска монархија)
После скоро две године тамновања Светозар Милетић је у јануару осуђен на монтира-
ном процесу за велеиздају са казном од пет година затвора.

Штип  (Османско царство) / Софија (Бугарска)
Ђорђе Милетић користи школовање сина Љубомира у Новом Саду да подржи свој за-
вичај. Српској православној гимназији из Штипа прилаже 200 крајцара, али како је већ 
признати бугарски активиста, као приложника пријављује сина Љубомира. 
По завршетку српско-турских ратова настањује се у Софији. Ту се до краја живота бави 
адвокатуром. У бугарским изворима се помиње као Георги Симеонов Милетич.

Нови Сад / Загреб  (Аустроугарска монархија)
Љубомир Милетић завршава школовање у новосадској гимназији и уписује класичну 
гимназију у Загребу. 

1878.
После пораза Турске у Руско-турском рату у Једрену је 17. јануара 1878. склопљено примирје, а 
21. фебруара 1878. у Сан Стефану проглашен мировни споразум. Сатисфакција Србима за ратна 
страдања било је међународно признање независне Кнежевине Србије. Формирано је и независ-
но Бугарско кнежество у чији састав је ушао део јужних српских територија (Ниш и Лесковац). 
На Берлинском конгресу (јун - јул 1878) то је кориговано, те је Србија добила Нишки, Пиротски, 
Врањски и Топлички округ. 

У Вишој женској школи у Београду уведен је пети разред.

Крајем јуна у Чачку и околини падао је крупан град који је учинио велике штете усевима и полупао 
сва стаклена окна.

У Чачку је отворена прва књижара.

У Чачку је срушена црква Светог Ђорђа која је била грађена од ћерпича и дрвета и већ се годинама 
није користила, па је била оронула.
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1879. ЧАЧАК / БЕОГРАД
У пролеће Димитрије осећа коначно побољшање здравља и почиње да излази у краће 
шетње по црквеној порти. Енергије има и за наставак сакупљања старих списа и да поч-
не озбиљну обраду те грађе.

 „На овоме послу, прво као наставник, а после као порески чиновник, стално радим од 
1879. године, доспевајући: до приватних лица, сељачких вајата, масних јанџика и чађа-
вих завоја, у којима су још чувани стари документи наших заслужних предака; за тим, 
до старих архива разних судских и полици(ј?)ских надлештава, установа, главних 
централних управа, цркава и манастира, до искупљених старих докумената, који се 
брижљиво чувају у архиви Академије Наука и Народне Библиотеке.“ (Петровић, 1896: 
XIX)

Милева током маја преживљава више здравствених проблема. Болује од запаљења плућа 
које је четврто по реду за време десетогодишњег боравка у Чачку. Због велике слабости 
организма лекар јој препоручује тромесечни опоравак, одлазак „у село на чист ваздух 
а затим на киселу воду“. (АС, МПс, Ф-VII, р. 114/1879) Министарству просвете се об-
раћа за одсуство, а из приложене „лекарске сведоџбе“ чачанског општинског лекара др 
Кужеља сазнаје се и о још једном њеном здравственом проблему. „За време поменуте 
болести претрпела је г. Милева абортус близнаца од 5 месеци.“ (Исто) Одсуство јој је 
одобрено, а ради опоравка породица Петровић током лета борави у Београду.
Здравствени проблеми - Димитријев хронички катар и Милевина хронична упала плућа 
са честим боловима у грудима, кашљем и грозницом - довољни су разлози за промену 
климе, одлазак из Чачка који и даље има пуно влаге због подбарног терена која управо 
дисајним органима највише смета. Брижна Милева, не питајући супруга, тражи за њега 
и себе премештај службе. Министарство просвете има разумевања, те добијају нова 
радна места. Остају у истом, Чачанском округу, али службоваће у основним школама у 
оближњој вароши Карановцу.
Један од последњих његових задатака у чачанској Реалци је да буде члан комисије на 
годишњем испиту. Са тројицом колега дели обавезе и испитује ученике из области гео-
графије, историје цркве и минералогије (Стојковић Б. К., Ковачевић В, 1987: 64).

КАРАНОВАЦ
Димитрије и Милева са ћеркама, шестогодишњом Надеждом и трогодишњом Милицом, 
селе се у Карановац крајем лета. На кочији (запрежним колима) која их вози налази се 
њихов скромни иметак - одећа, обућа, постељина, посуђе и књиге, смештени у дрвене 
сандуке и плетене корпе, и вероватно неки мањи комади намештаја (колевке, полице и 
сл). 
Од 27. септембра Димитрије почиње да ради као учитељ првог разреда у Основној муш-
кој школи са рангом VI класе. Школске 1879/1880. године школу похађа велики број ђака 
тако да, поред њега, предају још два учитеља - Сава Јовичић и Филип Лазаревић. 
Милева службује у Основној женској школи као учитељка IX класе. Једини је предавач 
у школи и предаје ученицама сва три разреда. Број ученица је велики јер су те године 
уписане 32 првакиње и 7 „поновкиња“, 21 другакиња и 3 трећакиње. Иако се повремено 
шаљу молбе Министарству просвете да се прими још једна учитељка, Милева је једини 
предавач још наредне три школске године.

203 Ово име школа је носила до 1914, а затим под називом Женска занатска школа траје до 1941. године.
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1879.ЦРНОЉЕВИЦА
Павле завршава обавезе у школској 
1878/1879. години и на јесен наставља рад 
у црнољевачкој школи.

КАРЛСРУЕ (Немачка царевина)
Светозар Зорић у Немачкој вредно учи 
како би завршио нову фазу школовања. 
Неколико година проведених на школо-
вању користи да пропутује велики део не-
мачких и аустријских територија.

ТИТЕЛ  (Аустроугарска монархија)
Јован Зорић је унапређен у чин потпуков-
ника и врши дужност команданта пеша-
дијске чете Шајкашког батаљона.

Будимпешта / Нови Сад
(Аустроугарска монархија)
Светозар Милетић у затвору почиње психички да по-
болева. Крајем године је помилован и ослобођен, али 
трогодишњи боравак у затвору је оставио велики траг 
на његово физичко и духовно здравље.
Милица Милетић са непуних двадесет година у оче-
вом листу „Застава“  објављује прве политичке тек-
стове.
Преминуо је Симеон Сима Милетић, отац Светозара 
и Ђорђа Милетића и Драгиње (Милетић) Зорић.

Црква Успења пресвете Богородице у Црнољевици
(фотографисао Горан Васиљевић)

Аноним, Милица Милетић, фотографија,
породица др Славка Милетића (млађег)

1879.

У Вишој женској школи у Београду уведен је пети разред.

Женско друштво је у Београду основало „Раденичку школу“203 у којој су девојке 
училе кројење рубља и хаљина, шивење руком и на машини, плетење на маши-
ни, вез, израду чипки, ткање домаћег платна, прављење шешира и цвећа, пле-
тење сламе, картонаж, дрворез, али и читање, писање и рачунање. Такође, ове 
године почиње да излази часопис „Домаћица“ у коме се објављују активности 
Женског друштва, прилози из књижевности и васпитања, али и вести о жен-
ским покретима у свету и феминистичке теме. 

Уз ангажовање др Владана Ђорђевића (првог српског хирурга) и краљице Ната-
лије девојка Драга Љочић положила је стручни испит и добила службу као прва 
жена лекар у Србији.
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1879.

1880.

КАРАНОВАЦ 
Нови учитељи Димитрије и Милева сада имају прилику да наставу одржавају у лепој 
новој згради, а док се не снађу у новој средини, можда станују у учитељском стану у ста-
рој школској згради. Посебну помоћ у сналажењу у новој средини Петровићима пружа 
дугогодишњи учитељ Основне мушке школе Сава Јовичић (у школи радио од 1858. до 
1888. године) који ће касније бити кум на крштењу све троје Петровићеве деце рођене у 
Карановцу.

Чачак
Убрзо по селидби породице Петровић у Чачку је 4. новембра преминуо њихов пријатељ 
прота Сретен Поповић.
У чачанској Реалци уведен је четврти разред. Наставу цртања уместо Димитрија Петро-
вића преузима инжењер Петар Степић.

Свилајнац
Димитријева сестра Марија удаје се за Панту Трифуновића, артиљеријског поручника и 
команданта 7. батерије у Другом артиљеријском пуку војске Кнежевине Србије. Панта je 
рођен 1847. у селу Смољинац код Пожаревца. У петнаестој години (1862), после турског 
бомбардовања Београда, ступа у војску Кнежевине Србије где је стекао чин. Панта и Ма-
рија живе у Свилајнцу где се он доселио по завршетку српско-турских ратова.

КАРАНОВАЦ 
Актом Министарства просвете од 21. марта Милева у Основној женској школи прелази 
из IX у VIII класу („Просветни гласник“, 1. јун 1880, II свеска: 43), а то унапређење значи 
и иоле већу плату.
На дан школске славе (14. јануара) Димитрије пред ученицима, родитељима и осталим 
грађанима Карановца држи Светосавску беседу.204 То је обимније излагање (написано 
на 15 листова папира) које говори о постанку људског говора и књижевности. У то вре-
ме када људи у мањим местима немају пуно прилика да слушају стручна предавања он 
слушаоцима пружа квалитетно излагање у коме представља историјат и развој српског 
језика и књижевности од Ћирила и Методија, преко народног предања и настанка усме-
не књижевности, времена Немањића, затим тешког периода када је књижевна реч треба-
ло да опстане у време турске владавине, до Доситеја Обрадовића, Вука Караџића, Ђуре 
Даничића и савремених дана. На крају излагања каже: „Кад се сведе у један закључак оно 
што је казано о новијој српској књижевности, онда се види да изван питања о језику 
и изван појезије, нема књижевност наша многим чим да се похвали. Јер скоро све друго 
заузима службена школска књижевност. Још никако нема ни самосталних књижевника 
који би само од тога посла живели, нити има поуздане књижевне публике којој је књига 
потребна.“ Оваква беседа се није могла написати без широког познавања ове области и 
начитаности. Иако је заслужила објаву у неком од листова, Димитрије то не чини сма-
трајући да би избором новина које би је публиковале био повезан са неком од партија 
(то је било време рађања вишестраначја, па су новине биле политички обојене205). Желео 
је да у Карановцу буде „(...) сматран као човек који не припада ни једној политичкој гру-
пи, који се посветио једино школи и своме наставничком позиву“ (Димитријев коментар 
у препису Светосавске беседа из 1908. године, АСАНУ, Историјска збирка бр. 9884).

204 Препис ове Светосавске беседе са коментаром на крају Димитрије Петровић је урадио 1908. године и он се чува у 
Архиву САНУ у Историјској збирци под бројем 9884.

205 Политички поларизовани били су листови „Исток“ и „Видело“.
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1880.ЦРНОЉЕВИЦА
Павле је већ годину и по дана у сврљишком крају, али не планира ту да остане. Његова 
жеља да буде ближи својој деци и даље је присутна. Како су Милева и Димитрије запо-
чели службовање у школама у Карановцу он у новом допису Министарству просвете, 
писаном 5. јануара, моли за премештај у школу у Жичи или у неко село у Београдском 
округу (АС, МПс, Ф-I, р. 37/1880). У решењу пише да се не може преместити док траје 
школска година, а касније би могао добити премештај ако буде било места.
Нажалост, тежак живот пун одрицања, нарушено здравље и туга због одвојености од 
породице доводе до кобног догађаја. Начелство Округа књажевачког јавља да је  црноље-
вички учитељ Павле умро 12. јануара ујутру (АС, МПс, Ф-I, р. 160/1880). У каквим је ус-
ловима овај учитељ радио говори садржај овог дописа у коме се, уз јављање о смрти учи-
теља, предлаже да се школа затвори и одложи постављење новог учитеља јер је „(...) кућа 
у којој је школа трошна и имаоци је не дају више за школу“ (Исто), што је Министарство 
и прихватило. Стога, додатни разлог Павлове смрти могу бити и околности. „Због ужасно 
рђавих и неусловних школских зграда, учитељи и ђаци обољевали су најчешће од зараз-
них болести, од којих је не мали број умирао.“ (Летић, 2000: 63)

КАРЛСРУЕ (Немачка царевина) / ФРАНЦУСКА
Светозар Зорић у Карлсруеу дипломира на Политехници и добија звање машинског ин-
жењера. По завршетку школе не враћа се у Србију већ одлази у Француску где се запо-
шљава у железници (Николова, 2011: 103).

Део текста са Извештаја начелника Књажевачког округа о смрти учитеља Павла Зорића,
АС, МПс, Ф-I, р. 160/1880, Архив Србије, Београд
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1880. КАРАНОВАЦ 
Милева и Димитрије 26. августа добијају сина Владимира.206

У слободним часовима Димитрије завршава сређивање текстова које је писао током 
српско-турских ратова. Рукопис је назвао „Опис борбе на Јавору и Топлици у време рата 
1876, 1877 и 1878. год.“207
На јесен, за свршене трећакиње у карановачкој женској школи формира се 4. разред. 
Међу ученицама првог разреда налази се мала Надежда Петровић.208 Учи је у овом и у 
наредна два разреда, као једина учитељица у школи, мајка Милева. Димитрије у Основ-
ној мушкој школи од јесени предаје дечацима другог разреда.

Свилајнац / Београд
У Свилајнцу је 1. марта Димитријева сестра Марија родила прво дете, сина Душана. 
Током године Марија се са супругом Пантом Трифуновићем досељава у Београд. Ту је 
Панта унапређен у чин капетана и распоређен у Економско одељење Министарства вој-
ног.209

206 Историјски архив Краљево (ИАК), ЗМК, МК рођених, црква Силаска Светог Духа, Карановац, 1880, р. бр. 68.
207 Народни музеј у Чачку објавио је збирку ових текстова у књизи „Ратне белешке са Јавора и Топлице 1876, 1877 

и 1878“ 1955. и 1996. године (друго издање). Књига представља збирку кратких прича које кроз лаку нарацију пружају 
податке у вези са кретањем војске, личностима и војним дејствима, али и занимљивости из живота мештана описаних 
крајева. Дело спада у значајна остварења српске мемоарске прозе.

208 Као и за претходну генерацију и овде ће се школске године када деца постају ученици основних школа одређивати 
на основу тога када имају између шест и по и седам година.

209 Детаљи из службене војне биографије Панте Трифуновића дати су на основу комбиновања података из Шематиз-
ма Кнежевине / Краљевине Србије и „Службеног војног листа“.

Књиге у којима су представљене Димитријеве Ратне белешке из периода 1876-1878. и Дневник догађаја из 
1877/1878. у издању Народног музеја у Чачку (фотографисао Миленко Савовић)
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1880.Нови Сад  (Аустроугарска монархија)
Светозар Милетић се опоравио од издржавања затворске казне и вратио политичком 
животу. После неколико година паузе у листу „Застава“ потписује се као одговорни 
уредник (од бр. 198 од 21. децембра 1880).
Милетићев син Славко почиње похађање новосадске гимназије. 
У име сећања на мајку Тоду и недавно преминулог оца Симу, Светозар Милетић оснива 
Фонд Теодосије Милетић који помаже ученице Српске више девојачке школа у Новом 
Саду.
Светозар Милетић је увек 
помагао породицу, па прет-
постављамо да у овом пери-
оду посебну пажњу поклања 
својој сестричини Христини 
која је, после губитка мајке 
Драге, сада остала и без оца 
Павла. Може се наслутити 
да је позива да живи у њего-
вој кући у Новом Саду, што 
поткрепљује чињеница да се 
она ускоро удаје за момка из 
Новог Сада.

Загреб 
(Аустроугарска монархија)
Љубомир Милетић боравак 
у Загребу наставља уписи-
вањем студија словенске фи-
лологије. Прима стипендију 
од бугарске Владе. 

Кућа у којој је живео Светозар Милетић у Новом Саду, цртеж,
Музеј Војводине, инв. бр. 3305 

1880.

После две деценије паузе у Србији је организована изложба ликовних радова. 
Ђорђе Крстић у скупштинској сали Велике школе у Београду излаже десет црте-
жа и осам слика међу којима су Утопљеница и Анатом. Од овог догађаја ликов-
не изложбе у Београду ће имати континуитет.

У Новом Саду се оснива Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња пред-
ставља национално, хуманитарно и просветно удружење жена из Новог Сада 
које ће помагати угроженим породицама и школовање девојака, оснивати заба-
вишта, радити на промовисању националне културе и развитку еманципације 
српских жена у јужној Угарској.



Породица Петровић из Чачка у Карановац стиже путем кроз села Атеница, Заблаће, Слатина, Качулице, 
Самаила и Чибуковац (данас стари пут за Краљево). Током пута прелазе велики број јаруга, потока и мањих 
река (Атеничку, Трнавску, Јежевачку, Слатинску, Липничку и Чибуковачку).

 „Пут од Чачка до Карановца врло 
добар је насип и води плодном на-
сељеном долином Моравском. Терен је 
већином раван и од чести брежуљко-
вит. Мостови су на свим рекама и 
потоцима, што се у путу прелазе, 
врло добри. Предео већим делом от–
ворен.“ („Српске новине“, бр. 160, 22. 
јул 1874: 838) 

Путовање траје неколико сати хо-
дањем (вероватно дупло краће ко-
лима). „Од Чачка до Слатине 3 сата. 
Од Слатине до Карановца 4 сахата 
хода.“ (Исто) 

Карановац припада Чачанском округу. Средиште је Карановачког среза и има око 2.000 становника. Смеш-
тен је у близини ушћа реке Ибар у Западну Мораву. Лепо је и уређено место са уочљивим планским распо-
редом улица (сокака)210 и тргом-пијацом у центру.
У средишту вароши је црква Свете Тројице (изграђена 1824. године) и у вароши столује епископ Ужичке 
епархије. У близини цркве налазе се јавне установе - Господар Васин конак, Начелство Среза карановачког 
(среска канцеларија), општински суд, пошта и основна школа. Један је од најважнијих трговачких центара у 
Србији са многобројним трговинама, занатским радњама, механама и кафанама. На пространом тргу, смеш-
теном недалеко од цркве, налази се сточна пијаца, где је посебно живо у суботу када је пазарни дан, па се на 
пијачном платоу скупе многобројни продавци и купци разне робе. Два пута годишње одржавају се надалеко 
познати панађури (тродневни вашари - један који траје од 24. до 26. јуна, уз Ивањдан, и други од 24. до 26. 
септембра). 
Трг већ тада има кружни облик. На 
њему је око 1870. године изграђен 
први хотел који носи назив „Париз“ 
и 1872. прва спратна зграда - велика 
гостионица са собама за преноћиште 
(мењала је име од гостионице „Код 
Крсмана“ до хотела „Београд“).

210 Забележено је име инжењера Лазе Зубана као првог планера вароши 1832. године, који је, иначе, радио и план Пожеге (Драшковић, 2016: 25, 27).
211 У „Српским новинама“ бр. 50, од 5. марта 1881, објављено је решење министра војног за набавку 5600 летњих потковица.

Понтонски мост на Ибру пред Краљевом, по фотографији (Карић, 2015: 714) 

Хотел „Париз“ са композитне разгледнице: 
Аврам Ћирић-Ердоглија, Краљево, 1908, 
8,8 х 13,8 cm, издање Књижаре и штампарије 
Ч. Милошевића, Краљево,  Народни музеј 
Краљево, инв. бр. И-705

КАРАНОВАЦ (КРАЉЕВО) ОСАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 19. ВЕКА



 Карановац има велику приземну зграду у којој су смештене и Основна мушка и Основна женска шко-
ла (налазила се на месту где је изграђена данашња зграда Општине). Године 1873. на откупљеном делу 
црквене порте сазидана је велика једноспратна зграда намењена смештају средње школе. Била је једна 
од тада ретких зграда наменски зиданих за школе и уз Велику школу у Београду у то време највећа 
у Србији. Међутим, Карановчани током наредних година не добијају дозволу за оснивање средње 
школе, па приземље зграде користе Основна школа и Општинска читаоница, а на спрату неко време 
ради приватна гимназија. У Првом српско-турском рату зграда има исту судбину као новосаграђена 
зграда Реалке у Чачку - служи за војну болницу и становање војске. По завршетку ратова очишћена 
је и 1. септембра 1878. поново прима ђаке чија се бројност повећава и оправдава коришћење новог 
простора. Данас ову зграду користи Народни музеј Краљева.

Такође, Карановац је важно војно ме-
сто. У њему се налази касарна у којој је 
смештен Карановачки батаљон (пеша-
дијски и артиљеријски пук и батерија 
коња211). 
Од центра вароши полазе два главна 
пута - студенички, који иде долином 
Ибра и чачански према овој вароши. У 
ово време Карановац има урађен пут 
и до Крагујевца.

Поздрав из Краљева, пре 1904, 
разгледница 8,8 х 14 cm, издање Књижаре 
Милентија Божовића, Краљево, Народни 
музеј Краљево, И-1887 

Поздрав из Краљева, Краљ. срп. ратарска школа,
пре 1900, разгледница 8,8х13,9 cm,

издање Гавра Радовића, Народни музеј,
Краљево, И-480

Основна школа са композитне разгледнице:
Аврам Ћирић-Ердоглија, Краљево, 1908, 8,8х13,8 cm,

издање Књижаре и штампарије Ч. Милошевића, Краљево,
Народни музеј Краљево, инв. бр. И-705

ЗГРАДЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА У КАРАНОВЦУ
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1881. КАРАНОВАЦ
Димитрије у карановачкој Основној мушкој школи, као и у Чачку, израђује учила за на-
ставу. За проучавање човека ради слике људског тела у природној величини, за земљо-
пис и историју црта карте највећих размера, а и све остале предмете предаје служећи 
се цртањем, нпр. „у предавању српског језика сликовито је показивао ученицима поделу 
и грањање српске речи“ (Летић, 2000: 134) Како је учитељ Димитрије недавни учесник 
у ратовима за коначно ослобађање земље од турске власти, ученици, вероватно, имају 
прилике да слушају његове приче о патриотизму. Залаже се и на пољу културе и хигијен-
ско-социјалне едукације у вароши.
У мушкој и женској основној школи у Рашкој потребни су учитељи, те Министарство 
просвете доноси одлуку да брачни пар Петровић пређе у те школе. Тада настаје турбу-
лентан период у коме грађани Карановца шаљу Министарству просвета три молбе у 
којима моле да ови учитељи, чијим су квалитетом веома задовољни, остану у вароши. 
Прву молбу је потписао осамдесет један грађанин, другу још двадесет четворо, а трећу 
председник општине (АС, МПс, Ф-XI, р. 87/1881). Грађани наводе да ће, ако ови учитељи 
оду, своју децу из школа „повући кући“. Министарство најпре не прихвата ове молбе јер 
немају друге кандидате за Рашку, али на крају Петровићи остају у Карановцу. Димитрије 
на јесен учи трећаке (са платом од 1300 динара годишње), а Милева наставља рад као 
једина учитељка у Основној женској школи (са платом од 1050 динара годишње).

212 Одсели су у гостионици на тргу тада званој „Код Крсмана“. 
213 Портрет војводе Павловића Крстић је вероватно урадио током лета 1881. година када, после боравка у околини 

Карановца, слика на југу Србије, те је могао да се сусретне са њим у Прокупљу где се војвода и упутио.
214 У том случају грађанима Карановца, који задивљено гледају војводу и слушају гуслара, призор би употпунила за-

нимљива сцена када учитељ у свесци записује непосредне утиске о догађају, а сликар у свом скиценблоку црта портрет 
војводе.  

215 У монографији Ђорђа Крстића дело је датовано у период око 1882. године (Кусовац, 2001: 185).



ДИМИТРИЈЕ ПЕТРОВИЋ И СЛИКАР ЂОРЂЕ КРСТИЋ (једна могућа прича)

У Карановцу се 5. фебруара десио занимљив догађај. У варош је, прошавши Ужице и Чачак, бора-
вио знаменити црногорски командант и војвода Пеко Павловић Николић селећи се са многоброј-
ном фамилијом из Црне Горе у Србију (кренуо у Прокупље, али се касније настанио у Бугарској). 
Војвода је био упамћен као предводник многобројних добро-
вољаца из Црне Горе који су имали значајан удео у Херцего-
вачком устанку (званом „Невесињска пушка“ из 1875. годи-
не) и храбри учесник чувене битке код Вучјег дола (1876). О 
дочеку војводе у Карановцу, одушевљењу грађана који одају 
посебну почаст упућену храбром ратнику, атмосфери у го-
стионици где је ова фамилија одсела212 и вечерњем наступу 
гуслара изашао је чланак у новосадској „Застави“ (бр. 28, 22. 
фебруар 1881: 3). Текст је потписан словом „Д“ што, уз стил 
писања, указује на могућност да је аутор Димитрије Петро-
вић, вишегодишњи сарадник овог листа. Постоји и портрет 
војводе Павловића рађен руком сликара Ђорђа Крстића.213 
Да се долазак војводе није догодио у зимском периоду када 
Крстић завршава обавезе на студијама у Минхену, фасци-
нацију овим јунаком у Карановцу могли су да деле сликар и 
учитељ, два познаника из Београда.214 
Прилика да се Димитрије сретне са Ђорђем Крстићем било 
је током лета 1881. године када сликар започиње трогодишње 
летње обиласке Србије (1881-1883) током којих ради етно-
графске студије, слика пејзаже, насеља, цркве и манастире по 
наруџбини краља Милана и краљице Наталије Обреновић за 
албум Србије. Вероватно је било неминовно да Крстић буде 
примећен у тадашњим српским насељима чији мештани нису 
навикнути на то до виђају особу која обилази терене са сли-
карским прибором и застаје да би их скицирала. Стога је, док 
„мала“ слике са мотивима манастира из околине Карановца (слика Студеницу, Портал манастира 
Студенице, Манастир Жичу и Унутрашњост манастира Жиче), било могућности да Димитрије 
сазна за његов долазак и сретне се са њим. Наредне, 1883. године Крстић слика и у крају где су до 
скоро живели Петро-
вићи, у Чачку и његовој 
околини. Ту настају две 
слике вароши, слика 
Са Љубића (изгубљена 
или уништена), пејзаж 
са мотивом планина 
Овчар и Каблар и Ма-
настир Благовештење 
и Манастир Јовање (из-
губљена или уништена).

Ђорђе Крстић, Војвода Пеко
Павловић, несигнирано215, уље на 

пресованом картону, 31х21 cm,
Народни музеј Црне Горе, Цетиње, инв. 

бр. 6 (фотографисао Горан Пајовић)

Ђорђе Крстић, Манастир 
Жича, 1881, уље на платну 
кашираном на картон, 
31х52 cm, Народни музеј 
Београд, инв. бр. 31_169 

Ђорђе Крстић, Чачак,1883. уље на платну кашираном на картон, 25х54 cm, Народни музеј Београд, инв. бр. 31_195
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1881.

1882.

КАРАНОВАЦ
На службу у Основну мушку школу долази млада учитељка Јелена Димитријевић из Бео-
града која ће предавати четвртом разреду. Милева и Димитрије пријатељски прихватају 
нову колегиницу и њену породицу и помажу им у сналажењу у новој средини. Јелена је 
потицала из београдске цинцарске породице. Рано је остала без оца, па је преузела бригу 
о својим најближима. У Карановац стиже са бабом, мајком, сестром и братом. 
У Србији почиње време вишестраначја. Почетком године основане су прве партије - 
Српска напредна странка и Народна радикална странка, а затим и Народна либерална 
странка. Највише присталица има Радикална странка која ће у наредном периоду бити 
најснажнија. Димитрије Петровић постаје њен члан и остаје јој веран до краја живо-
та. Краљ Милан је подржавао Напредну странку, а радикале сматрао непријатељима. 
Стога и Димитрије није био присталица Обреновића, већ се дефинисао као „Карађорђе-
вићевац”. У варошким механама и кафанама, у којима се иначе увек одвијао друштвени 
живот, сада се воде и разговори у вези са активностима странака, али у јавном животу 
Димитрије остаје при ставу да у првом плану буде његов учитељски позив.

Параћин / Београд
Димитријев зет Панта Трифуновић, артиљеријски капетан II класе, на служби је у Па-
раћину и врши дужност командира VI пољске батерије II артиљеријског пука. На јесен 
прелази у Београд и службује у Министарству војном у Економском одељењу. За Дими-
тријеву сестру Марију и њену породицу наступају године напорног живота. Као супруга 
капетана Трифуновића, припадника војске, често ће се са децом селити у разне градове.

КАРАНОВАЦ - КРАЉЕВО
Милева 1. марта рађа ћерку Зорку - Зору.216  
Породица Петровић има прилику да у априлу види краља Милана Обреновића и дожи-
ви вишедневну свечану атмосферу у вароши. Као учитељи Петровићи са ђацима уче-
ствују у програму дочека краљевског пара. 
Крајем школске 1881/1882. године добри и сиромашни ученици су награђени. Учитељи 
Димитрије и Милева у „Српским новинама“ објављују „Јавну захвалност“ именованим 
добротворима школе који су набавили 42 џепне карте новоуспостављене Краљевине 
Србије и поклонили их школи, а учитељи поделили свим ученицима трећег разреда 
мушке школе и неколицину женској школи („Српске новине“, 18. август 1882, бр. 180: 
1142). Краљевачки учитељи обраћају се јавности и у наредна два броја „Српских нови-
на“. Наредног дана учитељи Сава Јовичић, Димитрије Петровић и Јелена Димитријевић 
захваљују добротворима на новчаној помоћи сиромашним ђацима. Међу њима је Панта 
Трив[ф]уновић, артиљеријски капетан из Београда, односно Димитријев зет („Српске 
новине“, 19. август 1882, бр 181: 1148). Ова чињеница може да укаже и на могућност да је 
Панта или цела породица Трифуновић тих августовских дана била у посети Петровићи-
ма у Краљеву.
У следећем броју „Српских новина“ објављена је „Јавна благодарност“ са списком грађа-
на који су добровољним новчаним прилозима омогућили куповину 80 књига које су на 
крају школске године у јуну подељене најбољим ученицима мушке и женске школе. 

216 ИАК, ЗМК, МК рођених, црква Силаска Светог Духа, Карановац, 1882. р. бр. 20.



ЗОРИЋИ

153

1881.Нови Сад  (Аустроугарска монархија)
Светозар Милетић је још једном посланик у Угарском сабору. Постаје и дописни члан 
Српског ученог друштва.
Милица Милетић постаје члан недавно основане Добротворне задруге Српкиња Но-
восаткиња. Преко активности у овом удружењу Милица ће формирати основу свог бу-
дућег ангажмана у борби за женску равноправност.

1881.
Почела је изградња прве српске железничке пруге која ће повезивати Београд 
и Ниш.

У Србији је основано Учитељско удружење које ће од наредне године имати 
своје гласило, лист „Учитељ“.

Општинска читаоница у Карановцу, која је отворена око 1868, па затворена 
када су избили српско-турски ратови, обновљена је 1. јануара 1881. године. 
Прима 12 листова.

У преподневним часовима 29. маја у Србији се на неколико места осетио 
земљотрес. Забележено је да је у Карановцу трајао пет секунди, али да штете 
није било. 

Отворена је прва апотека у карановачкој вароши.
 
Припрема се калдрмисање карановачке пијаце. 

У новембру су реке Западна Морава и Ибар поплавиле околину Карановца и 
направиле велику штету.

Зграда Пољопривредне школе подигнута 1873. године
(Годишњи извештај за 1909-10. годину: 1, Београд)
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1882. КАРАНОВАЦ - КРАЉЕВО
Новчани прилози су износили од 20 пара до 3 
динара. По 3 динара даривале су, између осталих, 
„Гђа Милева Петровићка учитељица и Надежда 
Петровићева ученица III разреда“ („Српске но-
вине“, бр 182, 20. август 1882: 1154).
С јесени, у школској 1882/1883. години, Дими-
трије постаје учитељ трећег разреда у Основној 
мушкој школи. Молба Министарству просвете 
да се због великих обавеза у Основној женској 
школи прими још једна учитељица коначно је 
услишена. Милева ће, уместо девојчица сва че-
тири разреда, сада учити трећакиње и четврта-
киње, а нова учитељка  Драга Пантелићева води 
први и други разред. Учитељица Јелена Дими-
тријевић и њена породица граде пријатељство 
са Петровићима. Деветогодишња Надежда и 
шестогодишња Милица део времена вероватно 
проводе у игри са Јелениним шестогодишњим 
братом Драгутином који ће кроз двадесет годи-
на постати пуковник војске Краљевине Србије 
познат под надимком Апис.

Београд
Марија Трифуновић у овом периоду рађа друго 
дете - ћерку Даринку.

Аврам Ћирић-Ердоглија, Краљево, Улица Краља Милана, пре 1910,
разгледница, 8,8х13,5 cm, Народни музеј Краљево, И-589

Текст о донаторима новца где је 
уписано име Надежде Петровић у „Српским 
новинама“, Дигитална библиотека Народне 

библиотеке Србије 
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1882.ПАРИЗ (Француска)
Краљевина Србија од 1882. године омогућава ученицима да се као државни питомци 
школују у иностраним школама. Међу питомцима прве генерације је Светозар Зорић 
који добија специјализацију у механици у Паризу (Шематизам Краљевине Србије, 1882: 
142; Трговчевић, 2003: 244). Његов школски друг из Београдске реалке Александар Ма-
шин је међу једанаест питомаца Министарства војног који су послати на специјализа-
цију у Аустро-Угарску.

НОВИ САД  (Аустроугарска монархија)
Христина склапа брак са столаром Исидором Николићем (рођен 1856) из Новог Сада.

Нови Сад / Осијек (Аустроугарска монархија)
Болест Светозара Милетића враћа се у још тежем облику и он се повлачи из јавног жи-
вота. Крајем године уредништво „Заставе“ препушта Миши Димитријевићу који ће у 
наредном периоду постати активни политичар.
Славко, син Светозара Милетића, похађа гимназију у Осијеку.

У Крагујевцу се од 26. до 28. јула 1882. одржава прва скупштина Народне радикалне странке на којој се 
бира председник, потпредседник и чланови Главног одбора и усваја програм. Судећи да је време летњих 
ферија и да се од Краљева до Крагујевца путује уређеним друмом од само педесетак километара, реално 
је претпоставити да Димитрије присуствује овом важном скупу у коме учествује низ радикалских прва-
ка. Димитрије би био сведок изабирања 
Благоја Божића (трговца и народног по-
сланика) за потпредседника и Николе 
Пашића за председника Главног одбора 
и слушалац упечатљивих говора Пере 
Тодоровића, једног од првих идеолога и 
организатора и водећег новинара стран-
ке, који објашњава радикалски програм 
или народног посланика Ранка Тајсића 
за кога се зна да је „И ако мало школо-
ван (...) био одличан говорник. У његовим 
говорима било је доста духа, заједљиво-
сти и досетака, што је било реткост 
у оно доба и што је чинило његове гово-
ре врло популарним,“ (Станојевић, 2001: 
513) и обраћања низа других политичара 
и актуелних посланика који су међу ос-
новачима ове партије попут Димитрија 
Катића, члана Главног одбора и Косте Та-
ушановића. Скупштини је присуствовао 
велики број присталица (о чему сведочи 
и фотографија) Димитрије је из Краље-
ва могао поћи организовано са групом 
мештана опредељених за ову партију. 

Аноним, Прва скупштина Радикалне странке у Крагујевцу
на Илиној води, фотографија, 14,5х20,5 cm,

Историјски Музеј Србије, инв. бр. ИМС Ф 2747; У средини,
у првом реду, стоји Никола  Пашић са шеширом у десној руци.

Лево од њега је Димитрије Катић, а десно Ранко Тајсић
и Благоје Божић. Десно, доле, седе на крају Пера Тодоровић и,

четврти од њега, Коста Таушановић.

ДИМИТРИЈЕ ПЕТРОВИЋ НА ПРВОЈ СКУПШТИНИ НАРОДНЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ
(једна могућа прича)



КРАЉ МИЛАН И КРАЉИЦА НАТАЛИЈА У КРАЉЕВУ 1882. ГОДИНЕ

Када је Србија проглашена краљевином, кнез Милан је чином крунисања проглашен за наследног краља 
Милана Првог Обреновића, а 22. фебруар се у наредним годинама славио као Дан проглашења краљевине. 
Током априла грађани Карановца имају прилику да виде првог краља ослобођене Србији. После дводнев-
ног боравка у Чачку краљ Милан 15. априла полази за Карановац. Током пута и у вароши у којој борави 
наредних дана влада посебно свечана атмосфера. 

„И свуда, на сваком месту, пред сваком црквом, пред сваком гомилом народа својега, заустављао се Први 
Краљ Србије, здравио се с народом, распитивао се о стању и животу његовом (...) Улазећи у дивотни и убави 
Карановац, Краљ је дочекан неизбројним народом који Га је, у сред грмљавине топова и јеке звона, поздрављао 
бурним, радосним усклицима и бацао пред-а-њ венце и цвеће, тако да је Краљ ходао по самом мирисном 
цвећу!
Пошто се помолио Богу у цркви карановачкој, пред којом су га с цвећем и песмом дочекали ученици и ученице, 
Краљ је одсео у Среској кући (...) Цео дан и готово целу ноћ играло је коло пред станом Краљевим и веселило 
се свуда по Карановцу.“ („Видело“, бр. 72, 5. мај 1882; „Српске новине“, бр. 99, 5. мај 1882)  

Током боравка у карановачком крају краљ је посетио оближње манастире Студеницу и Жичу. Последњи 
дан боравка, 19. април, постаће посебно важан за историју места. „Јутрос представништво општине по-
днело Краљу писмену молбу да Карановац, за то што му је име турско, друкчије назове.“ (Исто) Краљ је 
грађанима саопштио да прихвата име предложено у част формирања краљевине које гласи „Краљево“. Уве-
че је одржао беседу, а штампа је сликовито описивала славље грађана и свечани изглед вароши. 

„За тим је паљен сјајан ватромет, можда први у Краљеву, али тако диван, да га је ретко и у Београду ви-
дети. Осим тога, Краљево је, да би показало љубав своју према Његовом Величанству, подигло великољепне 
тријумфалне капије, окићене прозрацима, оно је било одевено у цвеће и венце, оно је имало застава и лам-
пиона колико нигде на другом месту. И на кућама, и дућанима, и на прошћу, и на дрвећу тако да је нестало 
платна за заставе па су га морали куповати у оближњим варошима. Сву драгу ноћ играло је коло, орила се 
свирка и попевка, осветљена је била не само варош него и сама брда према конаку Краљевом.“ (Исто)

Краљ Милан и краљица Наталија, „Српске илустроване новине“, бр. 20, 30. април 1882: 1, 
Дигитална библиотека Народне библиотеке Србије



1882.

Србија је 22. фебруара проглашена краљевином. 

Донет је Закон о основним школама којим је у Србији уведено обавезно основно 
образовање за сву мушку и женску децу које ће трајати шест година. Овај закон 
није лако заживео јер је средина и даље била партијархална. По њему су и даље 
зграде за женску и мушку децу биле одвојене.

У Новом Саду је основана Новосадска занатска школа која ће једнога дана (од 
1969. године) понети име Светозара Милетића217 и постати позната као „Тозина 
школа”.

Указом краља од 19. јуна 1882. у Краљеву је основана Ратарска школа која је све-
чано отворена 24. октобра. Пошто школа има тек први разред део њеног простора 
још неко време за наставу користе основне школе.

У Крагујевцу на Илиној води одржана је Прва велика скупштина Народне ради-
калне странке.

Вишестраначки систем у држави се развија. У Краљеву су активни напредњаци и 
радикали. У вароши у септембру Напредна странка одржава збор и тада уписује 
нове чланове, а у октобру на свом скупу радикали бирају новог месног председни-
ка и потпредседника.

У Краљеву настају први покушаји индустријализације - почела је да ради Фабрика 
пољопривредних справа која израђује разне алатке прилагођене домаћој земљо-
радњи које су, уједно, јефтиније од увозних. Престала је са радом 1886. године.

Почиње просецање колског друма од Краљева до Рашке које траје до 1886. године. 

У Народном музеју у Београду организована је изложба радова Петра Убавкића 
која представља прву изложбу скулптуре у Србији. Убавкић је изложио портрет 
кнеза Михаила и једну романтичарску скулпторалну групу. „Колико је овим радом 
[портретом кнеза Михаила] млади уметник показао способности за пластично 
портретисање, толико је опет показао дара за слободно стварање у својој великој 
групи, у рањеном заставнику, кога умирујућег прихвата мати Србија.“ („Српске 
илустроване новине“, бр. 35, 16. децембар 1882: 367)

217 Као дан школе слави се 22. фебруар (датум рођења Светозара Милетића), а тим поводом негује се и сећање 
на његову ћерку Милицу Томић.
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1883. КРАЉЕВО
У „Српским новина“ објављен је текст у коме Димитрије Петровић захваљује на помоћи 
грађанима Краљева поводом једног опасног догађаја. Из текста се сазнаје да је 21. априла 
током ноћи у стану у коме живе Петровићи избио пожар, али захваљујући Краљевчани-
ма који су приметили ватру и учествовали у њеном гашењу избегнута је несрећа у овој 
породици која је посебно претила деци - Надежди која има девет и по година, седмого-
дишњој Милици, двоипогодишњем Владимиру и једногодишњој Зорки.
Иако је било пуно похвала грађана упућених раду учитеља Димитрија и Милеве Пе-

тровић, потпуно неочекивано, на крају школске 1882/1883. године, 
Димитрије Милићевић, школски надзорник, одржавши као ревизор 
испит у основним школама, рад свога имењака оцењује као врло 
добар. То код ових учитеља изазива велико разочарање и приговор 
уз смелу изјаву да ревизор оцену „доноси у џепу“ (Летић, 2000: 134). 
Овај догађај забележен је и у протоколима Министарства просве-
те. По жалби Милићевића школски одбор је саслушао Димитрија 
и Милеву и министарству послао њихово „изјашњење“. У решењу 
министарства је писало: „Начелству да и прекоре и накаже да у на-
предак не чине тако исто.“ (АС, МПс, Протокол, 1883, бр. 5606 од 9. 
јула 1883)
Током лета Министарство просвете у Нишу и Краљеву организује 
„Практична учитељска предавања“. Учитељи и учитељке су обавез-
ни да бар једном присуствују овом програму. У Краљеву ће се оку-
пити 47 учитеља из више округа. Предавањима руководи Љубомир 
Ковачевић, управитељ београдске Учитељске школе, а држе их про-
фесори ове школе, др Војислав Бакић, Борислав Тодоровић и Дими-
трије Јосић. Осим пријављених, предавањима могу присуствовати 
и домаћи учитељи и друга лица уз одобрење руководиоца, па су мо-
жда ову прилику искористили и Димитрије и Милева.
На јесен у школској 1883/1884. години Димитрије је и даље учитељ 
трећег разреда у Основној мушкој школи. У основне школе уводи 
се цртање као наставни предмет што је био значајан корак у при-
ближавању ликовне уметности ученицима. Ову вештину предаје 
учитељ, што Димитрију даје могућност да ученике подучава у себи 
омиљеној области.

Милева тражи премештај у Основну мушку школу. Молба је услишена и на јесен по-
стаје учитељица првог разреда ове школе. Међу дечацима првог разреда којима предаје 
је мали Драгутин, брат учитељице Јелене Димитријевић.
Како је Милеви здравље нарушено, њен премештај у Основну мушку школу давао је 
могућности да јој у настави помаже супруг што се и дешавало. „(...) да ме није мој муж 
замењивао у наставничкој дужности, ја неби била кадра да издржим целу годину - јер сам 
сваки час била болесна.“ (АС, МПс, Ф-XVII, р. 13/1884) 
Мала Милица постаје ученица првог разреда. Надежди, која похађа четврти разред, 
више на предаје мајка Милева већ учитељка Драга Пантелићева.218 
Крајем године породица Петровић добија још једног члана - 7. децембра рођена је ћер-
ка Јелена - Јела.219 Постоје назнаке да се у периоду између рођења Зорке и Јелене једна 
Милевина трудноћа завршила губитком детета. Ако није у питању техничка грешка при 
писању, на постојање ове трудноће наводи податак из Протокола рођених карановачке 
цркве Силаска Светог Духа да је Зорка уписана као пето, а Јелена као седмо дете. Шесто 
дете није евидентирано, па може бити да је преминуло пре него што је крштено.

Текст о пожару у стану Димитрија Петро-
вића, „Српске новине“, бр. 92, 28. април 1883: 

460, Дигитална библиотека НБС

218 На службу у ову школу наредне школске године долази млада Атанасија Бербовић, једна од Милевиних ученица  
које су међу првима завршиле Чачанску реалку. 

219 ИАК, ЗМК, МК рођених, црква Силаска Светог Духа, Краљево, 1883, р. бр. 94.
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1883.НОВИ САД  (Аустроугарска монархија)
Око 1883. године Христина је родила сина Драгишу.

ТИТЕЛ  (Аустроугарска монархија)
Јован Зорић је унапређен у чин пуковника.

1883.

У септембру је у околини Зајечара и Књажевца избила Тимочка буна коју су по-
спешили радикали због акције одузимања оружја од народне војске. Краљ Милан 
је угушио буну, а многи радикали су убијени одлуком преког војног суда. 

Народна радикална странка је на изборима доказала своју популарност. Освоји-
ла је трећину места у државној скупштини. 

У Београду су инсталиране прве телефонске линије у Србији. Повезивале су др-
жавне установе, Двор, Народну скупштину и Ватрогасно друштво.

У Београду је основано Друштво за уметност које је окупљало сликаре, вајаре, 
архитекте, музичаре, песнике и глумце, али искључиво мушкарце.

У Београду је организована прва етнографска изложбу у Србији. Сликар Ђорђе 
Миловановић је, после неколико година истраживања за Српско учено друштво, 
изложио „снимке“ ткања. 

У Краљеву почиње израда „сушница за шљиве“. 

Калдрмишу се два краљевачка сокака.

Дeo рубрика из 
Протокола рођених 
цркве у Каранов-
цу / Краљеву (за 
период 1879-1888) у 
којима су уписани 
датуми рођења деце 
Димитрија и Милеве 
Петровић - Влади-
мира, рођеног 1880, 
Зорке, рођене 1882. и 
Јелене, рођене 1883. 
(редни број, место, 
датум и час рођења, 
датум крштења, 
име, име родитеља 
и редослед детета у 
породици), Историј-
ски архив, Краљево

ПЕТРОВИЋИ У КРАЉЕВУ

Породица Петровић за Краљево је везана службовањем од неколико година, али и рођењем троје деце. 
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Јавна благодарност поводом смрти 
хаџи-Максима Петровића у „Српским но-

винама“, Дигитална библиотека НБС

Надежда Петровић, Старо гробље, 1904, темпера на картону, 49х61 cm,
Музеј савремене уметности, Београд, инв. бр. МСУЛ 234

1884. БЕОГРАД
Хаџи-Максим је 12. марта несрећним случајем настрадао220 у свом подруму који је слу-
жио за складиштење вина. Имао је веома стрм улаз који је допринео да Максима то-
ком истовара пригњечи буре (изјава Милоша Коларжа из Београда дата ауторки текста 
19. септембра 2017. године). Имао је 70 година. Сахрањен је следећег дана у „обштем“ 
гробљу као и остали покојници из тог периода. То показује да се и даље, упркос на-
редби, сахрањивало на Ташмајданском гробљу221 које је Петровићима надомак куће. 
„Ташмајданско гробље се налазило практично у продужетку хаџи-Максимовог имања и 
раздвајала их је само развалина ташмајданске стене.“ (изјава Милоша Коларжа из Бео-
града дата ауторки текста у имејлу од 15. децембра 2017. године)
Ожалошћена породица у „Српским новинама“ објављује „Јавну благодарност“ из које се 
сазнају детаљи несреће, али и имена чланова многобројне породице („Српске новине“, 
бр. 63, 20. март 1884: 306).

КРАЉЕВО / БЕОГРАД
Димитрије не присуствује очевој сахрани, али после неколико дана 
упућује молбу Министарству просвете за десет дана одсуства за од-
лазак у Београд ради уређења имања. Касније шаље молбу за пре-
мештај у престоницу јер су његовој мајци Марти потребни помоћ и 
подршка. 

220 ИАБ, ЗМК умрлих Цркве Светог Марка у Београду, 1877-1887, р. бр. 49. 
221 „Министар унутрашњих послова Никола Христић издао је 1. јула 1883. године наредбу којом се 14. јула исте године 

забрањује сахрањивање на Ташмајданском гробљу. Правила за службу на Новом гробљу донета су 1886. године када је на 
њему почело сахрањивање.“ (Вукотић Лазар, Лалошевић, уредници, 2010: 17) Међутим, још увек су ту и наредних година 
сахрањиване и значајне личности, попут Ђуре Даничића (1882) и Јосифа Панчића (1888).



ЗОРИЋИ

161

1884.ФРАНЦУСКА
Светозар Зорић је ангажован у Орлеанској железничкој компанији (Трговчевић, 2003: 
135) где у Конструкционом бироу ради на студији локомотиве за веће узбрдице. 

ТИТЕЛ  (Аустроугарска монархија)
Јован Зорић је у Шајкашкој прешао у 69. пешадијски пук.

Нови Сад (Аустроугарска монархија)
Српска народна слободоумна странка Светозара Милетића губи примат у политици. 
Наступају промене и у његовом листу „Застава“. Претходне две године у дужности одго-
ворног уредника смењивали су се Милетић и Миша Димитријевић, а од почетка ове го-
дине уредништво је преузео Тоша Бекић. На крају године Милетић „Заставу“ препушта 
ћерки Милици која за сарадника позива радикалског политичара Јакова Јашу Томића. У 
броју 198 од 21. децембра 1884. Милица Милетић се први пут потписује као „власник и 
издавалац“, а Томић као одговорни уредник.
На првој страни Милица Милетић и Јаша Томић обраћају се читаоцима износећи 
мишљење да је лист у последњем периоду доживео кризу у концепцији и представљајући 
намере у вези са његовом рехабилитацијом.

Милица пише:

„Поштованим читаоцима.
С болом у души гледала сам, где у последње време „Застава“ иде правцем, који њу од наро-
да а народ од ње отуђује.
Убеђена сам, а то је без сумње и сваки уверен, да мој сад болни отац није „Заставу“ у тој 
цељи развио.
Као члан српског народа, и као данашњи власник „Заставе“ осећам у себи свету дужност, 
да данашњем правцу „Заставе“ станем на пут.
Ако је суђено да „Застава“ падне, нек падне бар тамо, где јој је место.
Да би се промена у правцу „Заставе“ остварила, и да тај лист постане опет стара на-
родна „Застава“, уверена сам да нећу погрешити, ако уређивање листа поверим г. Јаши 
Томићу, досадашњем фактичном уреднику „Српског Кола“.
Нови Сад 20. децембра 1884.“

Јаша Томић у свом поздравном чланку између осталог каже:
„Ако већ није данас време да идемо напред - натраг не можемо, нећемо. Ето, то је про-
грам, па кад вам већ не можемо да изложимо своје срце, задовољите се тиме.
Има ли игде утирача, да се утру 10 месеци несретне прошлости?! Па добро, ако се не могу 
да утру, ми ћемо их са чашћу опрати. Кад се наш народ могао да бори без „Заставе“, да 
како ли ће тек с њом!
Застава је данас и опет стара „Застава“. Хартија није била крива. А нотабилитетски 
принцип, који се неко време задржао на „Застави“, нестао је. То беше, као кад оно паук 
пређе преко цвета... а нестане л паука, не мораш се од цвета презати.“

Праг (Аустроугарска монархија)
Син Светозара Милетића Славко почиње студије медицине у Прагу где се налази и ње-
гов брат од стрица Љубомир, студент филологије.
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1884. КРАЉЕВО / БЕОГРАД 
Пошто не добија одговор о премештају Димитрије по завршетку школске 1883/1884. го-
дине шаље нову молбу Министарству Просвете. Као разлог поново наводи помоћ мајци, 
али и то да му је двоје женске деце стасало за више школе. У молби скромно каже: „(...) 
никад нисам тражио премештај у какво веће место - свагда сам био задовољан са оним 
местом где сам одређен, те тако сам и провео десет година у Чачку и пет година овде [у 
Краљеву].“ (АС, МПс, Ф-XVII, р. 14/1884) 
Надежда је у Краљеву завршила основношколско образовање, а Милица први разред 
основне школе. По завршетку школске године породица Петровић одлази у Београд. За 
путовање вероватно користе нови пут од Краљевa до Горњег Милановца (преко Мило-
чаја, Мрчајевца, Остре и Луњевице), а потом устаљени друм преко Шаторње. 
Током летњег боравка у Београду Петровићи доносе одлуку о животу у наредном пери-
оду. Милева одлучује да Министарство просвете моли да је „стави у пензију“. Као разлог 
наводи здравствено стање - честе упале плуће од којих је она из претходне године могла 
да буде кобна. Наводи и чињеницу да има „петоро нејаке деце“ (АС, МПс, Ф-XVII, р, бр. 
13/1884). Пошто јој је молба одбијена тражи да јој се до потпуног оздрављења додели за-
ступница (учитељка која ће је замењивати) којој би годишње плаћала 600 динара.  „Одо-
брено јој је по молби с тим да она плаћа заступници 500 дин. и да ужива и стан и огрев.“ 
(АС, МПс, Протокол 1884, бр. 6909 од 9. августа 1884) Увидевши да је добијање учитељске 
службе у Београду тешко, Димитрије у новој молбу тражи премештај у градове који су 
ближи престоници него што је Краљево - у Шабац, Смедерево или Пожаревац.
Петровићи се после лета не враћају на службу у Краљево. Милева је пристала на услове 
плаћања заступнице у школи, а за остатак плате моли да јој Начелство Среза краљев-
ског Округа чачанског шаље поштом у Београд (АС, МПс, Ф-XVII, р. 13/1884). Димитрије 
се одлучује за престанак бављења просветним радом и конкурише за посао у пореској 

служби. Поред безуспешно посла-
тих молби за премештај, било је још 
разлога за то. Школство је пружало 
несигурну егзистенцију исто као и 
у прошлости. Учитељи су „(...) неза-
довољни платом и што им општи-
не не исплаћиваху издатке за стан 
и огрев. Учитељ са 200 талира го-
дишње плате који је, рецимо, издр-
жавао жену и четворо деце, није био 
у стању да подмири ни најосновније 
животне потребе, а камоли да на-
бавља средства за своје изображење 
и усавршавање.“. (Летић, 2000: 63) 
Такође, нема могућност да се врати 
предавању вештина јер је Мини-
старство просвете укинуло пред-
мет слободног цртања у три прва 
разреда гимназије. 

Из молбе Димитрија Петровића
Министарству просвете  од 1. јула1884, 
АС, МПс, Ф-XVII, р. 14/1884 
Архив Србије, Београд 
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БЕОГРАД 
Димитрије са породицом почиње да живи у про-
страној кући свог оца хаџи-Максима у Палилули.
Милица на јесен наставља основно школовање 
започето у Краљеву. Ђак је другог разреда и, ве-
роватно, и она и остала деца Петровића која ће 
у наредним годинама стасати за школу, похађају 
најближу палилулску основну школу која сада 
има, поред мушких, и женска одељења. 
Надежда на јесен постаје ученица Више женске 
школе коју је похађала и њена мајка Милева. У 
овој генерацији уписано је 139 ученица. Надежда 
је ученица другог одељења које има 65 полазница 
(Оцена успеха и владања ученица ВЖШ, 1885: 3). 
Игром случаја у истом одељењу је Даринка Чекић, 
ћерка Надеждиног кума Јездимира Чекића и њена 
вршњакиња, такође рођена у Чачку.222 Међу уче-
ницама првог одељења налази се ћерка сликара 
Владислава Тителбаха, Даринка (Исто: 4).
Породица посвећује пажњу Надеждиној склоно-
сти ка ликовном изражавању. Посебно је Дими-
трије поносан на то што његова ћерка има таленат 
и жељу да напредује у сликарству какву је и он 
имао. Он обнавља познанство из школских дана 
са сликаром Ђорђем Крстићем и Надежду уписује 
на часове код њега (о чему се идеја могла родити 
још у могућем сусрету са Крстићем у Краљеву).
Крстић има тридесет три године и већ носи епитет 
успешног и цењеног сликара. О његовом реномеу 
говори чињеница да је почетком ове године постао 
члан Српског ученог друштва. Претходне године 
је у минхенском Kunstausstellung internationale из-
ложио слику Српска девојка, а у пролеће, овај пио-
нир у организовању ликовних изложби у Србији, 
у просторијама Грађанске касине организовао је 
своју другу самосталну изложбу на којој је пред-
ставио ремек-дела Утопљеницу, Девојку на извору, 
Под јабуком и Анатома кога је, иначе, претходне 
године откупио Народни музеј.223 Година му је 
успешна за нове послове - склапа уговоре за сли-
кање иконостаса Саборне цркве у Нишу и цркве у 
Старом Аџибеговцу (данас Старо Село).

1884.

222 Рођена је 29. јануара 1874. године (МИАЧ, ЗМК, МК рођених цркве Светог Вазнесења у Чачку, 1874, р. бр. 25).
223 Тада је откупљена и чувена слика Уроша Предића Весела браћа

Списак ученица другог одељења првог разреда Више 
женске школе у  Београду у школској 1884/1885. години у 
коме учи Надежда Петровић (Цветковић, 1913: 3) 
Педагошки музеј, Београд
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1884. Краљево 
О утиску који је породица Петровић оставила у Краљеву, а посебно Димитрије са својим 
скоро просветитељским делањем у области образовања и здравства, говори и писмо 
школског послужитеља са краја 1884. године.

„Ако сте ради чути за мене и моју фамилију, ми смо здраво што и вама желимо. Г. Мито, 
сада вам само имам да јавим да Краљевчани виде тек сада шта сте били ви овде и ка-
кови су ваши поступци што жале што сте отишли. И говоре да неће никад дочекати 
таквог наставника, а особито ја сам осетио велику промену и опазио и чини ми се да се 
за ову годину свет сасвим променио, јер нема оног управништва као што сте ви били, 
јер прво чим сте отишли изгубио сам сина и тврдио сам уверен да сте ви били овде да 
ме тај случај не би снашао, јер сте ви били човек заузимљив и нисте жалили труда. Ваш 
послужитељ - Милисав Кошанин.“ (преузето из: Петровић, 1996: 229)

Београд
Димитријева сестра Марија, супруга Панте Трифуновића, током ове године рађа сина 
Драгољуба.224

224 Судећи по томе да је Драгољуб 1900. године уписао Војну академију година његовог рођења је вероватно 1884, али 
је рођен после марта јер његовог имена нема међу ожалошћеним унуцима хаџи-Максима Петровића у објављеној „Јавној 
благодарности“. 

1884.

Ове и наредне године Србија је под апсолутистичком влашћу краља Милана. 

Краљевина Србија је штампала први папирни новац - новчаницу вредности од 
сто динара.

У фабрици муницијских чаура у Крагујевцу почела је прва примена електричне 
енергије, те је ту засветлела прва сијалица у Србији.

Свечано је отворена пруга Београд - Ниш. Београд је добио велелепну зграду 
железничке станице изграђену у духу академизма. Ово монументално здање 
симбол је тадашње престонице.

У основне школе уводи се функција директора. У Краљеву за „управитеља 
краљевских основних школа“ (заједнички за мушку и женску основну школу) 
постављен је Димитријев колега и кум - учитељ Сава Јовичић. 

У Београду је основано Прво велосипедско друштво како би се развијао бици-
клизам.

Краљево 1884. године има 2.692 становника.



КУЋА ПОРОДИЦЕ ПЕТРОВИЋ У ПАЛИЛУЛИ

У литератури се, уз причу о породичној кући Петровића, устаљено репродукује бојени цртеж именован 
као рад Надежде Петровићи датован у 1896. годину. Међутим, цртеж садржи неколико детаља који доводе у 
сумњу ауторство, сликани мотив и време настанка. 
На сумњу о 1896. као години настанка цртежа наводи пажљиво нацртана бандера на којој је разведено пет 
електричних каблова што се у назначено време није могло видети у Палилули. Године 1889. у Београдској 
општини је прихваћено да се у варош уведе електрична струја за јавно и приватно осветљење. Уз то, била 
је намењена напајању трамваја који су постепено (од 1894) почели да смењују оне са коњском вучом. Елек-
трична централа изграђена је 1893. и исте године главне улице осветљене лампама, а споредне, каква је тада 
била и Ратарска улица, сијалицама мање снаге. Између бандера била су разведена два спроводника елек-
тричне енергије (жице) - један за улично осветљење, а други за приватну потрошњу. (Вучо, 1977: 165-172)
Није било потребе за више жица јер у домаћинствима, осим за осветљење, електрична енергија није могла 
да се користи за друге потребе, односно још дуго нису постојали електрични уређаји који би били њени 
потрошачи (шпорети, фрижидери, радио-апарати и др). 
Затим, иако се у својим раним радовима Надежда опробавала и у реалистички цртаним призорима, толи-
ка наративност, где би биле забележене и бандере са електричним жицама, није била њен манир, поготово 
што она у години датовања цртежа више није почетник који би се вежбао и забављао цртањем детаља, већ 
млада особа која има више од десет година сликарског искуства и која ће кроз две године отићи у Минхен 
на уметничко усавршавање.
Треће, нацртана кућа је много 
мања од куће Петровића коју 
Љубица (Петровић) Луковић 
описује као једно пространо 
здање са пуно соба. „Као и већи-
на кућа имућнијих Београђана са 
пуно деце и наша је имала укуп–
но десет светлих и пространих 
соба, за оно време веома лепо 
намештених, тако да је свет 
често задивљен застајао пред 
отвореним прозорима.“ (Дими-
тријевић, 2002: 15) „(...) свако 
дете је имало своју собу.“ (Исто: 
23) На фасади према улици на-
лазе се само три прозора на ос-
нову којих се може закључити да 
је дужина фасаде отприлике око 
седам метара, што би значило 
да је у унутрашњости или једна 
већа или две мале собе. Опаску о 
величини куће даје и Милош Ко-
ларж, унук Милице (Петровић) 
Мишковић. Она је потврђена и 
Копијом плана из Катастарске 
Општине Палилула где је на уцртаном објекту породица назначила да је имала 270,5m2, а ширина фасаде 
према улици била 13.5m. (из разговора ауторке текста са Милошем Коларжом од 27. новембра 2019. године) 
Фуснота је обрисана
Такође, породичне фотографије настале у дворишту куће показују да је имала други тип прозора - са четири 
окна исте величине. 
На крају, потпис у облику стилизованог монограма састављеног од слова Н и П, која се надовезују једно на 
друго, Надежда није користила. Овај цртеж је вероватно настао у првим деценијама 20. века, а непознати 
аутор је за мотив имао објекат сличан кући Петровићевих.

Надежда Петровић?, Дедина кућа, 1896, акварел на хамеру, 37х49 cm, Народни музеј 
Београд, инв. бр. 1263
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1885. БЕОГРАД 
Актом министра просвете од 4. фебруара Димитрије је разрешен учитељске службе по-
што је постављен за пореског надзорника у Београду („Просветни гласник“, 15. и 28. 
фебруар 1885, III и IV свеска: 67).
Милева је 19. марта родила ћерку Љубицу.225 Кум на крштењу био је Таса Милићевић, 
срески писар.
Палилула у којој живе Петровићи још увек је предграђе Београда у које није дошла ур-
банизација. Ту се налазе многобројне баште, њиве и виногради, те се описује као место 
пуно липа и зумбула. Кућа Петровића је, по сећањима Димитријеве и Милевине ћерке 
Љубице, 

„(...) сва у зеленилу са баштом пуном ружа и воћака међу којима су се издвајале трешње.“ 
(Димитријевић, 2002: 15) Сама кућа је пространа, а њена унутрашњост лепо уређена. „А 
како је деда са хаџилука из Јерусалима донео доста оријенталних ствари, разне иконе и 
богатим шарама изаткане ћилиме, Палилулци су говорили: `Унутрашњост Петровиће-
ве куће је као у цркви.` Највећа просторија била је трпезарија коју смо звали сала, сва у 
арапском дуборезу, као у митрополији, док су около биле ниске софе са свиленим покри-
вачима.“ (Исто) 

Посебно богатство за Петровиће чини хаџи-Максимова библиотека којој Димитрије и 
Милева као велики љубитељи књига придодају своју збирку штампане речи. 
У школској 1884/1885. години Милева се још увек води као предавач у Краљеву, али уме-
сто ње на служби је њена заступница. По завршетку школске године, током лета, добија 
решење о пензији. Министарство просвете „Решава да се Милева Петровићка учит. I 
раз. мушке школе у Краљеву стави у стање мира с правом на издржање које јој припада 
по чл. 56 зак.“ (АС, МПс, Протокол, 1885, бр. 7272 од 1. августа 1885; АС МПс, 1888, Ф. XI, 
бр, 243) Милева ће примати „568 динара и 60 д. п. у име годишњег издржања“226 (АС, МПс, 
Протокол 1885, бр. 8154 од 17. августа 1885). 

225 ИАБ, ЗМК, МК рођених, црква Светог Марка у Београду, 1885, р. бр. 83.
226 По курсној листи од 1. августа 1885. године 1 дукат цесарски је вредео 5,94 динара („Српске новине“, бр. 169, 2. ав-

густ 1885: 838), што значи да је Милева годишње требало да добија пензију у вредности од близу 100 дуката.

1884. Ниш
Пријатељица Петровића, учитељица Јелена Димитријевић, такође напушта Краљево и 
на јесен почиње учитељску службу у Основној мушкој школи у Нишу. Током три школ-
ске године службовања у Краљеву и дружбовања са Петровићима, Јелена је постала њи-
хов присни пријатељ. Из Ниша им сада писма шаље на нову београдску адресу.
 
У писму Милеви, поред осталог, пише: 
„(...) у Краљево, дошли смо сасвим непознати, али ипак нашли смо Вас, драга Госпођо, који 
сте нам заменили стотину пријатеља и познаника, што Вам не можемо никада забора-
вити - Ваша Јелена.“ (Петровић, 1955: 240; Петровић, 1996: 230) 

У писму упућеном Димитрију износи посебну молбу: 
„(...) Овде се тражи цртање и у географији, да морам нацртати све земље Србије и Бал-
канског Полуострва и све на карти - да деци покажем и њих упутим, а ја немам појма 
о цртању, зато Вас молим нацртајте ми Ви, пошљите, објасните а ја ћу из најкраћих 
Ваших објашњења разумети и бити Вама вечно благодарна...“ (Исто: 240; Исто: 230)
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1885.ПАРИЗ (Француска)
Светозар Зорић живи у Паризу и ради у афричкој компанији где постаје шеф техничког 
сервиса. На изложби у Анверсу (Белгија) презентован је нови систем кочења проистекао 
из његовог рада на локомотивама за веће узбрдице. Његова нова кочница биће при-
мењена у Француској и Белгији (Трговчевић, 2003: 135).

Нови Сад (Аустроугарска 
монархија)
Милица се удаје за Јакова 
Јашу Томића. У „Застави“ 
број 161, од 16. октобра, 
први пут је написано „Влас-
ник и издавалац Милица 
Томић рођ. Милетић“. Њен 
супруг Јаша Томић и даље 
је одговорни уредник у 
овом листу.

Софија (Бугарска)
Љубомир Милетић, Ђорђев 
син, после студија словен-
ске филологије у Загребу и 
Прагу, враћа се у Бугарску и 
у Софији постаје професор 
у гимназији.

Аноним, Милица и Јаша Томић, 
1885, Будимпешта, фотографија, 
Милош Коларж, Београд

1885.

Бугарска се уједињује са Румелијом што краљ Милан доживљава као припрему 
за освајање Македоније, па подстиче краткотрајни, али крвави Српско-бугар-
ски рат. Србија је поражена, а главна битка се одиграла у новембру код бугар-
ског града Сливнице. Мир је склопљен почетком 1886. у Букурешту.

Краљица Наталија стиче велику популарност у народу због бриге око српских 
рањеника за време Српско-бугарског рата.



ПЕТРОВИЋИ

168

1885. БЕОГРАД 
На крају прве школске године у Вишој женској школи Надеждин успех је врло добар што 
је добар резултат судећи да су одличан успех оствариле само три девојчице, врло добар 
27, а добар 81 ученица („Просветни гласник“, ХХ свеска, 31. октобар 1885: 630). Надежда, 
уз часове у овој школи, вредно прати часове сликања код Ђорђа Крстића. Од њега, поред 
осталог, слуша приче о иностраном сликарству (Крстић је минхенски ђак) и добија под-
стицаје за прихватање иновација у уметности као што је некада Стева Тодоровић њеном 
оцу преносио своја искуства. 

Долазећи на часове у Крстићев атеље На-
дежда може да се упозна са многим сликар-
ским радовима. У првом плану вероватно 
су дела која припадају црквеном сликар-
ству која Крстић интензивно ради од 1884. 
године. У ово време завршава иконе за 
цркву у Старом Аџибеговцу и посвећује 
се иконама за нишку Саборну цркву. Иако 
су то дела која треба да се подвргавају црк-
веном канону, Крстићеви ученици на ски-
цама и првој икони за Ниш - Смрти цара 
Лазара - могу опазити професорово смело 
одвајање од минхенског академизма и реа-
лизма и веома експресивни ликовни језик. 
Без обзира на то ова Крстићева, прва од 
договорених 54 икона за Ниш, добија по-
зитивне оцене стручне комисије227 и бива 
крајем фебруара изложена пред јавност у 
Грађанској касини. Новој ученици Наде-
жди можда су, ипак, занимљивија дела на-
стала претходна три лета када је уметник 
сликао по Србији. Она може да се упозна 
са сликама и скицама које као мотиве имају 
насеља, цркве, српске крајолике и призоре 
из живота са акцентом на етнографске де-
таље, најпре на народну ношњу. 

Породица Петровић се још није доселила у Београд када је Крстић у априлу претходне 
године у Грађанској касини јавно изложио своја дела228, а сада се Димитрије са својом 
ћерком Надеждом могао наћи међу посетиоцима који у истом простору крајем фе-
бруара гледају изложену његову прву икону урађену са нишки иконостас - Смрт цара 
Лазара. Малој Надежди је ово могао бити први сусрет са јавно изложеним ликовним 
делом.
Повратак у Београд пружа Димитрију прилику да се дружи са породицом. Вероват-
но се чешће виђа са сестром Маријом и пружа јој потребну подршку када њен супруг 
Панта Трифуновић као ађутант команданта Дринске дивизије крајем године одлази у 
Српско-бугарски рат и учествује у бици код Сливнице.

Аноним, Надежда Петровић, 1884, Београд,
фотографија, Спомен-збирка Павла Бељанског,

Нови Сад

227 Комисију су чинили председник Нићифор Дучић, библиотекар Народне библиотеке и чланови Михаило Валтро-
вић и сликар Стева Тодоровић.

228 Изложио је виђене, али и нове радове настале током путовања по Србији претходна три лета. На изложби су се 
нашле и слике из места где су боравили Петровићи, Чачка и Краљева (околине) - Чачак с Љубићем, Студеница и Портал 
Студенице.



По пресељењу породице Петровић у Палилулу, зидови 
њихове куће, до тада превасходно украшени иконама 
које је хаџи-Максим доносио из Јерусалима, сада су 
могла оплеменити Димитријева ликовна дела која би 
била изложена не толико због приказивања његовог 
сликарског умеће, већ више ради сећања на места где 
је породица живела током њиховог службовања и на 
ратове у којима је учествовао. Стога је реално претпо-
ставити да је Надежда у време опредељивања за сли-
карство могла слушати очеве савете, али и пред очи-
ма као узоре имати његове слике и цртеже. На основу 
тога није неочекивано да нека Надеждина дела имају 
подударности са очевим ликовним радовима. Било да 
је у питању свесно или несвесно усвајање визуелног 
модела, несумњиво је да она „истим очима“ гледа неке 
од пејзажа изабраних за сликање. Димитријев ратни 
цртеж планине Мучањ и Надеждин Брдовити предео 
указују на исти осећај за бирање крајолика за сликање и организацију композиције. Смерови масе, нагиб 
брда и тежиште слике на оба пејзажа су, такорећи, идентични. 
Када се у овој компарацији додају пејзажи Ђорђа Крстића, односно када се у низу посматрају ово Ди-
митријево и Надеждино дело и н.пр. Крстићев Чачак из 1883. (стр. 150) добија се један блистави низ 
сликаног српског пејзажа блиског концепта настао надовезивањем сличног ликовног посматрања оца, 
учитеља и ученице.

Димитрије Петровић, Сјеничко поље, 1876, цртеж оловком,
27,5х19,5 cm, Народни музеј Чачак, инв. бр. И 2935

(фотографисао Мијодраг Тутуновић)

Надежда Петровић, Брдовити предео, 1908, уље на картону, 16х22 cm,
Музеј савремене уметности, Београд, инв. бр. МСУ/I 2011 

ПОДУДАРНОСТ СЛИКАНИХ МОТИВА ОЦА ДИМИТРИЈА И ЋЕРКЕ НАДЕЖДЕ



Београд, који су Димитрије и Милева напустили пре 
петнаест година, дочекао их је знатно измењен и раз-
вијен. Потпуно је превазишао оријентални карактер 
у урбанизму, архитектури и друштвеном животу. 
Уређен је по плановима регулације првог српског 
урбанисте Емилијана Јосимовића. После заравњења 
шанца улице су исправљене, а на сваком кораку су 
нове зграде и институције. Најпре, на породицу ути-
сак оставља тек изграђен велелепни двор краља Ми-
лана Обреновића229 (зидан од 1881. до 1884). Затим, 
на месту где се сусрећу Варошки, Теразијски и Па-
лилулски кварт уместо Стамбол-капије је пространи 
Позоришни трг на коме се налазе упечатљиви споме-
ник кнезу Михаилу постављен крајем 1882. године и 
велика зграда Народног позоришта230 које је у току 
свог тада скоро петнаестогодишњег рада остварило 
богат репертоар231, а сада под управом писца Мило-
рада Поповића Шапчанина и са писцем Милованом 
Глишићем као драматургом најављује низ нових ква-
литетних програма. Позоришни трг се већ учврстио 
као центар престоничког живота. 
Ту се налази популарна кафана „Дарданели“232 у којој 
се окупљају глумци и књижевници. „Ту су глумци кри-
тиковали позоришне управе, критиковали комаде и 
сами себе; ту се ковали планови о летњим турнејама, 
па ту боме, врло често, читали и роле пре пробе. (...) 
Иначе, Глишић би врло често прелазио из своје мале 
драматуршке ћелије те пио кафу овде. Тако исто су 
ту стални гости били Брзак, Влада Јовановић, Сре-
мац, Драгутин Илић, а Јанко и Војислав, као и доцније 
Митровић и Домановић, као да нису никад ни мица-
ли одатле. Могао си их ту у свако доба дана и ноћи 
наћи.“ (Нушић, 2014: 187)

Велелепно Капетан-Мишино здање грађанима још 
чува утиске када се пред њим 1882. године обавио 
војни чин прокламовања Србије за краљевину. Надалеко од њега Кнез Михаилова улица 
пуна је трговачких радњи и локала разних услужних делатности. 

229 То је данашњи Стари двор у коме се налази Скупштина града Београда. Дневни дворски живот одигравао се у конаку - згради поред  двора, 
некадашњој „Симићевој кући“. У том конаку су убијени краљ Александар и краљица Драга, после чега је порушен.

230 Зграда се налази у Француској улици бр. 1-3 и има статус културног добра од великог значаја (Одлука о утврђивању, „Службени гласник 
СРС“ бр. 28/83).

231 У првој деценији рада у Народном позоришту одржано је преко 250 премијера страних дела и преко 60 премијера из домаће књижевности у 
оквиру којих је било заступљено и десетак великих књижевних дела Јована Стерије Поповића, Ђуре Јакшића и Лазе Костића. 

232 Налазила се на месту где је касније изграђена зграда Хипотекарне банке (данас зграда Народног музеја).
233 Зграда се налази у Улици краља Милана бр. 2 и има статус културног добра од великог значаја (Одлука о утврђивању, „Службени гласник СРС“ бр. 

14/79).
234 Зграда се налази на Теразијама бр. 41.
235 Налазио се на углу Булевара краља Александра и Улице кнеза Милоша.
236 Зграда се налази на Теразијама бр. 34 и има статус културног добра од великог значаја (Одлука о утврђивању, „Службени гласник СРС“ бр. 

14/79).

Стари двор, око 1910, разгледница, Музеј града Београда, Ур_6656

Милан Јовановић, Позоришни трг, око 1900, фотографија, 
Музеј града Београда, Ур_6434 

БЕОГРАД У ОСАМДЕСЕТИМ ГОДИНАМА 19. ВЕКА



У близини Палилуле (у Теразијском кварту) изграђено је више репрезентативних зграда (данас објекти 
који имају статус споменика културе), а међу њима зграда Министарства просвете233 (изграђена 1870-1871, 
Министарство усељено 1879), зграда Министарства правде (1883) у упечатљивом стилу неоренесансе234 
и стамбено-пословни објекат235 (1882) у стилу неоре-
несансе у коме је у приземљу отворена чувена кафана 
„Три листа дувана“, а на спрату, где је усељено геодетско 
одељење Министарства војног, наредне 1883. године, 
прорадила прва телефонска линија у Београду. Зида се 
(1885) кућа трговца Марка О. Марковића (данас позна-
та као Крсмановића кућа236) у стилу академизма. Године 
1881. Стева Тодоровић је, уз асистенцију супруге Полек-
сије, завршио осликавање иконостаса Вазнесењске црк-
ве, па Димитрије може да погледа дела свог некадашњег 
учитеља.
На Калемегдану је формиран парк са фонтанама који је 
већ постао омиљено место грађана за вечерње шетње и 
заменио шеталиште - шумарак звани Германова башта 
који се налазио близу Зеленог венца (Тодоровић, 1951: 
55).
Улице су боље осветљене јер су уместо петролејских 
фењера уведене модерније плинске лампе које дају јачу 
и чистију светлост. Превоз људи на улицама обавља се 
многобројним фијакерима, а саобраћају и омнибуси (за-
творена кола са коњском вучом која могу да возе више 
путника) Терет се превози „таљигама“ и „шпедитерима“. 
Такође, основана је српска железница, изграђен желез-
нички мост на Сави и већ неколико месеци (од 24. авгу-
ста 1884) саобраћа воз на релацији Београд - Ниш. Тиме 
Србија није само боље повезала своју територију, већ је 
побољшала и везе са Европом.

Аноним, Зграда Министарства просвете у Београду, 
општи изглед, 90-те године 20. века,

фотографија, ЗЗСКГБ

Аноним, Крсмановића кућа на Теразијама, општи изглед, 
почетак 20. века, фотографија, ЗЗСКГБ



Надежда је у Вишој женској школи у Београду ђак последње генерације која похађа пет разреда. Управи-
тељка школе још увек је Катарина Миловук, на овој дужности од времена када се у њој школовала Надежди-
на мајка Милева.237 Предавачи су квалитетни и искусни наставници међу којима је, такође, низ Милевиних 
познаница - Персида Пинтеровићева, која је службовала као учитељка и у њено време (касније је постала 
предавач српског и немачког језика) и њене вршњакиње (ученице првих генерација школе) - Анка Јосимо-
вић, најстарија ћерка првог српског урбанисте и професора архитектуре Емилијана Јосимовића, која пре-
даје француски и немачки језик, Милева Јанковићка (Маринковићева) која предаје рачун, писање и женски 
рад и Милева Вуловићка (Котуровићева) која предаје рачун. Краснопис и слободно цртање предаје тада 
једна од ретких жена сликарки, Полексија Тодоровић. У опхођењу наставника са ученицима најстаријег 
разреда још увек је задржано обраћање са госпођица. 
Школа и даље користи зграду у којој је наставу похађала и Милева, али и нове просторије које су грађене 
као неопходне због лошег стања и небезбедности учионица у старој згради, али и због сталног повећања 
броја ђака. За наставу је, најпре, додатно закупљена приватна кућа преко пута школе238, па су у школској 
башти подигнута два павиљона са по две учионице (1882. и 1883) и уступљена зграда Државног Савета која 
се налазила у суседству (1882. године). Тако је добијено пет учионица.

Фасада главне школске зграде Више женске школе у Београду и школска црква (Цветковић, 1913: 14),
Педагошки музеј, Београд

237 Ову функцију је вршила пуних 30 година. 
238 Закуп је трајао до 1871. до 1899. године.
239 На столицама су седеле наставница која предаје, класна учитељица (данас разредни старешина) и помоћница којој је присуствовање часови-

ма значило за стицање праксе.

ВИША ЖЕНСКА ШКОЛА У БЕОГРАДУ КРАЈЕМ 19. ВЕКА



Учионице Више женске школе, у време када је Надежда похађа, биле су добро опремљене. 
„Свака је учионица имала политиран сто од ораовине са постољем и вуненим застором (првих година зеле-
ном чојом). На постољу две до три плетене столице.239 Осим табле и клупа свака је имала и по један орман, 
држач за мапе, корпу за хартију и дрва, заклон за пећ. Скамије мање и веће, са две или пет фијока. (...) Клупе 
одвојене од скамија. Поред њих служило се и хоклама. По ходницима дрвене вешалице за одело, тасне за ки-
шобране, чесмице за прање руку. Сав је намештај браон или црн.“ (Цветковић, 1913: 31, 32) 

Школа је редовно набављала научна средства за кабинете. Забележено је да је око 1874. године у физичком 
кабинету имала 43 предмета, за „(...) јестаственички 200 минералија и фосила, збирку микроскопских пре-
парата и др. Те је године набављена и веома лепа збирка модлажа човечијих органа. За земљопис и историју 
набављене су карте, атласи, илустрације, глобуси (свега 43 к.). Попуњавана је и збирка учила за женски рад 
и цртање.“ (Исто: 35)

Како би се ученицама омогућио одлазак у цркву (избегавале су да иду у оближњу Вазнесењску цркву због 
гужве и великог присуства војника јер је црква била намењена војсци) у дворишту школе подигнута је ка-
пелица чију су изградњу посебно помогли Црква Светог Марка и краљица Наталија која  „(...) волећи ову 
школу и под сугестијом своје побожности, желела је да управи школској помогне у религиозном васпитању 
ученица“. (Исто: 26) Црквица је посвећена Светој мученици Наталији. Подигнута је од лаке грађе, а прва 
служба је одржана 15. октобра 1880. године. Захваљујући постојању школске црквице, девојчице у време 
верских служби и празника могу да сретну многе градске госпође, па и саму краљицу. „Догод је у цркву 
долазила Краљица Наталија, а то је било врло често, црква је увек била пуна отмених госпођа из дворских 
кругова, страних посланстава и других, а служба се вазда изводила естетично и са неким сјајем.“ (Исто)

Капелица (црква) Свете Наталије са звонаром - поглед из дворишта (Цветковић, 1913: 15), Педагошки музеј, Београд
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1886. БЕОГРАД
У породици Петровић 14. новембра рођен је син Николај.240 Кум на крштењу био је пи-
сар среза Врачар Атанасије Милановић. Николај је преминуо као дечак, вероватно од 
шарлаха, како у својим сећањима помиње Љубица (Петровић) Луковић. (Димитријевић, 
2002: 18, 19). То се десило до 1898. јер га на породичној фотографији из ове године нема.
Учитељица цртања у Вишој женској школи, Полексија Тодоровић, одлази у пензију.  У 
оквиру наставног програма Полексија је ученицама пружала основно знање о вештина-
ма цртања и сликања, али заинтересованијим ученицама вероватно даје и шире поуке 
како би подстакла њихов сликарски таленат, мада њима подстицај и охрабрење може 
да буде и сама чињеница да пред собом виде жену-сликарку у време када је то било 
првенствено мушко занимање. Ван наставе Полексија слика портрете и пејзаже на који-
ма бележи Београд. Можда се нека од тих њених слика нашла и у ликовној збирци школе 
како би је ова наставница-сликарка користила за показивање ученицама као пример у 
наставном задатку „прецртавања пејсажа”.
Од јесени ученицама Више женске школе цртање, уместо Полексије, хонорарно предаје 
Димитрије Андрејевић241, сликар који је похађао академије у Минхену и Бечу и као пре-
давач овог наставног предмета био ангажован у више београдских школа. 

240 ИАБ, ЗМК, МК рођених, црква Светог Марка у Београду, 1886, р. бр. 233.
241 Предаваће и 1889. године.

Полексија Тодоровић, Панорама Београда,  1899, уље на картону, 17,7х25 cm, Народни музеј Београд, инв. бр. 31_4060
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1886.

Основана је Српска краљевска академија и за њеног првог председника изабран 
Јосиф Панчић. Све до 1892. године радиће упоредо са Српским ученим друштвом.

Железничка пруга је од Ниша продужена до Лесковца и Врања.

Обављен је први међуградски телефонски разговор на линији Београд - Ниш.

У дворишту Више женске школе у Београду зида се трећи павиљон са једном 
учионицом.

БЕОГРАД 
Надежда активно похађа часове код Ђорђа Крстића у време када у његовом раду по-
чиње турбулентан период у коме се преплићу успешна уметничка ангажовања (завр-
шава иконостас за Стари Аџибеговац) и борба за нови и слободнији ликовни израз. 
Неколико икона које ради за нишку Сабор-
ну цркву изазивају жустру расправу у вези 
са њиховом ликовношћу и црквеним захте-
вима. Иако су чланови комисије, свештеник 
Јован Марковић, археолог Михаило Вал-
тровић и сликар Ђорђе Миловановић, дали 
позитиван суд, његове нове иконе подстичу 
полемику у новинама о православности у 
српском живопису и бивају критиковане 
од стране Ђорђa Малетића и Стеве Тодоро-
вића.
Надежда вероватно присуствује неким од 
разговора учитеља Крстића са пријатељи-
ма у којима коментаришу ово размимои-
лажење мишљења, па иако тада није толико 
зрела да би схватила та дешавања, може се 
рећи да она имају посредан утицај на њу као 
нешто што је припрема за будућу борбу са 
прихватањем њеног ликовног израза - им-
пресионистичких и експресионистичких 
слика. 

Ваљево
Димитријев зет Панта Трифуновић, ар-
тиљеријски пуковник I класе, добија служ-
бу у Ваљеву као ађутант у Штабу Дринске 
обласне дивизијске команде. 
 

Ђорђе Крстић, (Кусовац, 2001: 200)



ПЕТРОВИЋИ

176

1887.

На студије у Великој школи у Београду су, као редовне ученице, први пут 
примљене две девојке.243

У Србији је почео да се користи бицикл изгледом сличан данашњем.

Неколико особа у Београду уводи прве приватне телефонске линије.

242 Као време настанка ове фотографије и фотографија Владимира и Зорке (стр. 178) и Надежде (стр. 179) дефинисана 
је 1887. година на основу узраста деце и идентичног инвентара. Претпоставка је да су настале током заједничког одласка 
код фотографа Даниловића. 

243 Француска је прва у Европи омогућила студирање женама 1863. године. Аустро-Угарска је тек 1897. женама допу-
стила студирање (на Филозофском факултету у Бечу).

1887. БЕОГРАД
Кућа породице Петровић постаје место из кога Милевина и Димитријева деца одлазе 
у освајање нових знања и напредак и „koja će zahvaljujući širini i obrazovanju njenih 
članova i sama postati pravo malo kulturno i društveno sedište prestonice“ (Stamenković 
2012), место великих идеја и место које је окупљало многе значајне културне и 

друштвене раднике.
Син Владимир на јесен полази у први раз-
ред палилулске основне школе. Ћерка Ми-
лица завршава основну школу и на јесен 
постаје, као и њена сестра Надежда, ђак 
Више женске школе. 
Надежда у школској 1887/1888. години 
похађа трећи разред Више женске школе 
(Оцене успеха и владања ученица ВЖШ, 
1888: 13). Девојчице са којима је кренула 
у први разред сада су ученице четвртог 
разреда (Оцене успеха и владања ученица 
ВЖШ 1888: 15). Ово указује на то да је На-
дежда поновила похађање неког од прва 
три разреда што се у то време често деша-
вало због болести.

Васа Даниловић, Милица Петровић као ученица,
1887242, Београд, фотографија, Милош Коларж, 
Београд
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1887.БЕОГРАД
Инжењер Светозар Зорић постаје хонорарни предавач на Техничком факултету Велике 
школе у Београду. Предаје Науку о машинама, предмет за који је тражен наставник још 
од 1880. године када је предмет Механика и наука о машинама раздвојен на Теоријску ме-
ханику и Науку о машинама. Теоријску механику наставља да предаје Љубомир Клерић, 
Зорићев познаник. Зорић је на челу наставничког колегијума.
Светозар је активан у друштву. Постаје члан Одбора за париску изложбу, а ангажован 
је и као технички консултант Главног савета Земљорадничке задруге. Обе функције ће 
вршити до краја столећа.

Кнез Михаилова улица, око 1900, разгледница, Музеј града Београда, инв. бр. Ур_1753 - 

БЕОГРАД
Светозар Зорић се у јулу враћа у Србију. У Београду добија запослење у Министарству 
грађевина као инжењер у Железничком одељењу. На овој функцији остаће до 1889. го-
дине. Поред знања из области геологије, машинства и технике и драгоценог европског 
радног искуства, познавалац је више језика. „Од страних језика говорим: немачки, фран-
цуски и италијански а читам енглески и спањски.“ (АС, МПс, Ф-VII, р. 96/1878)

ТИТЕЛ  (Аустроугарска монархија)
Јован Зорић је добио титулу племића аустроугарске државе што му даје могућност да 
буде ословљаван са Јохан фон Зорић (Johan von Soritsch).

Нови Сад  (Аустроугарска монархија)
Милица Томић се после удаје озбиљније посвећује активностима у вези са питањима 
положаја и права жена. Постепено постаје једна од најактивнијих жена у Војводини која 
се залаже за равноправност, образовање, просвећивање и друге форме еманципације 
жена. Посебну подршку пружа јој супруг Јаша који се и сам залаже за равноправност 
жена са мушкарацима.
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1887. БЕОГРАД
Надежда је на часовима у Крстићевом атељеу окружена учитељевим новим иконама за 
нишку цркву. Она може непосредно да доживи учитељев слободни сликарски израз који 
је због кршења канона црквеног сликарства узбуркавао јавност. Надежда се, вероват-
но, нашла и међу посетиоцима његове изложбе постављене у сали Народне скупшти-
не у другој половини марта на којој је изложио ове иконе. Изложба је иницирала нове 
дебате о православности покренуте претходне године. Крстић је одважно бранио свој 
уметнички концепт и свог супарника у ставовима Стеву Тодоровића позвао да заједно 
изложе своје радова, али се овај није одазвао. Текст у часопису „Одјек“ позива грађане 
„(...) да оду до оближње Вазнесењске цркве и виде исте светитеље, како их је Тодоровић 
насликао, па онда упоредивши сва дела донесу сопствени суд“. (Кусовац, 2001: 203) 
Сукоб у уметничким ставовима Тодоровића и Крстића сукоб је два учитеља, Димитрије-
вог и Надеждиног, и симболично представља уобичајен и неминован сукоб старих и 
нових генерација.

Ваљево
Димитријева сестра Марија у току боравка породице у Ваљеву, где јој супруг Панта 
Трифуновић службује при војсци, рађа четврто дете (Наду, Бошка или Косу).

Васа Даниловић, Владимир  и Зорка Петровић, 1887, Београд, фотографија, Милош Коларж,  Београд 
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БЕОГРАД
Светозар се вероватно у овом периоду жени 
са девојком Даринком (уписана је као кума 
Димитријеве и Милевине ћерке Ангелине 
1888. године; стр. 182). која потиче из веома 
имућне породице (изјава Милоша Коларжа 
из Београда дата ауторки текста 27. новембра 
2019. године).

Нови Сад  (Аустроугарска монархија)
На збору Народне странке Светозара Миле-
тића одржаном 26. априла лист „Застава“ је 
званично проглашена њеним органом. У „За-
стави“, коју и даље воде Милица и Јаша То-
мић, почетком маја на предњој страни, испод 
имена листа, почиње да се штампа напомена 
„лист целокупне српске народне слободоум-
не странке“ („Застава“ бр. 69 од 8. маја 1887).

Милан Јовановић, Светозар Зорић са супругом, 
Београд, око 1890, 16х10,6 cm, фотографија из албума 
Милице Зорић и Родољуба Чолаковића, Музеј 
примењене уметности, Београд, инв. бр. МПУ 22371

Васа Даниловић, Надежда Петровић као ученица, 1887, Београд,  фотографија, Милош Коларж, Београд

СВЕТОЗАР ЗОРИЋ И ДЕЦА

Деца Петровића била су учесници разних несташлука на Палилули, 
али и вредни ученици који део слободног времена проводе и у ду-
ховној надоградњи. У часовима читања и цртања друштво им прави 
ујак Светозар Зорић који је, откад се вратио у Београд, чест гост у 
кући Петровића, код сестре Милеве и зета Димитрија. Како је го-
динама живео, школовао се и радио у иностранству (у Немачкој и 
Француској), време проведено са њим било је драгоцено за мале Пе-
тровиће. Од њега су се могле чути приче пуне описа далеких места 
и људи из Европе. Његову пажњује посебно заокупљала најстарија 
сестричина Надежда. Из сећања њене сестре Љубице сазнајемо: 

„По свим питањима из области културе млада и темпераментна 
Надежда, румена у лицу као зрела јабука, водила је дуге разговоре са 
нашим ујаком Зорићем, који су се често, због различитих гледишта, 
претварали у оштре препирке. А на тим разговорима ујак је управо 
инсистирао, јер је желео у Надежди, као и код остале деце, да развије 
смисао за сопствено мишљење.“ (Димитријевић, 2002: 24) 

1887.



КАТАРИНА МИЛОВУК И ПОЛЕКСИЈА ТОДОРОВИЋ

У време када Надежда Петровић учи у Вишој женској 
школи ту раде две жене које су биле међу ретким же-
нама ангажованим у тадашњем друштву и носиоцима 
еманципације - Катарина Миловук и Полексија Тодоро-
вић.

Катарина Миловук је дугогодишња управитељка шко-
ле244, упечатљива жена чија је богата биографија могла 
бити велики пример и подстрек ученицама. Написала 
је неколико уџбеника за школу - Педагогику и Мето-
дику (1866) и Историју света у кратком прегледу за 
женскиње (1871). Иза себе је имала богат друштвени 
ангажман. Основала је Женско друштво и иницирала 
оснивање часописа „Домаћица“. За време српско-тур-
ских ратова (1876-1878) и Српско-бугарског рата (1885) 
организовала је жене као болничарке. За свој рад била 
је одликована више пута. Носилац је ордена Друштва 
српског Црвеног крста (1877), два пута медаље кнегиње 
Наталије (1878. и 1886) и Ордена Светог Саве III реда 
(1886).
Била је међу првим српским женама које су носиле нове 
прогресивне идеје и буниле се против патријархалног 
друштва. О њеној бунтовности и савремености говори 
чињеница да ће у наредном периоду тражити да буде 
уписана у бирачки списак (1897)245 и послати захтев 
краљу Александру Обреновићу да дозволи женама да 
гласају (1900).
Да је Надежда Петровић била једна од ученица које су 
следиле пример ове наставнице у активном друштве-
ном ангажовању указује и то да су обе биле међу жена-
ма које су основале Коло српских сестара (1903).

Полексија Тодоровић је супруга чувеног сликара Стеве 
Тодоровића и вишегодишња је учитељка вештина у Ви-
шој женској школи (од 1871. предаје слободно цртање). 
Надежди предаје две школске године, до одласка у пен-
зију 1886. године.
Ако ученице нису виделе неки од њених профаних ра-
дова које ствара ван наставе (портрете или пејзаже), 
улазећи у капелицу школе посвећену Светој Наталији, 
међу сликарским радовима којима је декорисана246 могу 
да посматрају њених руку дела настала 1881. године. 
„Живопис на иконостасу радила је - и оригинале и ко-
пије - г-ђа Полексија Ст. Тодоровић247, а фреске Чорта-
новић.“ (Цветковић, 1913: 26)

244 На челу школе била је од 1863. до 1893. године.
245 Нови Зеланд је био прва држава која је женама дала право гласа 1893. године.
246 Краљица Наталија финансијски је помогла израду унутрашње декорације капелице.
247 Стева Тодоровић у својој Аутобиографији у Списку уметничких радова наводи само себе као извођача (Тодоровић, 1951: 82), мада се у часо-

писима Полексијино име бележило као име ауторке. Вероватно је Стева урадио основни концепт иконостаса и скице, а Полексија само осликавање.  

Иконостас капелице (цркве) Свете Наталије 
(Цветковић, 1913: 26), Педагошки музеј, Београд

Катарина Миловук, фотографија, 
Педагошки музеј, Београд, инв. бр. 2106



 Ипак, ученица које интересује сликарство, осим Надежда Пе-
тровић, вероватно нема. Једино се Олга Васиљевић, ученица 
2. одељења Надеждине генерације (Оцене успеха и владања 
ученица ВЖШ, 1885: 4) касније определила за сликарство и 
то захваљујући удаји за сликара Лазара Крџалића (Српски 
биографски речник, 2011: 403). Олга ће са супругом остварити 
дугогодишњу каријеру у црквеном сликарству у осликавању 
иконостаса и сликању и рестаурисању фресака у црквама ши-
ром Србије. „Олга је била и врло смела жена, јер се увек пела 
високо под сводове цркве, проводећи дане на скелама не би ли 
завршила посао.“ (Петровић, 2011) Цркву у подрињском селу 
Глоговцу Крџалићи су осликали заједно са наставницом По-
лексијом и њеним супругом Стевом Тодоровићем (Исто). 
Што се тиче наставног програма, вероватно је у области веш-
тине цртања био исти у дужем временском периоду. Прва 
збирка учила за цртање (163 цртежа „прегледница“) набавље-
на је још када је Надеждина мајка Милева почела похађање 
ове школа (1865), а током времена су повремено допуњавана 
наставна средства. 

„У првом разреду ученице су цртале све врсте правих и кривих 
линија, углова, контура предмета (куће и школски намештај), 
предмети лако сенчени - обично  прецртавање с табле и ,пре-
гледница,; у другом су цртани геометријски облици, сенчењем 
и без сенчења, лишће, цвеће, орнаменти, пејсаж; у трећем су 
прецртавани пејсажи са ,више сенака, из анатомије лаки и 
прости радови, писаљком и кредом’; у четвртом се даље увеж-
бавало по програму за трећи; у петом се радило с ,регледница’: 
главе, фигуре и пејсажи с великим сенкама, употреба боја, рад 
са акварелом (,пејсажи’ дрво итд.). Врши се и теоретска на-
става: стилови, орнаменат, фигуре из класичног доба, наука о 
сенкама, перспектива, мешање боја. У шестом разреду рађено 
је једино са ,прегледницама’ - копије су извођене ,уљем, бојом, 
кредом’.“ (Симић, 1975: 160) 

На Првој изложби Српског уметничког удружења у Београду 
отвореној 1908. године у Основној школи код Саборне црк-
ве Надеждина дела су се нашла међу делима многих реноми-
раних сликара, па тако и уз дела Стеве Тодоровића и његове 
супруге и њене учитељице Полексије Тодоровић. Надежда из-
лаже дванаест слика на којима су већином пејзажи и призори 
београдских улица, а Полексија дело Призренка. Игром слу-
чаја Надежда је насликала дело истог назива 1905. године. Без 
обзира на исто име, судећи по манирима сликања, стилски су 
та дела могла веома да се разликују. Полексијина слика није са-
чувана, али да су се нашле једна поред друге, јасно би покази-
вале однос старог и традиционалног сликарства чврсте форме 
и реалистичког приступа и новог и авангардног експресивног 
ликовног језика.

Полексија  Тодоровић,  Девојка у плавом јелеку, 1900, 
уље на платну, 69,5х56 cm, Народни музеј Београд, 

инв. бр. 31_1819

Надежда Петровић, Призренка (Циганка), уље на 
картону, 65х50 cm, Уметничка галерија „Надежда 

Петровић“ Чачак, инв. бр. 92
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1888. ВАЉЕВО / БЕОГРАД
Димитријева мајка Марта борави у Ваљеву код ћерке Марије и зета Панте Трифуно-
вића. Нажалост, оболела је од запаљења плућа248 и преминула у Ваљеву четвртог марта.  
Сахрањена је у Београду шестог марта. Протокол умрлих цркве Светог Марка у Београ-
ду даје податак да је сахрањена „у старом београдском гробљу“ (ИАБ, ЗМК, МК умрлих, 
Црква Светог Марка, 1888, р. бр. 51). Учињен је преседан, с обзиром на то да се старо 
(ташмајданско) гробље налазило надомак имања Петровића и ту сахрањен хаџи-Мак-
сим. Иначе, готово сви покојници уписани у овом периоду у поменути Протокол поко-
пани су на Новом гробљу где се од 1886. године устаљује сахрањивање.249 
Ћерка Зорка с јесени полази у први разред основне школе. Вишу женску школу почињу 
да похађају девојчице Јелисавета Начић, која ће постати прва жена архитекта у Србији, и 
Љубица Николајевић, која ће постати пријатељица са Надеждом и, у време учитељевања 
у Сићеву, њена велика подршка у организацији Прве југословенске уметничке колоније 
у овом месту 1905. године.
Првог новембра рођена је Милевина и Димитријева ћерка Ангелина250, познатија као 
Анђа.251 Кума на крштењу била је Даринка, супруга Светозара Зорића. Крштење је први 
пут, уместо у цркви, обављено у дому Петровића. 
Надежда напредује у освајању сликарске вештине. Набављен јој је и штафелај. Један њен 
час вежбања забележен је фото-апаратом.  
На часовима у Крстићевом атељеу Надежда упознаје учитељево реалистичко сликар-
ство у коме се постепено ослобађала светла импресионистичка палета (још су слике 
настале у околини Краљева 1881. године, Студеница и Жича, носиле пленеристички 
манир). Такође, она ту може да се упозна и са применом фотографије која је већ освоји-
ла друштво као занатско-уметнички медиј. Сачувано је неколико фотографија које је 
сам Крстић снимио. „U zaostavštini Đorđa Krstića sačuvana je fotografija koja bi mogla biti 
vizuelna podloga utopljenice - mlada devojka raspuštene kose obučena u nacionalni kostim, sa 
zavežljajem koji simulira dete.“ (Todić, 2001: 27)

Ваљево
Панта Трифуновић је унапређен у чин мајора у артиљерији. У Штабу Дринске обласне 
дивизијске команде је референт за артиљерију, па командант II дивизиона дринског ар-
тиљеријског пука.

Рубрике из Протокола рођених за Ангелину Петровић (редни број, датум и време рођења, место рођења, датум крштења,
име и име куме Даринке Зорић), Историјски архив Београда

248 Подаци из Протокола умрлих цркве Светог Марка у Палилули показују да је у том периоду највише деце и људи различите старосне доби 
умрло од болести плућа, углавном од туберкулозе.

249  Када је ташмајданско гробље дефинитивно угашено, посмртни остаци покојника, па тако и чланова породице Петровић, пренети су у зајед-
ничку гробницу на Новом гробљу.

250 ИАБ, ЗМК, МК рођених, Црква Светог Марка у Београду, 1888, р. бр. 237.
251 У досадашњој литератури постоји низ нетачних података у вези са Ангелином. Као година рођења погрешно се наводи 1891. година. Готово 

увек се помиње по надимку Анђа, а ако се наводи њено пуно име, погрешно се интерпретира као Анђелија. 
252 Фотографија је до сада била датована у 1893. годину када Надежда има 20 година, али судећи по њеном дечјем изгледу лица и стасу вероватно 

је настала раније. Тетка која позира за портрет могла је бити Милевина сестра Христина Николић, Мартина ћерка из првог брака Јелена Радосавље-
вић, или Димитријева сестра Марија Трифуновић. Како је особа која позира у црној хаљини, може се претпоставити да је у питању тетка Марија која 
је у црнини због мајчине смрти. То би додатно указало да је фотографија настала 1888. када је Надежда имала 15 година.
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1888.БЕОГРАД
Инжењер Светозар Зорић, поред рада у Министарству грађевина, активно учествује у 
животу престонице. Један је од одборника Београдске општине. У оквиру овог ангажо-
вања члан је комисије за водовод која налаже даља истраживања изворне и подземне 
воде у околини Београда погодне за водовод која се врше од 1884. године („Београдске 
општинске новине“, бр. 28, 5. јул 1892: 278).
Светозар је веома задовољан чињеницом да се његова се-
стричина Надежда опредељује за ликовну уметност. То-
ком времена постаје њена велика подршка и саветодавац 
у сфери сликарства. Њен отац, који је такође познавалац 
сликарске вештине, ћерку препушта ујаковом надзору 
стога што се сам одавно не бави сликарством, али и из 
више других разлога. Најпре, уверен је у Светозарев та-
ленат још из времена када су заједно учили у сликарској 
школи Стеве Тодоровића. Затим, зна да Светозар носи 
низ нових информација из света ликовне уметности јер је 
претходних неколико година провео у Немачкој и Фран-
цуској и константно се бави сликарством без обзира што 
му то није професија већ само пасија. Уједно, његов енту-
зијазам и жеља да буде један од Надеждиних учитеља сли-
карства вероватно су веома изражени, као и Надеждинa 
воља да помно слуша његове поуке.

Грац  (Аустроугарска монархија)
Славко, син Светозара Милетића, студије медицине наставља у Грацу.

Софија  (Бугарска)
Љубомир Милетић је суоснивач прве бугарске више школе која ће 1904. године прера-
сти у универзитет. Предавач је словенске филологије.

Надежда црта портрет тетке, 1888/1893252 
Београд, фотографија, Спомен-збирка 
Павла Бељанског, Нови Сад

Име Светозара Зорића међу члановима комисије за 
питање водовода Општине Београдске, 

„Београдске општинске новине“,
Дигитална библиотека Универзитетске библиотеке

„Светозар Марковић“, Београд 

1888.

Краљ Милан је донео нови Устав који је 
предвиђао гаранцију личних и политич-
ких права грађана и увођење институ-
ције парламентарне монархије.

Краљ Милан и краљица Наталија Обре-
новић су се развели.

Од школске 1888/1889. године Виша 
женска школа уводи шести разред.
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1889.

1890.

БЕОГРАД
Димитрије је богатио библиотеку ради својих интересовања, али и ради деце код које су 
он и Милева неговали жељу за образовањем и читањем књига. О томе опет сведочи ћер-
ка Љубица: „Одмах ћу вам рећи да ми нисмо имали много дечјих играчака, али њих су нам 
одмалена замењивале књиге из очеве богате библиотеке. Примали смо књижевне часо-
писе из иностранства, попут бечког Simplicisimusa... Отац је био претплаћен и на наше 
главне часописе: Отаџбина, Српски књижевни гласник, Босанска вила...“ (Димитријевић, 
2002: 23)

Ваљево / Чачак
Димитријев зет, артиљеријски мајор Панта Трифуновић, одликован је Таковским кр-
стом III степена („Службени војни лист“, бр. 8 од 23. фебруара 1889:  258).
Панта је у Ваљеву референт артиљерије Дринске дивизијске команде. Током године пре-
командован је за Чачак где је командант у II дивизиjону. 
У Чачак је прешао са супругом Маријом и четворо деце. Ту је 2. октобра рођено пето дете 
у породици - ћерка Зорка.253 Кума на крштењу била је чачанска бабица Наста Барутлић. 
Најстарије дете, син Душан, у Чачку похађа трећи разред основне школе. Ћерка Даринка 
је ученица првог разреда.

БЕОГРАД
С јесени (октобар или новембар) Милева рађа 
сина Славка.
Милева у низу породичних обавеза посебан значај 
придаје образовању своје деце. Она је „(...) svojoj 
deci, a posebno Nadeždi, prenela ljubav ka narodnom 
epskom i lirskom pesništvu i na osnovama narodne 
poezije, usadila im romantičarska patriotska osećanja, 
koja su oni kasnije ugrađivali u svoj javni politički 
angažman“. (Stamenković, 2012)
Ћерка Јелена на јесен полази у основну школу.
Од школске 1890/1891. године ученицама Више 
женске школе, међу којима су Надежда и Милица 
Петровић, цртање предаје сликар Петар Раносо-
вић Ранос који напушта војну службу (био је офи-
цир) и посвећује се уметности.254 

Рубрике из Протокола рођених цркве у Чачку где је уписана Зорка Трифуновић (редни број, датум и време рођења, име, имена
родитеља и редослед детета у породици), МИАЧ (фотографисао Зоран Милошевић)

Васа Даниловић,  Милица Петровић, Београд, 
фотографија, Милош Коларж, Београд 
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1889.БЕОГРАД
Инжењер Светозар Зорић се почетком године поново кандидује за одборника Општине 
београдске и бива изабран као једна од предложених особа са највећим бројем гласова 
(„Београдске општинске новине“, бр. 5, 12. фебруар 1889: 33). Састанци Одбора Општи-
не београдске су чести, јер је у овој години приоритет изградња 
водовода и канализације у престоници.255 Ангажован је у Стал-
ном техничком одбору за израду пројекта за београдски водовод 
чији је председник Миливоје Јосимовић, професор Велике школе, 
а чланови, поред Зорића, Лазар Пачу, шеф општинских лекара, др 
Марко Леко, државни хемичар и А. Алексић, цивилни инжењер. 
(„Београдске општинске новине“, бр. 6, 19. фебруар 1889: 43)
У новооснованој Дирекцији српских државних железница ин-
жењер Зорић је постављен за шефа радионичког одељења Одсека 
за вучу. Такође, постаје хонорарни предавач на Техничком факул-
тету Велике школе.

ТИТЕЛ  (Аустроугарска монархија)
Јован Зорић је унапређен у чин генерал-мајора.

Нови Сад  (Аустроугарска монархија)
Сукоб Јаше Томића са политичким супарником Мишом Димитријевићем, некадашњим 
уредником „Заставе“, а сада власником гласила либералне странке, листа „Браник“, еска-
лира када Димитријевић ради на компромитовању Томићеве супруге Милиц. Епилог 
сукоба је кобан. У директном обрачуну крајем године Томић је ножем ранио Димитрије-
вића који, атим,  умире од последица рањавања.

Име Светозара Зорића међу  изабраним
одборицима Општине  Београдске, „Београдске 

општинске новине“, Дигитална библиотека
Универзитетске библиотеке „Светозар

Марковић“, Београд 

1889.

Краљ Милан I је на дан прославе дана краљевине, 22. фебруара, објавио своју 
абдикацију. Престо наслеђује његов син Александар Обреновић уместо кога 
до његовог пунолетства влада Намесништво које чине Јован Ристић, Коста 
Протић, ђенерал и Јован Белимарковић, ђенерал. 

Одржани су избори за скупштину Србије. Од 117 посланичких места радика-
ли су освојили 102, либерали 15, а напредњаци ниједно. Председник скупшти-
не постао је Никола Пашић.

У Београду је прихваћено да се уведе електрично осветљење.

Зима је изузетно јака. У Београду се температура спуштала до 22 степена цел-
зијусова испод нуле (Каниц, 1985: 101).

253 МИАЧ, ЗМК, МК рођених, црква Светог Вазнесења у Чачку, 1889, р. бр. 152. 
254 У Вишој женској школи предаје до краја школске 1893/1894. године.
255 Дискусије са састанака Одбора општине Београдске по стенографским белешкама објављивале су „Београдске 

општинске новине“.
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ЖИВАН И ЈЕЛЕНА ЖИВАНОВИЋ
 

Пријатељица породице Петровић из Карановца, учитељица Јелена Димитријевић, настањује се у Бе-
ограду. Сада је удата и супруга је Живана Живановића кога је упознала у Нишу док је службовала у 
мушкој и женској основној школи, а Живан био професор нишке Учитељске школе. Венчали су се 

1886. године, а од 1888. службовали су 
у Пироту где је он вршио функцију ди-
ректора ниже гимназије. 
Јелена у Београду почиње  службовање 
од школске 1889/1890. године. Учитељи-
ца је најпре другог разреда у Основној 
мушкој школи на Дорћолу, а касније 
предаје у Основној мушкој школи на За-
падном Врачару. Њен супруг Живан је 
од 1890. професор у Београдској нижој 
гимназији и Вишој женској школи.257 
У кући породице Живановић живи Је-
ленин брат Драгутин (Апис). Јелена се са 
супругом стара о његовом школовању. 
Он је у Нишу завршио основну школу, а 
сада у Београду похађа гимназију. 
Петровићи и Јелена настављају дру-
жење започето у Карановцу / Краљеву. 
Игром случаја, Јеленин супруг Живан 

је Димитријев школски друг из Београдске полугимназије, па њих двојица развијају пријатељство, а 
повезују их иста интересовања и ангажовања у друштву. Живановић постаје посланик у Народној 
скупштини (од 1890. до 1893), а касније ће бити на функцији министра. Постаће и признати историчар.

Надежда Петровић, Јелена
(Димитријевић) Живановић, цртеж, 

(Амброзић 1978: 28)

Портрет Живана Живановића, 
историчара, књижевника и 

политичара, Фонд фотографија 
Библиотеке града Београда, инв. 

бр. 712; сигнатура Ф III 29

1890. БЕОГРАД
Сликар и учитељ цртања Раносовић се школовао на минхенској уметничкој академији 
(као државни питомац 1887. и 1888. године) и био ђак чувеног сликара историјских 
композиција Карла фон Пилатија. Стога је и он као приоритет неговао сликање исто-
ријских тема - славне догађаје и личности српске историје. Касније је сликао и портрете, 
жанр-сцене и мале пејзаже. Био је један од првих српских модерних уметника који је 
волео сликање у пленеру и светли колорит (користио га је и у сликању историјских ком-
позиција).
Око 1890. године сликар Ђорђе Крстић сазидао је кућу у центру београдске вароши која 
је угаона приземна зграда скромно декорисане фасаде у стилу академизма.256 У овој 
кући Крстић живи и ради, тако да Надежда сада на часове сликања долази на ту адресу.

Ваљево
Мајор Панта Трифуновић враћен је у Ваљево. Врши дужност референта за артиљерију. 
Начелник ђенералштаба је ђенералштабни капетан II класе Степан Степановић.

256 Кућа постоји и данас и налази се у Улици кнегиње Љубице бр. 23. Има статус непокретног културног добра (Решење 
Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС  бр. 87/1 од 3. 2. 1958. године).

257 Живан Живановић предаје предмете из природних наука - ботанику, зоологију, минералогију, физику, хемију и др.
258 За редовног професора изабран је 1902. године.
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1890.БЕОГРАД
Светозар Зорић је указом Краљевог намесника, а на предлог министра просвете, 30. 
априла постављен за професора Науке о махинама на Великој школи258 („Просветни 
гласник“, свеска 1-24, 30. април 1890: 85). Такође, инспектор је у Министарству грађевина.

Нови Сад  (Аустроугарска монархија)
Лист „Заставу“ Милица Томић почетком године препушта брату Славку који постаје 
власник и издавалац. Од 12. маја више не постоји Српска народна слободоумна странка 
Светозара Милетића. 
Јаши Томићу се суди због смрти Мише Димитријевића.

Кућа сликара Ђорђа Крстића, општи изглед, око 1930, фотографија, ЗЗСКГБ

1890.

У пролеће 1890. у Палилули почиње активније уређење Ботаничке баште „Јев-
ремовца“ које је до тада ишло веома споро иако је имало циљ општег значаја 
- излагање флоре Србије ради едукације младих и сакупљања и презентације 
домаћих и биљака других поднебља како би се представила вегетација целог 
света. Ове године врши се равњање терена, прекопавање, ђубрење и сађење 
биљака, најпре оних пренетих из ботаничке баште која је била формирана на 
Дунаву 1861. године. („Просветни гласник“, 1. септембар 1899: 523)

1891.

Краљица Наталија је протерана из Србије. Живеће у својој вили у француском 
граду Бијерицу.
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БЕОГРАД
Димитријев друштвени ангажман је награђен одликовањем. У овој години добио је Ор-
ден Таковског крста IV реда (Шематизам одликованих лица, 1900: 106).

Кућа Петровића постепено постаје стециште угледних интелектуалаца, 
али и место где долазе и сиромашни и избеглице којима су потребни 
лепа реч, храна и преноћиште. Ћерка Љубица (Петровић) Луковић се 
сећала: „(...) у нашој кући никад сами хлеба нисмо јели. (...) Мој отац је 
увек говорио: ,Капија се никад не закључава, она је увек отворена за цео 
свет!’“ (Димитријевић, 2002: 14) Посебно упечатљива атмосфера срдач-
ног дружења многобројне родбине и пријатеља код Петровића било је 
време обележавања породичне славе Светог Стефана крајем године (по 
јулијанском календару, који се тада користи у Србији, обележава се 27. 
децембра).
Надежда матурира у Вишој женској школи. Од 139 ученица из њене 
генерације школу је завршило њих 116. Ученице су Законом из 1879. 
године добиле обавезу полагања учитељског испита на крају школо-
вања. Тиме је дат већи значај образовању за позив учитељица (у вези 
са тим ученице су добиле стручну педагошку наставу концентрисану 
у петом  разреду). Испит се састоји из писменог, усменог и практичног 
дела. Писмени се полаже из педагогике, усмени оцењује знање из „науке 
хришћанске, српског језика и литературе, историје српске са земљопи-
сом српских земаља, педагогике, рачунице и јестаственице“ (Цветковић, 
1913: 82), док се практични испит односио на рад у школи и на ручни 
рад. Припремање ученица за ово оцењивање је вишемесечно и озбиљ-
но. Писмени испит се полаже средином маја, а усмени од друге полови-
не маја до средине јуна.

У току учења код сликара Ђорђа Крстића Надежда почиње да ради прве уљане слике 
(Амброзић, 1978: 29).
Љубица с јесени полази у основну школу. Владимир завршава основно образовање. За 
сада нема података да је Владимир наставио школовање. Његовог имена нема међу ма-
турантима београдских средњих школа територијално најближих кући Петровића (Сто 
година Друге београдске гимназије, 1970; Сто година Треће београдске гимназије, 1991). 

Ваљево / Књажевац
Мајор Панта Трифуновић у Ваљеву врши дужност начелника Дринске дивизијске ин-
тендантуре, а затим бива премештен у Књажевац где у Команди Тимочке дивизијске 
области врши дужност референта за артиљерију.

1891.

БЛИСКОСТ ПЕЈЗАЖА ЂОРЂА КРСТИЋА И НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ

Ђорђе Крстић је Надеждин важан учитељ код кога дужи низ година похађа наставу сликања. Поред ликов-
них дела њеног оца Димитрија, слике које млада ученица посматра на зидовима Крстићевог атељеа оставиле 
су велики утисакна њу и утицале на карактеристике њеног каснијег рада. Уз његове слике природе она је 
формирала свој однос према отаџбинском пејзажу као приоритетној теми и концепт грађења слике. Кр-
стићева слика Овчарско-кабларска клисура и Надеждине Сићевачка клисура и Сењски Рудник очигледни 
су примери везе учитељ - ученик. Блиске су по избору мотива и формирању композиције - углу гледања, 
простирању масе и току енергије.
Крстићева Овчарско-кабларска клисура једна је од првих слика у српској уметности на којој је природа само-
стални мотив, а Надежда је у свом раду наставила ток осамостаљивања ове теме. Ови њени пејзажи указују 
на усвојену слободу у обради мотива који плене разбукталим експресионистичким маниром.

Леополд Кениг, Димитрије Петровић,  
1899, Београд,  фотографија, Милош 

Коларж, Београд
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Ђорђе Крстић, Овчар и Каблар, 1883,
уље на платну кашираном на картон, 28,5х26 cm,

Народни музеј Београд, инв. бр. 31_664 

Надежда Петровић, Сићевачка клисура, 1905, уље на картону, 15,5х22 cm, Народни музеј Београд,инв. бр. 32_843

Надежда Петровић, Сењски рудник, око 1909,
уље на картону, 65х47 cm,
Милош Коларж, Београд
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1892. БЕОГРАД 
Надежда, поред бављења сликарством, планира да се професионално посвети настав-
ничком позиву у сликарској области. Зато 22. августа упућује молбу Министарству про-
свете за службу: 

„За све време на Вишој женској школи учила сам слободоручно цртање, а од како сам свршила Вишу женску 
школу, па до сада, спремала сам се из те вештине. Сада се осећам потпуно спремна да, после седмогодишњег 
спремања могу заузети место наставнице цртања на средњој школи, то част ми је у понизности молити 
Господина министра просвете да ме изволи поставити за наставницу цртања на овдашњој женској шко-
ли.“ (преузето из Миљковић, 1998: 152)

Чекајући одговор на молбу Надежда 18. октобра успешно полаже стручни испит којим стиче квалифика-
цију за предавача слободоручног цртања у средњим школама. Чланови комисије за ово звање били су јој 
Михаило Валтровић, археолог и управник Народног музеја, Ђорђе Крстић, сликар и њен приватни настав-
ник цртања, и Димитрије Андрејевић, учитељ цртања у Трећој београдској гимназији и њен предавач у 
Вишој женској школи. У документу који извештава министра просвете о успешности овог испита пише: 

„Потписаним члановима Комисије за испитивање госпођице Надежде Петровићеве из слободоручног цр-
тања част је известити Господина Министра просвете да су дана 18. октобра о. г. по напред одређеном 
програму за испитивање, испитали госпођицу Надежду из практичног и теоретског дела слободног цртања 
и да је госпођица у свему показала врло добар успех, а тиме и квалификацију своју за предавање слободоруч-
ног цртања у средњим школама.“ (преузето из: Б. Протић, Амброзић, 1978: 8) 

У току свог ликовног образовања Надежда ради вежбе црта низ призора међу којима је један цртеж Сабор-
не цркве и једна панорама Београда (Миљковић, 1998: 151). На првој страни бележнице коју ове 1892. годи-
не користи за цртање написала је: „Не говори ништа, што не би хтела или могла и сутра да пофториш.“ 
(Исто)
Зорка завршава основну школу. Као и њене старије сестре, Надежда и Милица, постаје ђак Више женске 
школе. (Податак из једног Надеждиног писма из Минхена; копија у УГ „Надежда Петровић“, Чачак)

Књажевац / Кладово
Мајор Панта Трифуновић током године из Књажевца прелази у Кладово. Постављен је у Кладовској град-
ској команди за „команданта града Кладовског“. („Службени војни лист“, бр. 26 и 27 од 3. јула 1892: 749) 

1892.
Обједињују се Српско учено друштво и Српска краљевска академија.

Први и једини пут Никола Тесла борави у Београду. 

У Београду је обновљена стара водоводна мрежа „(...) којом је из два резервоара на Мокролушком 
потоку кроз јаке гвоздене цеви вода разведена у све улице и многе куће, а поред тога су постављене и 
многе јавне чесме са протоком од 6 литара у секунди“. (Каниц, 1985: 103) Водовод је свечано освеш-
тан и пуштен у рад 10. јуна 1892.

Од јесени у Београду саобраћају трамваји чија је линија повезивала Калемегдан и Савамалски кварт 
са пристаништем и железничком станицом. Трамваји имају коњску вучу. Немају станице, већ их 
путници заустављају махањем руке.

У уређењу Ботаничке баште „Јевремовац” посебну пажњу привлачи изградња великог стакленика. 
Ове године је допремљен из Дрездена и састављен за шест месеци.
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1892.

1891.БЕОГРАД
Светозар  са супругом Даринком живи у удобном стану у двоспратној згради у угледној 
Улици краљице Наталије, близу двора. Стан је испуњен сликама и многим уметнички 
рађеним предметима (порцеланом, намештајем и сл). Даринка има имање и на Хајдук 
Вељковом венцу („Београдске општинске новине“, бр. 14, 30. март 1903: 102).

Будим (Аустоугарска монархија)
Светозар Милетић одлази на лечење у Шварцеров завод у Будиму. Ту ће ради здравственог опоравка про-
вести више од четири године. 

Нови Сад (Аустоугарска монархија)
Лист „Застава“ званично прелази у руке Српске народне радикалне странке. Напомена са прве стране која је 
гласила „лист целокупне српске народне слободоумне странке“ крајем године је промењена. Власник листа 
Славко Милетић и уредништво објашњавају: „(...) то смо одлучили на основу закључка конференције првака 
наше странке и на основу приволе виђенијих људи из народа, да данашњим даном по све отворено изјавимо: 
да смо ми орган српске народне радикалне странке и према томе смо изменили белешку на челу овога народ–
ног гласила.“ („Застава“ бр. 174, 17. новембар 1891)

Вршац  (Аустроугарска монархија)
Славко Милетић ове и наредне године, поред „Заставе“, води и лист „Српски народ“.

Вац (Аустоугарска монархија)
Јаша Томић је на издржавању затворске казне због убиства. Налази се у затвору у Вацу.

БЕОГРАД
Светозар Зорић, у току делања у Глав-
ном савету Земљорадничке задруге, 
где ће бити ангажован до 1900. године, 
израђује пројекат за изградњу мле-
карског погона и радионице за сто-
вариште и оправку пољопривредних 
справа.
Иако је опредељен за техничке науке 
и машинство, његова љубав и даље 
остаје сликарство. Ради пејзаже, али и 
симболичне композиције.

АРАД (Аустроугарска монархија )
Јован Зорић је пензионисан 1. апри-
ла, а преминуо је у Араду (данас Ру-
мунија) већ после неколико месеци, 7. 
новембра.

Светозар Зорић, Селена, 1892,  акварел на 
папиру,  36,8х23,1 cm,  Народни музеј Београд,  
инв. бр. 31_2410 



ЕТНОГРАФСКИ МОТИВ КАО ЛИКОВНА ТЕМА
И ПАСИЈА НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ

Сликање особа из народа, национални пејзаж и етнографски мотиви постали су у Надеждином сликар-
ству примарне теме захваљујући васпитању, окружењу и догађајима у друштву. У дужем периоду у Србији 
су се као теме у сликарству одабирали етнографски мотиви (сликање народне архитектуре, људи у ношњи, 
народних обичаја и догађаја, рада у пољима, етнографских предмета и детаља...), што је било подстакну-
то патриотизмом ојачаним осамостаљивањем државе. Поред овог тренда, код Надежде и друге деце Пе-
тровића пресудно је породично васпитање у оквиру кога су учена љубави према свом роду. Такође, сама 
њихова кућа била је простор пун етнографских предмета који су вредно сакупљани као сувенири још од 
хаџи-Максима.
По доласку породице Петровић у Београд средином 80-их година 19. века могла се приметити брига 
друштва око народног наслеђа и творевина ручног рада коју је, између осталог, иницирала прва етно-
графска изложба цртежа са мотивима ткања из 1883. године. Малој Надежди је, при шетњама Кнез Ми-
хаиловом улицом, пажњу могао да заокупи „Пазар“ - дућан у коме су се продавали женски ручни радови 
(у питању су ручни радови откупљивани од жена из околине Београда и најуспешнији радови из женске 
Раденичке школе) који се 1885. године уселио у ову улицу.259 Затим, могла је чути коментаре о томе како је 
Србија тих година позивана да учествује на Светским изложбама у Паризу где се успешно представљала 
пољопривредним и етнографским експонатима. За то се свесрдно залагало београдско Женско друштво 
које је за Светску изложбу 1889. године успешно организовало представљање нашег наслеђа, а за Светску 
изложбу 1900. године ангажовало у сакупљању производа домаће женске радиности по целој Србији (Ко-
рићанац, Танеска, 1995: 24). 

Ђорђе Крстић, Студија жене у народној ношњи, 
1883. уље на платну кашираном на картон, 29х15 

cm, Народни музеј Београд, инв. бр. 31_623

Надежда Петровић, Сељанка из Шумадије, око 1905, уље на кар-
тону, 65,5х49 cm, Спомен-збирка Павла Бељанског, инв. бр. 93



Посебан подстрек да етнографске теме буду заступљене у Надеждином сликарству давао је њен учитељ 
Ђорђе Крстић, који је део радног века провео сликајући наше наслеђе на терену (жене у ношњи, етнолошке 
предмете, старе куће, цркве и др). Његов атеље је управо у годинама када Надежда почиње учење код њега, 
поред црквених композиција, био пун слика и цртежа са овим темама насталих у периоду између 1881. и 
1883. године (међу делима насталим у овом периоду су чувене слике Под јабуком и На студенцу и велики 
број малих слика попут Жене са крчагом и Девојке са српом). 
Током свог уметничког рада и Надежда путује по Србији и за теме слика бира људе из народа и сликарском 
кичицом приказује њихове активности (рад у пољу, забаве, сахране). Неке Надеждине слике са етнограф-
ским мотивима веома су блиске Крстићевим, посебно оне са приказаним особама у народној ношњи.
Занимљиво је и то да је Надежда као девојка у свом облачењу користила делове народне одеће и накита. У 
току школовања у Минхену са поносом носи српску народну ношњу на карневалима и сликарским умет-
ничким забавама, а позната је фотографија на којој је Надежда у хаљини са косовским везом и декоратив-
ним појасом са пафтама.260 То нису били само модни детаљи, већ показатељи да је велики поштовалац на-
ционалног наслеђа, пасионирани сакупљач етнографских предмета и делова народне ношње, па и промотер 
народног блага у Европи (Бојовић, 2019).

Међу сачуваним етнографским предметима које је Надежда као сувенире куповала на путовањима 
и чувала налазe се и пафте (копче за појас). Једна већа лева пафта (стр. 38) и комплетне пафте мањих 
димензија чувају се у Чачку. Оба предмета Надежда је донела као сувенире са путовања по околини 
Ниша. Комплетне пафте се састоје од два дела у облику шестоугаоних розета са зарезима на спољ-
ним странама и централне копче на увлачење у облику малог круга.261  
Надежда је пафте сакупљала, а то што их је носила на појасевима гардеробе представљало је можда 
и израз поштовања према деди хаџи-Максиму који је вероватно носио хаџијски појас са пафтама, а 
кога, нажалост, није добро познавала јер је живела у Чачку и Краљеву пре његове смрти. 

Пафте округлог облика, месинг, ручни рад, 11,5 cm, Народни музеј Чачак, инв. бр. 484

259 „Пазар“ је отворило Женско друштво 1882. године и најпре је био смештен у кући друштва у Господској улици.  Циљ су били помоћ сеоским 
породицама и подстицај женама да се баве традиционалним ручним радом.

260 Фотографија је снимљена 1908. и налази се у власништву Спомен-збирке Павла Бељанског.
261 Комплетне пафте су рађене филигрански. Сва три њихова дела у центру имају декоративни купасти облик већих димензија и ситније купасте 

облике који красе ободе шестоугаоних розета.
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1893. БЕОГРАД 
Милица Петровић у школској 1892/1893. години завршава Вишу женску школу. Шко-
ловање наставља на Великој школи у Београду где је један од првих студената у обла-
сти географије. „Što se tiče pedagogije koju mi je više puta spominjala, nije mi jasno da li je to 
bilo u okviru Više ženske škole ili u okviru studija samo znam da je sa entuzijazmom studirala 
geografiju...“ (писана изјава Милоша Коларжа из Београда дата ауторки текста у имејлу 
од 21. децембра 2017). Иначе, на Великој школи већ се усталило то да девојке уписују сту-
дије. Велика школа је преуредила области које изучава Историјско-филозофски факул-
тет „За темељно проучавање појединих наука и спрему самосталних радника на научним 
пољима (...)“ („Просветни гласник“, св. 1 - 12, 1. јануар 1897, Службени део: 2) При њему 
је основано више завода (Физички, Минералошки, Геолошки, Игијенски), а на иници-
ративу Јована Цвијића 1893. године основан је Географски завод, претеча Географског 
факултета (http://www.gef.bg.ac.rs/o-fakultetu/istorijat/).
Надежда је 1. септембра постављена у Вишој женској школи у Београду за учитељку 
цртања (Цветковић,1913: 145). Као нова наставница првих година предаје у нижим (пр-
вом и другом) разредима.

ПЕТАР РАНОСОВИЋ И НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ

Доскорашњи Надеждин наставник цртања Петар Раносовић (у школи ради од 1890. до 1894. године) сада 
је њен колега са којим ће се једнога дана наћи на заједничким изложбама262, па и делити изложбену собу. 
На првој изложби Српске уметничке групе „Лада“, коју је у изложбеном павиљону Српског пољопривредног 
друштва у Београду у априлу 1906. године отворио краљ Петар I Карађорђевић, у истој просторији су се нашле 
слике професора Раносовића и његове ученице Надежде Петровић. Раносовићеве назнаке импресионизма и 
Надеждине експресионистичке новине наишли су на неразумевање јавности, те су, поред изложбеног просто-
ра, ови сликари делили и најоштрију критику (објављену у „Вечерњим новостима“) која, између осталог, каже:

 „(...) изложили су своје радове и г. Петар Ра-
носовић и г-ца Надежда Петровић овдашња.
Ко год је год стао у њихово оделење он ако се 
није насмејао, он је био љут што су где им 
није место. Они не само што немају ни ис-
кре дара, него не знају ни најосновније захте-
ве сликарства.“  (преузето из Коларић, 1990: 
17)
У часопису „Видело“ о Раносовићу, између 
осталог, пише да се представио „(...) са неш-
то наивним, али ипак радо гледаним мо-
тивима са села (...)“, а за Надежду је рече-
но „Она има много љубави за уметност, а 
испала је најслабија на изложби. Можда то 
долази отуда, што јој ниједан рад није довр-
шен, но је остао у врло примитивној скици.“ 
(Исто: 14, 15) 

Петар Раносовић Ранос, Бој на Љубићу - Танаско 
Рајић на топу, 1896, уље на платну, 126х177 cm, 
Историјски музеј Србије, Ликовна збирка,
инв. бр. 2488/2488
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БЕОГРАД 
Управитељка Више женске школе Катарина Миловук је, после 30 година службе, пензионисана и током ове 
школске године управитељка постаје учитељица Персида Пинтеровић. Уз квалитетан педагошки рад Пин-
теровићева је превела с немачког око двадесет позоришних дела за Народно позориште. Поред ње, међу 
Надеждиним колегама је Теодор Тоша Андрејевић, Аустралијанац који је хонорарни учитељ и хоровођа. 
Он је брат поменутог учитеља цртања Димитрија Андрејевића и занимљива личност - музичар који је са 
натпросечним успехом завршио бечки конзерваторијум (студирао је фагот, обоу, клавир и виолину) и био 
истакнути музички педагог у београдским гимназијама, композитор (компоновао је за војску преко 20 мар-
шева), диригент и као виртуоз на фаготу и виолини постао члан оркестра Јохана Штрауса Млађег са којим 
је наступао широм света, а после наступа у Сиднеју и Мелбурну остао у Аустралији263 где је живео од 1879. 
до 1884. године и због тога понео упечатљиви надимак Аустралијанац.

Зајечар / Београд
Супруг Димитријеве сестре Марије, мајор Панта Трифуновић, у Кладовској градској команди Тимочке ди-
визијске области врши дужност команданта Зајечарске месне команде. Трифуновић је унапређен у потпу-
ковника и постављен за референта за артиљерију у Дринској дивизијској команди (2. август). Током године 
породица прелази у Београд, где најстарији син Душан наставља школовање у Другој мушкој гимназији.

Надежда Петровић је тада, између оста-
лих, изложила данас чувене слике Ресник и 
Старо гробље (стр. 160).
Ликовни изрази учитеља цртања Раносо-
вића и његове некадашње ученице Наде-
жде Петровић на овој изложби доста су 
различити. Он у пленеру слика светлим 
колоритом, а она јаким експресивним боја-
ма. Повезује их акцентовање националних 
тема – сликање сеоских мотива, којима се 
Раносовић предаје после приоритетних 
историјских композиција, док их је Наде-
жда већ неговала као омиљени мотив.
Биографије Раносовића и Петровићеве 
преклапају се и касније. Када се Надежда 
у Првом балканском рату одазвала држа-
ви и постала добровољна болничарка која 
успут и слика, Раносовић је ангажован као 
први српски ратни сликар. Његово упући-
вање на ратиште 1912. године, потписано 
од стране будућег војводе Живојина Ми-
шића, настарији је сачувани документ који 
говори о ангажовању српског сликара у 
рату (Вучинић, 2014: 4).  

Петар Раносовић Ранос, Бој на Љубићу - Танаско 
Рајић на топу, 1896, уље на платну, 126х177 cm, 
Историјски музеј Србије, Ликовна збирка,
инв. бр. 2488/2488

Надежда Петровић, Ресник, 1904, темпера на картону,  70х98 cm,
Народни музеј Београд, инв. бр. 32_173

262 Први пут заједно излажу на Првој југословенској уметничкој изложби отвореној 1904. године у Великој школи.
263 Оженио се са Аустралијанком Евелином Бали која је са њим дошла у Београд, заволела Србију и била болничарка у балканским ратовима, а у 

Првом светском рату имала своје болнице код Алексинца и у Параћину.
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НАДЕЖДА И ТЕМА ПОРТРЕТА
 
Портрети су били Надеждина омиљена тема. Насликала 
је читав низ чланова своје породице (сачувани су портре-
ти оца, мајке, сестара Јеле, Љубице, Анђе и Драге и брата 
Растка) и шире фамилије (мајчиног ујака Светозара Миле-
тића /стр. 211/ и зетова инжењера Владимира Мишковића 
и политичара Јашу Томића). Уз многе портрете безимених 
особа (најпре из Баварске, па из српских крајева), сачува-
на „лица“ тадашњих значајних српских интелектуалаца 
говоре о томе с ким се дружила и кога је посебно уважа-
вала. Косара Цветковић јој је била модел за две слике (обе 
су рађене 1905), а на њима је забележила и ликове Јована 
Скерлића и Бранка Поповића (1907), Владимира Бецића 
(1910), Ксеније Атанасијевић (1912) и др Жарка Рувидића 
(1913). У Паризу је насликала портрет тада чувене плеса-
чице Мод Алан (1910).

1894. БЕОГРАД
Јелена завршава основну школу. У току овог истраживања нису пронађени подаци о ње-
ном даљем школовању. Њена млађа сестра Љубица на јесен на наставу одлази у новоса-
грађену зграду Палилулске основне школе која се налази близу куће Петровића. Похађа 
завршни четврти разред.
Уз Надежду у Вишој женској школи, уместо Петра Раносовића, у школској 1894/1895. 
години цртање почињу да предају Ана Ј. Влаховић (предаје само у овој школској години) 
и Косара Цветковић264 која по потреби предаје и земљопис и писање. Надежда и шест 
година старија Косара постају пријатељице које, поред љубави према сликању, као зајед-
ничку тему за разговоре имају и успомене из Чачка. То су Надеждина бледа сећања мале 
девојчице и Косарине приче о школовању код учитељице Милеве, Надеждине мајка. На-
дежда је од ње могла чути и како у претходним годинама изгледа Чачак и рад у истој 
школи и школама у околини (Бељини и Гучи), јер је она тамо службовала као учитељица 
у претходном периоду.
Надежда је можда имала ту привилегију да види и албум са Косариним цртежима, на-
сталим у Чачку претходних пар година, за којима можемо само да жалимо и надамо 
се да ће бити пронађени. „Без предаха ради портрете и пејзаже, а са истом страшћу 
завршава бројне илустрације, као и карикатуре виђенијих Чачана. (...) Према сведочењу 
савременика, из тог периода потичу два обимна албума са преко 120 цртежа, акварела и 
графика на којима је Косара Цветковић, детаљно исписујући легенде, овековечила Чачак 
и околину.“ (Недељковић, 2010: 96) Косара је квалитетна и талентована особа. Ван школе 
пише и објављује есеје, чланке и песме.265 

Надежда Петровић, Портрет Косаре Цветковић, 1905, уље на 
картону, 43,5х32,5 cm, Народни музеј Београд, инв. бр. 32_630

264 У литератури се наводи и као Косара К. Цветковић.
265 Касније ће преводити дела руских великана Достојевског, Чехова и Тургењева.
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1893.

Краљ Александар Обреновић 
је 1. априла прогласио своје 
пунолетство и преузео власт 
од Намесништва.

У Београду је пуштена у погон 
велика термоелектрана. Пово-
дом прославе ступања краља 
на престо на београдским 
улицама су засветлеле прве 
електричне сијалице.

Први пут је у Србији обележен 
међународни празник рада 1. 
мај. Ради прославе радници су 
се окупили у „Радничкој ка-
сини“ у Македонској улици у 
Београду, али су их жандарми 
врло брзо растерали.

1894.

1893.БЕОГРАД 
Светозар Зорић објављује књигу Резултати експлоатације српске државне железнице.
Светозар је својим ангажовањем у друштву у разним области стекао углед и реноме, па 
му је и материјално стање, после тешко преживљеног периода школовања, сада на за-
видном нивоу. Често путује у иностранство, а на тим путовањима настаје и део његових 
сликарских радова.

БЕОГРАД 
Ангажовањем на Великој школи инжењер Светозар 
Зорић даје значајан допринос развоју машинства у 
Србији. 

 „Долазак професора С. Зорића на Технички факултет 
представљао је прекретницу у његовом развоју јер је 
он био први машинац у колегијуму тог факултета, на 
којем су преовладавали грађевинци. У своја предавања 
из области машинске технике уносио је нова знања 
која су била потребна за образовање инжењера.“ (Ни-
колова, 2011: 103)

Светозар Зорић, Мотив из Италије, уље на картону,
34х45 cm, Милош Коларж, Београд

Аноним, Светозар Зорић, фотографија,
породица др Славка Милетића (млађег), Нови Сад
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1894.

1895.

БЕОГРАД
У писању поезије намењене деци Надеждина колегиница Косара је пионир. Сарадник је, 
као писац текстова и илустратор, популарног дечјег листа „Невен“ и листова „Босанска 
вила“, „Бранково коло“, „Женски свет“, „Голуб“, „Српче“, „Брка“266 и других. Годинама ће 
бити ангажована као деловођа Више женске школе, што је изнедрило писање садржајне 
споменице школе која ће бити објављена поводом 150 година њеног рада.267

БЕОГРАД
У породици Петровић рођена је ћерка Драгица - Драга (Миљковић, 1998: 152).269 
Библиотека Петровића представља прави интелектуални кутак. „Ту су се истицала сва 
издања дела Вука Караџића, Доситеја Обрадовића, Симе Милутиновића Сарајлије, Ка-
чића-Милоша, Саве Текелије и других писаца. Затим, отац је чувао све могуће букваре и 

календаре.“ (Димитријевић, 2002: 15) По-
часно место у библиотеци имала су стара 
документа која је Димитрије сакупљао. 
Најизраженији однос према литератури 
показује ћерка Милица која се предаје пи-
сању поезије.
Љубица завршава основну школу и на 
јесен постаје ученица Више женске шко-
ле.270 Ангелина (Анђа) на јесен је једна од 
ученица првог разреда Палилулске основ-
не школе. На наставу одлази у велелепну 
нову школску зграду која се налази у бли-
зини њене породичне куће. 

1894.
Краљ Александар Обреновић укинуо је Устав из 1888. и вратио Устав из 1869. године чиме је угрозио 
политичке слободе и рад политичких странака. 

Никола Тесла је постао дописник Академије природних наука при Српској краљевској академији.

Изграђена је зграда Палилулске основне школе268 смештена преко пута Ботаничке баште и у близи-
ни Опште државне болнице. Репрезентативно је здање које има сутерен, приземље и спрат. 

Београд добија трамвај на електричну вучу који саобраћа на новој линији од Теразија до Топчидера. 
Уводи се и линија (са коњском вучом) која спаја Дунавски кварт са Врачаром и Новим гробљем који 
пролази у близини куће Петровића (саобраћа Душановом улицом).

Палилулска основна школа, општи изглед, 
почетак 20. века, фотографија, ЗЗСКГБ

266 Илустрације је потписивала псеудонимима тако да се не зна које заиста припадају њој.
267 Косара Цветковић, Виша женска школа у Београду Педесето-годишњица 1863-1913, Београд: Штампарија „Доситеје Обрадовића“, 1913.
268 Зграда се налази у Таковска улица бр. 41 и има статус непокретног културног добра (Решење Завода за заштиту споменика културе града 

Београда бр. 247/7 од 20. 4. 1966. године).
269 Током овог истраживања у прегледаним матичним књигама београдских цркава није пронађен податак о њеном рођењу.
270 О томе да Љубица похађа Вишу женску школу сведочи једно Надеждино писмо из Минхена (копија се налази у Уметничкој галерији „Надежда 

Петровић“ у Чачку).
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1895.

У пролеће је краљица Наталија први пут после протеривања дошла у Београд да посети сина Алек-
сандра. Београд је био свечано украшен. „Цео град је за оно време чаробно био окићен српским тро-
бојкама. Дочек краљице је био врло свечан, а увече је била приређена илуминација: на свим зградама 
и државним и приватним гореле су свеће, а у Топчидеру приређена је била лепа војна парада.“ (Ми-
лановић В., приређивач, 2015: 133) Краљица Наталија је у Београду боравила неколико месеци.

У Београду је млади амбициозни сликар Кирил Кутлик из Чешке (по народности Словак, али је 
рођен у Чешкој) основао Српску цртачку и сликарску школу намењену мушкарцима која има и 
дневни и вечерњи течај. „По Кутликовој замисли, школа је имала тројак задатак: да даровитим 
ученицима омогући даље школовање на иностраним академијама, да припреми учитеље цртања и 
да свим заинтертесованима омогући да схвате цртачку вештину.“ (Николова, 2007: 12)

Осмог априла десио се јак земљотрес од кога су у Београду попуцали зидови и срушили се неки 
димњаци (Каниц, 1985: 101).

У Београду је забележена температура од 45 степени целзијусових (Каниц, 1985: 101).

1895.БЕОГРАД
Светозар Зорић ради на оснивању и организовању Српског бродарског друштва (у 
њему је активан до 1899) и ове године је члан испитне комисије за полагање испита 
за капетана лађе. У овој области бавио се и пројектовањем бродова и 
лађа за терете.
Зорић објављује још једну стручну књигу, овог пута у вези са стати-
стиком у привредном развоју државе - Привредна моћ Србије: држав-
ни приходи, расходи и дугови. У додатној сфери свог интересовања, 
ликовној уметности, опробава се у писању текстова у вези са актуел-
ним сликарским делима. У првом броју „Српског прегледа“ објављен 
је његов текст о слици Стеве Тодоровића Таковски устанак која је 
била изложена у атељеу дворског фотографа Милана Јовановића на 
Обилићевом венцу (Коларић, 1990: 155). Затим пише о изложби Ђорђа 
Крстића на којој су представљене иконе за цркву у Чуругу. Најпре у 
„Српском Прегледу“ бр. 6 објављује приказ изложбе, а онда се одва-
жује да у „Малим новинама“ (бр. 132 и бр. 197) објави критичке осврте 
- текстове Слике г. Крстића и Сликарски плагијат којима покреће де-
бату са сликарем. Наиме, оба текста наводе Крстића да објави одгово-
ре (у „Дневном листу“ бр. 107. и бр. 160). „Зорић му је, поред осталог (да 
је Тајна вечера само скица, да му иконе, попут београдског Св. Марка, 
сувише брзо тамне, итд.) замерао да се, радећи Васкрс, сувише угле-
дао на истоимено дело немачког уметника Бернарда Плокхорста (B. 
Plockhorst, 1825-1907). Због тога је Светолик М. Јакшић, који је боравио 
у Берлину као и поменути сликар, њему однео фотографију Крстићевог 
дела, а потом обавестио јавност да то није плагијат - што Зорића није 
сасвим разуверило.“ (Кусовац, 2001: 206)

Књига Светозара Зорића,
Привредна моћ Србије, 1895,
Народна библиотека Србије 
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1895. БЕОГРАД
Пошто је крајем школске 1894/1895. године преминула управитељка Више женске школе 
Персида Пинтеровић, на јесен ову дужност почиње да врши Милева Св. Вуловић, дуго-
годишња учитељка рачуна у школи. 

Београд
После дугог низа година службовања мајора Панте Трифуновића по Србији породица 
устаљује живот у Београду. Панта и Марија имају укупно седморо деце, уз најстаријег 
Душана рођеног у Свилајнцу, Драгољуба рођеног у Београду и Зорку рођену у Чачку, још 
Даринку, Наду, Бошка и Косу.271

НАДЕЖДА У СРПСКОМ КРАЈОЛИКУ 

Надежда у овом периоду, у оквиру усавршавања цртачке вешти-
не, ради низ цртежа. Цртани мотиви (грађевине различитог типа 
у природи) указују на то да је обилазила и пределе ван Београда. 
У тренуцима слободног времена, са бележницама и цртачким 
оловкама у рукама, шета пределима, запажа и бира интересантне 
крајолике које претвара у мање и више успешне крокије и мину-
циозне цртеже. 
Записи на ободима цртежа указују да током августа ове годи-
не ова двадесетдвогодишња девојка креће у авантуру обиласка 
предела доњег Западног Поморавља и Жупе. Посматра и црта 
мотиве  из околине Трстеника (трећег августа црта Јеринин град 
на брду изнад Западне Мораве) и Александровца (осмог авгу-
ста црта манастир Руденицу у истоименом селу). Путовање јој 
је олакшано постојањем железничке пруге до Ниша, а да би по-
сетила ова насеља из воза би изашла на железничкој станици у 
Сталаћу. 

Савитај Мојсиловић, Надежда Петровић, 1895, Београд, 
фотографија, Милош Коларж, Београд

Надежда Петровић, Руденица, 1895, цртеж,
блок за скицирање, Народни музеј Београд,

инв. бр. 35_5676-1

Надежда Петровић, Јеринин град, 1895, цртеж,
блок за скицирање, Народни музеј Београд,

инв. бр. 35_5676-2
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1895.

1896.

Нови Сад (Аустроугарска монархија)
О уважавању Светозара Милетића сведочи текст у листу „Застава“ који најављује про-
славе његовог седамдесетог рођендана. „Српско академско друштво `Србадија` у Гра-
цу, приређује на св. Саву свечану седницу на којој ће се прославити седи јунак честита 
старина др. Светозар Милетић, и свечани 
говор у славу његову говорити.“ („Застава“ 
бр. 201 од 31. децембра 1895) 

Беч / Рума (Аустроугарска монархија)
Славко, син Светозара Милетића, после 
студија медицине у Прагу и Грацу, доктор-
ира у Бечу, где се венчава са Маријом (Ми-
циком) Јосифовић, девојком која потиче из 
богате трговачке породице. По повратку у 
завичај постаје окружни лекар у Руми.

БЕОГРАД
Сликар Кирил Кутлик озбиљно развија концепт Српске цртачке и сликарске школе. 
Уводи предавања историје уметности, стила и орнаментике за која ангажује Светозара 
Зорића. Иако је предавач на Великој школи, Зорић прихвата ово ангажовање као велики 
заљубљеник у ликовну уметност и часове држи бесплатно. Такође, он код Кутлика по-
стаје и ученик сликања за шта има двојаки разлог - дугогодишњи лични афинитет према 
ликовној уметности и задовољство да сликарска знања осваја заједно са сестричином 
Надеждом.

„Школа располаже библиотеком, репродукцијама слика за цртање, рељефима од хартије 
и моделима од гипса, дрвета и жице.
Кутлик је као пример узео школе које је сâм похађао и према њиховом моделу организо-
вао наставу. На првој години, ученици су започињали студије од самих основа цртања. 
У складу са тадашњим академским трендовима, водио је рачуна о темељности и де-
таљности цртежа, који је био строго коригован. Ученици су у почетку цртали углав-
ном према, тада често коришћеним, Таубингеровим прегледима (на чему су му замерали). 
Највештији међу њима су, након пола године, почињали да цртају према рељефу, а кас-
није и према природи. На вишим годинама студија, ученици су добијали нове предмета, 
као што су сликарство и извођење студије према живом моделу, а изузетно и цртање 
акта.“ (Паштрнакова, 2005: 143-145)

Нови Сад (Аустоугарска монархија)
Поред најављене прославе рођендана Светозара Милетића у Грацу и Женеви, он је 22. 
фебруара прослављен и у Новом Саду, Београду и Загребу. 
Јаша Томић је после шест година пуштен из затвора. Током његовог боравка у затвору 
јавност се оглашавала путем петиције да буде ослобођен истичући да је у несрећном 
догађају за који је осуђен бранио част своје супруге.

Обавештење о прослави седамдесетог рођендана 
Светозара Милетића објављено у „Застави“,
Библиотека Матице српске, Нови Сад 

271 Подаци о деци дати су на основу матичних књига и интерног породичног стабла. 
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1896. БЕОГРАД
Двадесет другог априла у породици Петровић рођен је син коме кум Светозар Зорић, 
Милевин брат, на крштењу даје своје име.272 Нажалост, већ 21. августа мали Светозар 
је преминуо.273 Као узрок смрти у Протоколу умрлих писало је „gastroenterity acut“. 
Сахрањен је у близини куће, у старом (ташмајданском) гробљу.
Димитрије напредује у служби и постаје члан Пореске управе. Министарство финансија 
је прихватило да штампа три књиге којe ће презентовати архивску грађу коју је деце-
нијама сакупљао. Пише предговор и завршава текст у форми осврта и анализе историје 
Србије коју обухватају представљени списи. 
Вероватно ове године настаје један од најранијих Надеждиних радова рађених уља-
ним бојама. Она за пријатељицу Ангелину Видић, класну учитељицу у Вишој женској 
школи274, осликава параван који јој је уручила, вероватно, као свадбени поклон.275 Ово 

дело представља Надеждино пионирско (за сада и једино позна-
то) опробавање у области примењене уметности. Овај параван-е-
кран намењен за пећ или камин правоугаоног је облика и стоји 
на двокраким ногама. Рам је дрвен, а унутрашњи пано од млечног 
полупровидног стакла. Ова површина је осликана допадљивим 
призором из природе на коме су зеленило, цвеће, птице и лепти-
ри. „Неки делови композиције сликани су пастозније, као елементи 
перголе, птице и лептири, а вегетација је претежно изведена ла-
ким додирима киста.“ (Хан, 1968: 141) У доњем десном углу налазе 
се ћирилицом написани иницијали НП. Дело се стилски смешта у 
историцизам.
Милица у овом периоду прекида школовање. „Razlog tome bio 
je zaista za naše prilike neobičan. Kralj Milan276 je jednom prilikom 
posetio Veliku školu i vrlo srdačno i neposredno popričao sa studentima. 
Razgovor je bio vrlo spontan i on je u jednom trenutku napravio neku 
aluziju na to da tu ima i puno lepih studentkinja i nešto na račun toga. 
Ne mogu više da se setim šta je tačno rekao ali je to sablaznilo beogradsku 
čaršiju i teško pogodilo njenog oca Mitu. (...) On je mojoj Nani zabranio 
da dalje posećuje to osramoćeno mesto. Međutim ona je tada valjda prvi 
put u životu prekršila očevo naređenje i nastavila da tajno odlazi na 
predavanja. Jednoga dana kada je sa kolegama i koleginicama upravo 
izlazila sa predavanja, naletela je na oca koji je tu slučajno prolazio. 
Kazala mi je da ju je otac tako presekao pogledom da joj više nikada 
nije palo na pamet da tamo ponovo ode iako on nikada nije o tome ni 
reč progovorio.“ (изјава Милоша Коларжа из Београда дата ауторки 
текста у имејлу од 21. децембра 2017)

Надежда Петровић, Параван-екран, последња деценија 19. века, уљане боје, 
стакло, рам и ногари црно бојено и делимично позлаћено дрво четинара, 
150/63,5/34,5 cm, инв. бр. 4390, Музеј примењене уметности, Београд

272 Дете је крштено у породичној кући, а уписано у Матичну књигу цркве Светог Саве на Врачару где вероватно живи 
кум Светозар Зорић (ИАБ, ЗМК, МК рођених, црква Светог Саве у Београду, 1896, р. бр. 102). 

273 ИАБ, ЗМК, МК умрлих, Црква Светог Саве у Београду, 1896, р. бр. 109.
274 Запослена је у овој школи, као и Надежда, од 1893. године. Предавала је српски језик (Цветковић, 1913: 139).
275 Ангелина Видић се удала за Љубомира Цинцар Јанковића крајем 1896. или почетком 1897. године.
276 Краљ Милан  је 1889. године абдицирао и повремено одлазио из земље и враћао се, а од 1897. до 1900. у Србији врши 

дужност врховног команданта војске.
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1896.Вршац (Аустроугарска монархија)
Славко Милетић се настањује у Вршцу и отвара ординацију. Члан је Српске радикалне 
странке и ове године је изабран за посланика Новог Сада на Српском народно-цркве-
ном одбору у (Сремским) Карловцима (ту дужност врши до 1912. године). Код Славка у 
Вршац прелази да живи отац Светозар који ту проводи своје последње године.

Софија (Бугарска)
Светозар, син Ђорђа Милетића, завршава Војну школу.

Милан Јовановић, Кнез Михаилова улица, око 1900, фотографија, 10,3х7 cm, Музеј града Београда, Ур_520

1896.

Законом од 7. фебруара 1896. установљена је Женска учитељска школа која ће примати ученице које 
су завршиле четири разреда Више женске школе или гимназију.

У Београду је почело преименовање улица. Улице које су задржале, а и данас носе, исто име су: Бал-
канска, Васе Чарапића, Добрачина, Каменичка, Кнеза Милоша, Кнез Михаилова, Призренска, Ска-
дарска, Узун Миркова, Хиландарска, Цара Душана и Косанчићев, Обилићев и Топличин венац. Улица 
близу куће Петровића уместо имена Школска, сада носи име Мајора Михаила Илића.276 

У кафани „Код златног крста“ на Теразијама, први пут су приказане „покретне слике“, односно само 
неколико месеци после Париза ту је одржана прва филмска представа у Србији. Заступници браће 
Лимијер приказали су чувене прве филмове попут Уласка воза у станицу.

У Београд је донета прва фудбалска лопта, одмах основана Лопташка секција Београдског гимна-
стичког друштва „Соко“ и 31. маја код Небојшине куле испод Калемегдана одржана прва јавна де-
монстрација фудбалске игре. 

276 Улица и данас носи исто име. Пролази поред Палилулске пијаце, а простире се између улица Илије Гарашанина и 
27. марта.
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1896. БЕОГРАД
Од школске 1896/1897. године предавач цртања у прва три разреда Више женске школе 
је Марија Козланскова, а Надежда предаје цртање у старијим разредима које у програ-
му наставе има захтевне задатке, па су јој обавезе обимне. Наставу држи у готово свим 
одељењима трећег, четвртог, петог и шестог разреда са по два часа. Иначе, за наставу цр-
тања нема уџбеника, већ само научних средстава у цртачком кабинету која чине гипсани 
модели и прегледнице.
Љубица завршава основну школу и постаје ученица Више женске школе (Годишњи из-
вештај ВЖШ, 1897: 50). Пошто Надежда предаје старијим разредима, Љубица нема при-
лику да слуша сестрина предавања. 

Без обзира на школске 
обавезе, Надежда, жељна 
сталног напретка, на јесен 
почиње похађање наставе у 
Српској цртачкој и сликар-
ској школи Кирила Кутли-
ка. Подстицај за похађање 
ове школе је и чињеница да 
је њен ујак Светозар Зорић 
један од предавача, али и 
практичан разлог - завр-
шетак званичне уметнич-
ке школе који је омогућа-
вао наставак образовања 
у иностранству. Једина је 
девојка у школи и похађа 
дневни курс са мушкарци-
ма (Николова, 2007: 15). Уз 
Надежду, у овој школи уче 
и будући значајни српски 
сликари Драгомир Глишић, 
Милан Миловановић, Бо-
ривоје Стевановић, Коста 
Миличевић и као ванред-
ни ђак Бранко Поповић. 
Школа је смештена у улици 
Краља Милана на првом 
спрату хотела „Лондон“ 

(Николова, 2007: 13). Надежда наставља да одлази на часове сликања и код Ђорђа Кр-
стића.
У Извештају Више женске школе у одељку о наставницима пише да је Надежда члан 
Књижевне задруге. Вероватно је у питању Српска књижевна задруга, најстарија изда-
вачка установа у Србији коју су 1892. године основали књижевници и научници ради 
објављивања квалитетних дела из књижевности. Чланови Задруге вероватно су имали 
олакшице у набавци њених издања. 

Београд
Димитријев сестрић Душан Трифуновић уписује Војну академију.

Задужења Надежде Петровић као наставнице цртања
(Годишњи извештај о ВЖШ за школску  1896/1897: 14),  Педагошки музеј, Београд



НАДЕЖДИНЕ СЛАВНЕ УЧЕНИЦЕ 

У току Надеждиног ангажовања као учитељице цртања у Вишој женској школи од 1892. до 1898. 
године њу је похађало неколико девојчица које ће касније у српском друштву и култури оставити 
неизбрисив траг. 
Из генерације која је школу завршила 1895/1896. године је Даница Марковић (рођена 1879), значај-
на српска песникиња. Међу девојчицама које почињу да слушају Надеждине часове као ученице 
трећег разреда је Милица Јанковић (рођена 1881), будућа књижевница, преводилац и сликарка.278
Из генерације која је школу завршила 1896/1897. године је Ана Лозанић (рођена 1881), значајна 
српска сликарка279 и Делфа Мусић280 (рођена је 1881, а удата Иванић), будућа велика друштвена 
и хуманитарна радница. Делфа ће постати Надеждина сарадница и пријатељица која је њихов 
заједнички ангажман у стварању „Кола српских сестара“ истицала као једну од веома важних 
друштвених активности.281
У последњој генерацији коју Надежда испраћа из школе (школске 1897/1898. године) учила је Ма-
рија Мага Магазиновић282 (рођена 1882), зачетница сценске игре и модерног балета у Србији, пи-
сац књига и новинских текстова из области плеса, коју је у тим за Србију иновативним активно-
стима, јавно подржавала и Надежда (Корићанац, 2000: 19). У овој школској години њене сликарске 
поуке, као ученице трећег разреда, слушају Марија Лукић (рођена 1885, а удата Јелесић) која ће 
касније постати сликарка283 и млађа сестра Ане Лозанић, Јелена284 (рођена 1885), која ће постати 
хемичарка, научница, професорка Велике школе и добротворка.  
Надежда је могла бити поносна на патриотизам који су ове њене ученице показале у годинама 
ратова. Даница Марковић је свесрдно помагала српским породицама у Топличком устанку (1917), 
тако да је од бугарске власти била осуђена на смрт (срећом, била је помилована). Делфа (Мусић) 
Иванић је поводом балканских ратова у Београду основала болницу „Кола српских сестара“ и 
даноноћно радила у њој, а затим прешла у ратне болнице у Љешу и Драчу. У Првом светском рату 
била је добровољна болничарка у болници у Скопљу, а затим је преживела голготу Албаније. Мага 
Магазиновић и Јелена Лозанић су у балканским ратовима вршиле дужност добровољних болни-
чарки у болницама у Београду, а у Првом светском рату у Крагујевцу и Врању. Ана (Лозанић) Ма-
ринковић је у истом позиву у Балканским и Првом светском рату.285 Марија Мара Лукић-Јелесић 
је у Првом светском рату била ратна болничарка у Шапцу.

278 Писала ја романе, приповетке, текстове за децу и младе и књижевне и уметничке приказе. Вишу женску школу ће завршити по 
Надеждином одласку у Минхен, а затим похађати Сликарску школу Ристе и Бете Вукановић. Као сликар радила је аквареле по узору 
на разгледнице и копије чувених слика, а највиши домет постигла је у сликању цвећа. Радила је као учитељица вештина, писања и 
цртања у Вишој женској школи.

279 У сликарству је позната као Ана Маринковић (била је удата за српског економисту и политичара Војислава Маринковића).
280 Делфа је потицала из угледне породице. Била је ћерка херцеговачког војводе Ивана Мусића. Већ са седам година (1888) остала 

је без оба родитеља, па су је усвојили Михаило Богићевић, министар и председник Београдске општине, и његова супруга Катарина 
Константиновић, рођака кнеза Михаила, која је била рањена током атентата на кнеза у Топчидеру. У Вишој женској школи учи од 1891. 
до 1897. године (Милановић, приређивач, 2015: 128).

281 „Коло српских сестара“ настало је у кући Димитрија Петровић 28. августа 1903. године. „На првом састанку су били присутни: 
Надежда Петровић и њени родитељи, Мица Мишковић, Јулка Јањић, Марија Јелачић, Косара Цветковић, Јелена Лазаревић, Делфа и 
Иван Иванић.“  (Милановић, приређивач 2015: 29) Дане када је удружење ницало у овом малом кругу пријатеља Делфа је истицала у 
својим успоменама. „Ти моменти несумњиво представљају историјски датум за постанак нашег „Кола српских сестара“ које је имало 
свој велики значај и историјску улогу у културно-просветном раду нашег женског света нe само код Срба него касније и женског света 
целе Југославије.“ (Исто: 153) Надежда и Делфа су у првим годинама друштва обављале функцију секретара. Заједно су присуствовале 
II конгресу словенских жена у Прагу 1908. године.

282 Евиденција у Вишој женској школи даје податак да је њено име Милева и да је  рођена 1. октобра 1881. године  (Годишњи из-
вештај о ВШЖ, 1898: 34), док се у литератури као година рођења наводи 1882. година. Завршила је реалку у Ужицу, а у Вишој женској 
школи учи само завршне разреде, пети и шести, од 1896. до 1898. године (Годишњи извештај о ВЖШ, 1897: 58; Годишњи извештај о 
ВЖШ, 1898: 34).

283 У питању је сликарка Марија Мара Лукић-Јелесић која ће почетком 20. века учење сликарства наставити у Уметничко-занатској 
школи Ристе и Бете Вукановић.

284 Ана и Јелена су ћерке професора Симе Лозанића који је у својој дотадашњој биографији имао дипломатско ангажовање као 
посланик Србије у Лондону и био ректор Београдског универзитета. 

285 У Првом светском рату заједно са Делфом Иванић ангажована је у Скопљу.
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1897. БЕОГРАД
Димитрије се активније укључује у друштвени живот. С јесени се налази на листи грађа-
на предложених за чланове одбора Београдске општине. Збор грађана за избор одборни-
ка одржан је 7. октобра, а Димитрије је међу четрнаест особа одабраних за ову одговорну 
функцију. Чланови одбора су и Јаков Бајлони, индустријалац, и Никола Д. Кики, познати 
трговац („Београдске општинске новине“, бр. 41, 30. новембар 1897: 161). Одборници то-
ком годишњег мандата активно раде на вишебројним редовним и ванредним састанци-
ма на којима се расправља о темама у вези са животом престонице.
Димитрије је имао проблеме са видом, па је носио наочаре, а у овом периоду губи вид на 
једном оку (Димитријевић, 2002: 27). 
Од Надеждиних раних радова сликаних уљем сачувана су два пејзажа из 1897. године 
- Једрилице, урађене по разгледници, и Морe. На крају школске године, за Видовдан, но-
вооснована Кутликова Српска цртачка и сликарска школа организује изложбу радова 
својих ученика. Тако су се први пут на ликовној изложби нашли и ликовни радови уче-
нице Надежде Петровић међу којима су можда биле и поменуте слике.
Надежда је члан Професорског друштва које постоји од 1888. године и окупља настав-
нике школа ради вођења бриге о њиховом положају и „напретка школе и наставе“ 
(„Просветни гласник“, бр. 9, 1. септембар 1897: 532). Може се претпоставити да Надежда, 
која се истиче у друштвеним активностима, учествује на Деветој годишњој скупштини 
Просветног друштва одржаној  9, 10. и 11. августа 1897. у дворани Велике школе (Исто: 
533). Поред других тема, вероватно ју је посебно интересовала расправа „о средњим шко-
лама за женскиње“ (Исто) која је заокупила већи део састанака. 

Имена изабраних одборника Општине београдске међу којима је Димитрије Мита Петровић, „Београдске 
општинске новине“, Дигитална библиотека Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Београд 
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1897.БЕОГРАД
Почетком године Технички факултет уводи три одсека. Светозар Зорић је један од осни-
вача одсека за машинство који добија назив Машинско-технички. Зорић је током година 
на овом одсеку предавао Теоријску науку о машинама и науку о еластичности, Теорију 
машина, Грађење локомотива и Авијатику.
Зорић је члан националног Одбора за учествовање Србије на Светској изложби у Пари-
зу 1900. године.
Иако је по професији инжењер, Светозар не одустаје од неговања ликовне уметности. 
Поред предавања у Кутликовој уметничкој школи и похађања часова сликања у њој, то-
ком времена постаје и колекционар слика. 

1897.

Србија је доживела катастрофалне поплаве (Каниц, 1985: 106).

Надежда Петровић, Море, 1897, уље на платну, 27х36 cm, Милош Коларж, Београд
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1897. БЕОГРАД
Пошто је отац забранио Милици похађање студија на Великој школи, она их је завршила 
као ванредни ђак (Милановић В., приређивач, 2015: 129). У данима када више нема школ-

ских обавеза прихвата позив да једну ученицу 
Више женске школе, Делфу Мусић, припре-
ма за полагање завршног испита. Делфа се у 
својим „Успоменама“ присећала и тих дана. 
Написала је да је њен усвојитељ Михаило Бо-
гићевић „(...) удесио с г. Митом Петровићем, 
председником пореске управе, оцем пок. Наде-
жде Петровић, сликарке, која ми је предавала 
цртање у школи, да ме његова друга кћи, сада 
Мица Мишковићка (...) спреми за испит зре-
лости. Они су становали у другој кући до нас 
и ја, кад из школе дођем кући, имам да оперем 
руке и ужинам и у пет већ пређем код Петро-
вићевих где радимо до осам сати. Тада преки-
дамо и долазим кући на вечеру.“ (Исто: 129). 
Делфа је успешно положила матурски испит. 
„И тако сам положила свих 10 предмета, а 
писмени ми је нарочито био добар. Надежда 
Петровић ми је казала како је мој задатак био 
три пута читан.“ (Исто: 131)

 Јован Хоке, Милица Петровић, 1897. фотографија, 
Милош Коларж, Београд

Кирил Кутлик, у чијој школи Надежда учи, тада је млади сликар у двадесетим годинама 
живота (само четири и по године старији од ње) који је завршио сликарску академију у 
Прагу и похађао предавања на Одсеку историјског сликарства на сликарској академији у 
Бечу. Заступник је историзма у ликовној уметности. За сликање су му омиљене жанр-те-
ме - мотиви из народног живота и историјске композиције (у Србији је брзо усвојио 
њене жанр-мотиве и историјске теме; стр. 55), као и портрети које ради реалистички са 
примесом романтизма. Овакво сликање се тада већ сматра застарелим, па му је на сли-
карском стилу замерао и Ђорђе Крстић. Ипак, усвојио је и помаке ка импресионизму и 
његови ђаци су већином постали поборници овог новог уметничког правца. 
У Кутликовој школи Надежда слуша поуке које су се сводиле на основе сликарског за-
ната и њој већ познати манир сликања. Од онога што је ту научила може се издвојити 
однос према темама из националне историје и предања. Кутликова наративност у об-
ради историјских тема (коју је, поред слика, примењивао и на илустрацијама народних 
календара) препознаје се у њеним илустрацијама народних песама.

Надежда Петровић, Вино пију три српске војводе (илустрација за песму Бој на салашу), (Амброзић, 1978: 388)

НАДЕЖДА И СЛИКАР КИРИЛ КУТЛИК
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1897.Нови Сад (Аустроугарска монархија)
Светозар Милетић добија портрет сликан Надеждином руком (Надежда је била ћер-
ка његове сестричине Милеве). Милетић је тада веома болестан и није позирао младој 
Надежди. Слика настаје на основу фотографије (Димитријевић, 2002: 25) и показује по-
штовање Надежде и њене породице према овом великом друштвеном раднику и поли-
тичару, а пре свега човеку који је био од велике помоћи многим члановима уже и шире 
фамилије. 

Софија (Бугарска)
Љубомира Милетића ангажује Бечка акаде-
мија наука да проучи дијалекте у Бугарској 
обилазећи источни део државе. То указује да 
је постао признати стручњак у области фило-
логије. Ипак, породица Милетић ће и њему, 
као и његовом оцу Ђорђу, замерати усмерење 
ка бугарској култури. Љубомир је и у неким 
српским текстовима окарактерисан као велики 
бугарски шовиниста.

 

Надежда Петровић, Портрет Светозара Милетића, 
1897, уље на платну, 47х49 cm, Музеј града Београда, 
инв. бр. ЛЈУ_43 (фотографисао Иван Петровић)



КЊИГЕ ДИМИТРИЈА ПЕТРОВИЋА

Димитрије Петровић се сврстао у значајније српске историчаре по објављивању књига286 у којима је пре-
зентовао списе које је сакупљао, а који представљају важну архивску грађу. Велику збирку старих списа, 
насталу дугогодишњим пасионираним сакупљањем, Димитрије је груписао у 8 целина (књига). Прве три 
књиге заједничког наслова „Финансије и установе обновљене Србије до 1842“ објављује у периоду од 1897. 
до 1899. године. Објављивање књига финансирало је Министарство финансија, па на првој страни пише да 
су својина тог министарства. Штампане су у Државној штампарији. 
Прва његова књига, објављена 1897, носи поднаслов: од доласка Срба на Балканско полуострво до 1842. У 
Предговору, који има 29 страна, писац објашњава садржај: „Дело ово израђено је по оригиналним документи-
ма, који су од историске вредности. Ради потпунијег финансиског и историског разлагања, саставио сам и 
изнео нарочите статистичке податке, црпљене из сакупљених докумената и старих оригиналних држав-
них књига и протокола. Међу тим, проучавање старијег финансиског стања и финансиске вештине наших 
предака, за нас је врло важно ради познавања државног развоја и народног живота.“ (Петровић, 1896: V) 
Затим излаже карактеристике сакупљених докумената и анализира историјски период Србије који је овим 
издањем обухваћен. Свој порив сакупљања објашњава кроз осврт на културу архивирања у Србији и ана-
лизу стања сачуваних докумената по институцијама са смелом критиком. 

„Вршећи више година дужност своје наставничке службе у данашњем округу рудничком, а старом чачанском, 
приметио сам: да се код нас у Србији не скреће никаква пажња и слабо чувају стари писмени документи, 
писма и књиге, и да се прикупљањем ових старих историских сведока нико не бави; као и да се услед ове 
опште немарности, из дана у дан, све више губе и уништавају старине, које би временом имале да послуже 
као драгоцена грађа за израђивање наше најновије историје. Кад велим, да влада општа немарност, онда ту 
разумем и нашу државну управу, која се није побринула: да у добром стању очува бар старе архиве државних 
надлештава; и да тога ради установи и у Београду уреди једну општу државну архиву, за прикупљање и чу-
вање важнијих докумената: акта, писама, протокола и т. д. која ће имати историску вредност.
Услед ове немарности; сва акта и документа старе архиве државних и општинских надлештава налазе се 
забачени и растурени на таванима и шупама, и често се употребљују за паковање разних ствари, а често у 
зимње доба и за подлагање пећи. (...) Знајући за све ово и овако грубо упропашћавање историске драгоцености, 
сматрао сам, на првом месту за дужност као наставник, а на другом као син ове земље и из љубави према 
њој, да приступим сталном прикупљању свију старих писама и докумената од историске вредности, што 
се још налазе очувани код приватних лица и разбацаних архива разних надлештава и установа.“ (Петро-
вић, 1896: XVIII, XIX)

Следи рецензија из пера Димитријевог пријатеља и члана Државног савета у пензији „Оцена Живана Жива-
новића о овом делу“ где он на пет страна, са још увек присутним усхићењем због осамостаљивања земље, и 
сликовитим опсервацијама приказује развој српске државе и значај Петровићеве анализе.
„Створити слободну и уређену државу, од једне, густим шумама покривене, расејаним и са становништвом 
малобројним селима насељене већим делом пастирске земље, без нарочитих центара у градовима, који дуго 
бејаху још и турски, у времену када се и сама прва столица новога Врховнога Кнеза заклањаше у густе шуме 
Рудника, и једва се постепено осмељаваше да сиђе прво у Крагујевац, па у Пожаревац, па тек у Београд - од 
такве земље створити државу, то је, доиста, велико дело. Изнети до ситница сва она дела, којима је обеле-
жено то стварање, кроза читав низ година, јесте велика заслуга, велика добит. Ваше дело износи податке, 

286 Библиотечки пописи књига могу читаоце да доведу у заблуду. Наиме, постоји низ књига и чланака различитих тема чији је аутор Димитрије 
Петровић, али ту није у питању отац Надежде Петровић већ  Димитрије Мита Петровић рођен 1848. године у Панчеву који је био учитељ у Српској 
учитељској школи у Сомбору, научник и књижевник чија је свестраност изнедрила низ стручних текстова и напредних техничких идеја (експери-
ментисањем је телефонском линијом спојио делове Сомбора са околним насељима године 1877. када је Белов телефон тек ушао у употребу у САД). 
Његове књиге и текстови односе се на школство (уџбеници Наука о геометријским облицима, Основи физике, Човечије тело и његова нега...), педаго-
гију (Поука о кућарству: за учитељске и више девојачке школе, О образовању сеоског женскиња...) и разне друге теме (Како се негује свилена буба, Како 
се производи стакло, Артески бунар у Сомбору, О муњи и грому, Нови прилози за познавање вина...).  



који тако рећи из дана у дан бележе сваки успех, сваку тековину, сваку принову, уза стално отклањање 
спољашњих опасности, које су произилазиле из новога положаја Србије. Оно, по аутентичним сведоџбама, 
износи и бриге, тешкоће, па и неуспехе, унутрашње и спољашње, са свима искушењима, кроз која је пролазила 
наша земља, њен поглавар и цео народ. Те аутентичнe сведоџбе омогућиће, те ће бити исправљена и многа 
историска неправилност, а још више попуњена и многа празнина у данашњем нашем познавању своје новије 
историје.“ (Петровић, 1896: XXXIV, XXXIV)

На 862 стране протеже се квалитетна анализа историјског развоја српске нације и друштва у назначеном 
периоду. Озбиљан приступ аутора делу показују и завршне стране са регистрима „Имена лица“, „Називи и 
ствари“ и „Географски регистар“ и „Речником турских речи“.
Друга књига, штампана 1898. Године, носи поднаслов Други устанак, финансирање и народни приходи до 
1835. На 1.122 стране протежу се табеле са државним буџетима и порезима.
Трећа књига је штампана 1899. године и има тему Судски приходи и државни расходи до 1835. У њој Петро-
вић кроз табеларне приказе излаже пословања судова са увидом у њихове приходе и расходе и евиденцију 
државних расхода. На крају се налазе регистри „Имена лица“, „Називи и ствари“ и „Географски регистар“ за 
II и III књигу.  

 Књиге Мите Петровића Финансије и установе обновљене Србије до 1842.,
Народни музеј Чачак, инв. бр. И 4297, И 4298, И 4299 (фотографисао Миленко Савовић)
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1898. БЕОГРАД
У породици Петровић 29. априла дешава се трагичан догађај - седмоипогодишњи син 
Славко је преминуо од нефритиса (болести бубрега). Убрзо после овог догађаја (3. маја) 
Милева је родила сина Растка. Крштење је обављено „у дому родитеља“, а кум је био Јаша 
Томић, супруг Милевине сестре од ујака Милице, односно зет Светозара Милетића.
Димитрије врши дужност председника Пореске управе. Крајем године биће поново кан-
дидат за одборника Општинског одбора Београда. Изабран је на збору грађана одржаном 
28. децембра. Међу одборницима су и Никола Спасић и Алекса Крсмановић, познати и 
успешни београдски трговци, Никола Петровић, касациони судија, Андра Стевановић, 
професор Велике школе и још неколико инжењера, трговаца и занатлија („Београдске 
општинске новине“, бр. 3, 17. јануар 1899: 11). 
Зорка је завршила Вишу женску школу. Током наредног периода она ће оцу Димитрију 
бити највише од помоћи у сређивању збирке старих докумената и другим кућним оба-
везама.
Надежда раскида веридбу са судским официром. Иако је било уобичајено да удаја за 
официра изискује висок мираз, а његову висину одређивала је и Уредба о женидби офи-
цира и подофицира, Надежда је била увређена великим потраживањем њене несуђене 
свекрве. Уз то, у породици заиста није било довољно новца који би се употребио за под-
миривање ове обавезе. „(...) наш отац није био штедиша. Све зарађено одлазило је на 

удобан живот бројне породице и чашћа-
вање сталних гостију (...)“ (Димитрије-
вић, 2002: 33)
У овом периоду287 настају Надеждини 
рани радови Мртва природа и Бетовен.288 
Ради их по крстићевској концепцији, јер 
откривају „(...) звуке Крстићевих тамних 
акорда“. (Амброзић, 1978: 30) Ове слике 
су, не само њене једине сачуване слике 
са темом мртве природе, већ и дела која 
показују њен додир са духом минхенског 
реализма од кога се ова млада сликарка, 
спремна за освајање новина, симболично 
опрашта још пре одласка у овај центар 
уметности. 

Леополд Кениг, Милева Петровић, 1906,
Београд, фотографија, Милош Коларж,
Београд

287 Др Катарина Амброзић ове радове смешта у 1898. годину (Амброзић, 1978: 471).
288 Мртва природа, уље на платну, 27х38 cm, Народни музеј, Београд, Легат Љубице Луковић, бр. 5; Бетовен,уље на 

платну, 32х35 cm, Народни музеј, Београд, Легат Љубице Луковић, бр. 4.
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1898.БЕОГРАД
Уз стицање угледа у друштву, Светозар Зорић је редован члан Српског геолошког 
друштва које је 1891. године основао Јован Жујовић.289 Друштво је најстарије на Балка-
ну и једно од најстаријих у Европи. Има четрдесетак чланова међу којима су професори 
гимназија, рударски инжењери, хемичари и поједини министри. Међу члановима је Љу-
бомир Клерић кога Зорић помиње још 1875. у допису Министраству просвете као прија-
теља и сарадника, а који је у ово време министар народне привреде. Задатак Друштва 
је био „да геолошки проучава српске и остале земље Балканскога полуострва и да своје 
чланове и остале заинтересоване обавештава о достигнућима геологије и сродних нау-
ка“. (преузето: https://www.sgd.rs/#) Чланство у овом Друштву Зорића враћа геологији, 
науци која му је била прва преокупација у току студирања.  
Светозар Зорић године када је као предавач и ученик сликања у блиским сусретима са 
уметничким делима која се стварају у Српској цртачкој и сликарској школи Кирила Кут-
лика користи да богати колекцију слика. Њој, поред дела Кутлика и ученика школе (нпр. 
Косте Миличевића и Милана Миловановића), постепено придодаје низ дела великих 
сликарских имена. 
 „О богатству и репрезентативности колекције Светозара Зорића сведоче изјаве Ми-
лице Зорић290, у којима она истиче да је колекција бројала преко 200 уметничких дела, 
махом аутора друге половине деветнаестог и прве половине двадесетог века, поред по-
менутог Кирила Кутлика, и дела Паје Јовановића, Уроша Предића, Катарине Ивановић, 
Николе Алексића, Надежде Петровић, Косте Миличевића, Милана Миловановића и дру-
гих.“ (Митић, 2014: 18) Ове године Зорић купује Кутликово дело Црногорац у заседи (није 
сачувано) које, уз своје радове, излаже на годишњој изложби своје уметничке школе.
Нажалост, већ на почетку Првог светског рата, када су Светозар и његова ћерка Милица 
боравили у Венецији, њихова кућа је била разорена, а већи део ликовне збирке покраден 
(Исто: 12).

Нови Сад (Аустроугарска монархија)
Током августа зет Светозара Милетиће, Јаша Томић, поново постаје главни уредник ли-
ста „Застава“.

Софија (Бугарска)
Љубомир Милетић постаје члан Бугарског књижевног друштва, што је још један доказ 
да постаје водећи бугарски научник и интелектуалац, цењени лингвиста, етнограф и 
историчар.

289 Жујовић је председник Друштва од оснивања до 1935. године.
290 Светозар са супругом Даринком није имао деце, али је у познијим годинама добио ванбрачну ћерку Милицу (изја-

ва Милоша Коларжа из Београда дата ауторки текста 27. новембра 2019. године). Милица Зорић је рођена 1909. године у 
Сплиту. Интересовала се за ликовну уметност. Студирала је историју уметности и учила у Сликарској школи у Београду. 
Велики траг у нашој уметности оставила је у области таписерије.

1898.

Донет је закон којим је обавезно школовање поново скраћено на четири године 
јер су и даље недостајали учитељице и учитељи, учила и опрема.
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1898. БЕОГРАД
Надежда је завршила двогодишње похађање Кутликове школе и одлучила да на даље 
школовање оде у иностранство. Тринаестог октобра подноси молбу Министарству про-
свете за одсуство од учитељске службе у Вишој женској школи ради сликарског усав-
ршавања у  Минхену. Убрзо јој је одобрено одсуство у периоду од 1. новембра 1898. до 
1. новембра 1899. године. Уместо Надежде цртање ће у Вишој женској школи у овом 
периоду предавати Петар Убавкић, који је службовао од 29. октобра 1898. до 1. августа 
1899, и Риста Вукановић, постављен 10. септембра 1898. године. (Годишњи извештај о 
ВЖШ, 1900: 34)

МИНХЕН (Немачко царевина)
Минхен у овом периоду већина српских сликара бира за школовање, а Надежду је на 
овај избор додатно подстакао учитељ Ђорђе Крстић, минхенски ђак. У престоницу Ба-
варске Надежда долази пре почетка школске године како би се благовремено пријавила 
за студије. Услов за упис академије - завршену сликарску школу - има, али образовање 
женске популације још није развијено. Школа коју као девојка може да похађа је приват-
на школа Антона Ажбеа коју она уписује 17. новембра.

Ажбеова школа је једно упечатљиво 
место и по изгледу и по енергији коју 
носи. 

„Школа је била смештена у вили јед–
ног бившег руског дипломате у Георген-
штрасе број 16, и са својом дрветом об-
ложеном фасадом, утонулом у зеленило 
парка, била најлепши атеље у Минхе-
ну, отворен преко целог дана, а ученика 
оба пола било је у свим просторијама и 
у згради и у великој башти.“ (Амбро-
зић, 1978: 42) 

Изнад врата налазили су се натписи 
„Nur fest“ и „Kugelprinzip“ („Само чвр-
сто“ и „Принцип кугле“). Надежда се 
својом енергијом уклапа у атмосферу 
школе. У Минхен стиже „Радознала 
духа, хитре интелигенције, еуфоричног 
темперамента (...)“. (Исто: 33)

Аноним, Надежда, Соња Надежде, Дора 
Вернер291 и две непознате студенткиње 
испред Ажбеове школе, 1899, Минхен, 
фотографија, Милош Коларж, Београд

291 Имена ових Ажбеових ученица открило је јед-
но Надеждино писмо. (Јованов, 2013: 20)
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МИНХЕН (Немачко царевина)
Надежда станује на мансарди у улици Штандолфштрасе 31. Живи од наставничке плате 
и новца који јој додатно шаље отац. Вредно учи немачки, руски и француски језик и брзо 
их савладава за основно споразумевање у школи пуној студената из целе Европе. 
Основни вид Надеждине комуникације са породицом су писма. Крајем 1898. у писму 
мајци одважује се да открије своја осећања после раскинуте веридбе и своје гледање на 
будући живот и коначан професионални избор. 

„О мојој удаји нема говора више, ја хоћу да сам сликар, а не жена, жена има доста. (...) 
Ако ми заиста желиш срећу онда ћеш и ти од мене очекивати само да будем сликар а не 
удавача.“ (Исто: 48)

Такође,  у писмима упућеним породици изражава велику носталгију. 

„Ох како бих те загрлила Београде бели, а ти моја драга кућице, по твоме подобију нигде 
те нема, а овде изгубила би се како си малена и нејака. А моја мила собица пуна лепих 
успомена, хоћу ли се још кад пружити по дивану у теби и сањати, а моје књиге, моје, та 
моје је све у Београду - а овде хладна туђина.“ (преузето из: Амброзић, 1978: 47)

Једно од писама открива да је у сталном контакту са пријетељима из Београда и то коли-
ко је била дружељубива и омиљена међу њима. (стр. 219)
 

1898.

Надеждино писмо мајци
писано у Минхену марта 1899,
фотокопија из документације
Уметничке галерије
„Надежда Петровић”, Чачак



   Минхен 9. 1 99.

       Драги и мили мој Оче!

Данас добих писмо од мајке у коме 
ми јавља да си изабран краљевим 
указом за дисциплинарног судију и за 
одборника вароши Београда.
       Ја сам сретна мој мили Оче што 
се ваша срећна звезда, тако високо попела 
на хоризонат наше миле отаџбине, и 
што вам је дата прилика, да можете 
показати не само своју способност но и 
користити нашој земљи. Не знам како 
да Вам честитам и на који начин да 
излијем на овом мајушном парчету 
хартије, своју радост и срећу.

Низ Надеждиних писама је из Минхена стизало 
оцу, мајци и сестрама и браћи које она у њима 
назива „децом“. Исто толико писама она добија 
из Београда. Преко написаних речи породица је 
знала шта је Надежда радила у Минхену и Аж-
беовој школи готово сваки дан. Писма из Бео-
града су јој давала подршку и слала породичне, 
али и поруке њених пријатеља. 292

НАДЕЖДИНА ПИСМА ИЗ МИНХЕНА 

Аноним, Надежда и Љубица Петровић у Минхену, фотографија, документација Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак

292 Овде представљено писмо прекуцано је са копија (ми-
кро-филма) која се налази у документацији Уметничке галерије 
„Надежда Петровић“ у Чачку.



       Деца ми пишу да вас је моје 
последње писмо много ожалостило, и сада 
ми је много криво на саму себе, то 
нисам смела, али ви ћете ми мој добри 
Оче опростити, узрок оном писању
ви разумете, празници, Мицино верење,
ваша срећа па онда, моја удаљеност, и
онда осећах  много своју самоћу и
одвојеност; но то је све сад прошло
и моје старо расположење је промењено
сад сам опет она стара Надежда.
       Од мајке сам добила орасе и пршуте,
те тако ћу сад божићковати, кад нисам
пре.
       Зора ми је писала и каже ми како
сте обећали свима да ћете ми доћи,
не знате, драги мој и мили Оче
како сам срећна што на обећање не
заборављате, само да то буде скоро
гледајте о Ускрсу да ми будете
овде те да га заједно проведемо.
       Писао ми је Ујак једно врло 
лепо писмо, каже ми да је задовољан
са мојим одговором и у опште одобрава
ми начин рада који сам предузела.
То ме је јако обрадовало, нарочито 
с тога,  што је он вечита опозиција и 
критичар.
       Пишите ми Оче чешће, знам да 
сте у послу великом али бар свагда 
по једну карту ми пошаљите, то 
би ми био разговор са Вама; не рачунам 
ни у шта писма дечија и друга кад 
ми ви и мајка не пишете.
       Добила сам пре неки дан писмо 
од господина Савића режисера двор. 
позоришта овд. он ме моли да причекам 
док оздрави па ће ми нешто послати 
а то су надам се бесплатне улазнице 
за позориште - оперу. У једно ми 
благодари на честитци за нову годину
и мени честита. То ће ми бити заиста
велика срећа, ако ми пошаље билете,
како због језика а оно још и због
вишег образовања у класичној музици
песми и критици и још разонођењу од
посла.
Јуче су ме посетили, неколико 
Срба овд. студенти и кажу ми како
ме Ажбе хвали као вредну послушну
и даровиту Српкињу, једино има 

вољу са мном да ради, пошто му ја
једина примам савете.
       Данас сам последњи дан радила
у заједничком атељеу а у понедељак
почињем рад у Атељеу самог Ажбеа
и онда ћу још и више показати свога
талента, овај рад ме толико
прави срећном и задовољном да
немогу мили мој Оче никада забо-
равити вашу доброту што ме
пустисте у свет, да и ја покажем
шта може талент и вредноћа да
учини. Радећи не осећам ни усамљеност
ни тешкоћу растанка, у опште Ви
имате право, кад сте ми казали
да радећи лако ћу и преболети
и заборавити на све.
       Београд ме није заборавио, добила
сам за нову годину преко 40 честитака
и на 15 писама а тако исто и одавде
сам добила много, с тога сам била
врло весела и расположена, Божић 
ми прође у тузи, али разуме се то
је први Божић прошао а да са вама
свима не отпевах „Христос рождество“. . .
с тога сам тужила, па онда још
нисам ни аклиматизовала, ово је
север, где и ветар друкчије дува и
су[н]це и зима друкчији.
       Но воља и истрајност много 
чини а сталност их помаже.
       Волим толико уметност сликар.
да ни по коју цену не бих напустила
студирање, једино ме жеља мори
за вама за Мајком и целом породицом.
Једно ћу Вас молити Оче; кад се
вратите кући сликајте се ви и 
Мајка са децом заједно па ми
пошљите слику и то пре Мициног 
венчања; замислите да ни вашу ни
мајкину слику немам овде,
заборавила сам да понесем.
       Ову ми молбу учините, чим дођете
кући, немам спокојства а кад будем
имала слику, све ћу вас гледати и
чекати час састанка.
       Сад Оче мој мили и драги примите
хиљаду поздрава и пољубаца од
ваше кћери
  Наде



МИНХЕН И ШКОЛА АНТОНА АЖБЕА

Минхен је велики центар уметности који поседује значајне музеје и друге установе и нуди 
разноврсне уметничке садржаје. У периоду када Надежда борави у њему дешавају се преви-
рања у уметности, односно управо тада настаје немачка модерна уметност. Удружење Сеце-
сија, настало 1892, полако се гаси, али иза себе има успешно делањe у отцепљењу уметности 
од традиције, академизма и историзма и „буђењу“ немачких уметника. У своје оквире при-
мило је импресионизам и симболизам. Иако је Минхен директно добијао утицаје из Пари-
за, његова уметничка сцена касни за новинама и носи другачији дух. „Супротно ономе што 
се у француској уметности догађало захваљујући чулној и објективној визији импресиони-
ста, у сликарству Немачке не поставља се као примаран проблем визуелно регистровање 
феномена реалности, него изналажење њене психолошке садржине.“ (Амброзић, 1978: 34) 
У Паризу је импресионизам тада већ прошлост, а у Немачкој напредни сликарски правац.
Будућим уметницима Минхен нуди школовање на Уметничко-занатској школи 
(Künstegewerbeschule) и Краљевској баварској академији ликовних уметности (Die 
königliche bayerische Akademie der bildender künste) која је имала следеће одсеке: основни 
Цртачки одсек (Antikenklasse), Природни одсек (Naturklasse), Сликарски одсек (Malschule) 

и Одсек за компоновање 
(Komponierschule). 
Међутим, образовањe жен-
ске популације још није раз-
вијено. Уметничко-занатска 
школа и Краљевска бавар-
ска академија школују муш-
карце, а Академија за де-
војке (Damenakademie) још 
није формирана, односно, 
похађање ове академије де-
војкама нeће бити доступно 
ни у првој деценији 20. века. 
Међутим, Уметничка школа 
Антона Ажбеа коју Наде-
жда почиње да похађа је ве-
ома квалитетна и популар-
на школа, поштована готово 
као државна академија (по-
стоје подаци да је Ажбеове 
дипломе оверавала минхен-
ска академија). Постоји од 
1891. године и формирана 
је са Одељењем за господу 
(Herrenschule) и Одељењем 
за даме (Damenschule), а 
касније је реорганизова-
на (тако да није истицана 
родна разлика) у Одељење 
за почетнике и Одељење за 
старије ученике.Из Ажбеове школе, 1896 ( Stele и др, 1962: 83)



Ажбеова школа је права полиглотска средина. У њој је понекад било и до стотину ученика 
- Немаца, Француза, Румуна, Мађара, Американаца и, пошто је Ажбе Словенац, највише 
Руса, Словенаца, Словака, Чеха и Срба. Она је, поред места где се вежбају школски задаци, 
била место где се воде драгоцени динамични разговори и полемике о уметности и комен-
таришу актуелна збивања. О значају Антона Ажбеа за развој српског сликарства говори 
чињеница да је у Србији одликован орденом Светог Саве III степена у оквиру затварања 
Југословенске изложбе 1904. године („Политика“, 6. октобар 1904: 2, 3). 
Што се тиче наставног програма, учи се: цртање и сликање по живом моделу; анатомија и 
перспектива; глава, кости и акт. Међу школским задацима налази се и копирање дела ста-
рих мајстора која минхенски студенти могу да посматрају у минхенским музејима, посебно 
у славној Старој Пинакотеци, музеју који чува низ ремек-дела западноевропског сликар-
ства од средњег до 18. века. 

Антон Ажбе је био реалиста 
који није могао и није желео да 
се одрекне традиције. Његова 
дела су маестрална, нарочито 
портрети, али ипак ограничена 
у области класичног израза. С 
друге стране, он има напредна 
схватања. Своје ученике учи да 
негују слободан дух и дозвоља-
ва индивидуалност и принципе 
које је заступало Удружење Се-
цесија. 
„Ажбе је сликарство објашњавао 
као уметност чврсте форме и 
чисте боје, којима се, по његовом 
мишљењу, једино може интер-
претирати свет стварности. 
Сходно томе, изградио је и свој 
педагошки метод на основу два 
елемента: принципа кугле и тзв. 
`кристализације боје`.“ (Амбро-
зић, 1978: 44) Својим ученицима 

је говорио да све предмете могу да сведу на облик кугле и да ће, ако савладају његово цр-
тање, моћи све да нацртају. „(...) Ажбе је упућивао на употребу спектралних боја, стављених 
на платно без мешања, како би се сачувао њихов чисти оптички утисак.“ (Исто) Поред 
овога, ученика је подстицао да ослободе потез четкице како би он представљао одраз умет-
никовог темперамента.
Поред Ажбеа, Надежда слуша савете руског сликара Игора Грабара који је, као студент ви-
ших одељења, помагао у коректури радова нових полазника школе.               
Надежда посећује минхенске музеје, изложбе и разне догађаје, а одлази и у Беч и Берлин, 
нове центре сецесије, упијајући револуционарност у усвајању метода стварања путем ин-
дивидуалних креативности. Усредсређена на освајање нових сликарских знања, нема много 
времена за забаву. Тек повремено одлази на неке од забава и маскенбала када, као велики 
патриота и љубитељ народног живота и етнографије, облачи српску народну ношњу. Та-
кође, купује фото-апарат и постаје пасионирани фотограф. Објективом бележи дружење са 
пријатељима током славе Светог Стефана и сцене из Ажбеове школе.

 Антон Ажбе у свом атељеу, око 1902. ( Stele и др, 1962: 83)
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1899. БЕОГРАД
На ванредном састанку Општинског одбора Београда, одржаном 5. јануара 1899, Дими-
трије и остали одборници полажу заклетву („Београдске општинске новине“, бр. 3, 17. 
јануар 1899: 11). Димитрије је изабран и за вршење дужности дисциплинарног судије. За 
заслуге у друштву одликован је Орденом Белог орла V реда (Шематизам одликованих 
лица, 1900: 106).
Ангелина (Анђа) завршава основну школу, а њено школовање се вероватно наставља 
у Вишој женској школи.293 Доказ томе може бити списак ученица школе у Годишњем 
извештају где је међу полазницама другог одељења трећег разреда у школској 1901/1902. 
години, који би по узрасту она похађала, евидентирана ученица Анђелина Петровићева. 
Ако је у питању Димитријева и Милевина ћерка (са словном грешком у имену), онда 
је она била у истом разреду са девојчицом Видосавом Ковачевић која је само неколико 
месеци старија од Ангелине (рођена је 1889. године) и која ће касније постати значајна 
српска сликарка (Годишњи извештај о ВЖШ,1902: 45). 

Милица се 14. фебруара 1899. године венчала 
са рударским инжењером Владимиром Владом 
Мишковићем. Надежда, заокупљена обавезама 
у Минхену, не присуствује венчању, али су слике 
Море и Једрилице уручене као њен поклон сестри 
Милици. 294 
Владимир је рођен у Алексинцу. Био је ђак београд-
ске Реалке и студент на Техничком одељењу Вели-
ке школе у Београду. Као државни питомац сту-
дије је наставио на Краљевској пруској рударској 
академији у Клаусталу (Der Koniglich Preussische  
Berg-akademie zu Clausthall) у Немачкој где је 1894. 
дипломирао са одличним успехом.295 Прво анга-
жовање му је била дужност рударског инжењера 
у Подрињским рудницима (од 1895. године), а у 
години када склапа брак почиње службовање у 
Сењском Руднику као инжењер треће класе. 

Надежда Петровић, Зора Петровић и Милица Мишковић у 
шетњи поред  манастира Раванице, фотографија,

Милош Коларж, Београд 
Аноним, Милица и Влада Мишковић, 1899, Београд, фотографија, 

Милош Коларж, Београд

МИЛИЦА И ВЛАДА МИШКОВИЋ 
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Мишковићево место службовања, Сењски Рудник, био је највећи и најстарији рудник мрког угља у Србији 
и место где је у Србији почела индустријализација. За транспорт угља од краја 1892. године користи се пруга 
уског колосека. Насеље настало уз руднички коп најстарије је рударско насеље у Србији и у ово време има 
основну школу (од 1896) и две болнице у којима је хирургија тада била водећа у Србији. Међутим, иако 

је Сењски Рудник био у про-
цвату, а инжењер Мишко-
вић, као и други инжењери, 
становао у некој од уређених 
и удобних кућа наменски 
грађених за стручно особље, 
Милица је већи део године 
боравила у Београду, у кући 
у Цетињској улици, а код 
супруга долазила повреме-
но.296 Поред Милице, у Сењ-
ски Рудник су почетком 20. 
века одлазили и остали чла-
нови породице Петровић. 
Надежда је тамо насликала 
неке од својих слика (стр. 
189) и фотографисала поро-
дична окупљања, шетње и 
излете.

1899.БЕОГРАД
Светозар Зорић активно учествује у пословима Одбора за учествовање Србије на Свет-
ској изложби у Паризу. Уједно, он и сам жели да дâ допринос представљању Србије на 
овом важном догађају. Његово бављење орнаментиком (предаје је у Кутликовој школи) 
изнедрило је низ нацрта које примењује на дезенирање српских ћилима. Део тих орна-
менталних шара користи се у изради експоната који се припремају за Светску изложбу. 
Током године експонати планирани за ову изложби представљају се јавности у Београду, 
па су се, уз ћилиме из домаће радиности, нашли и они са његовим шарама. 

„Како су забележили београдски листови, на тој изложби у `Коларцу` међу 167 ћилима 
било је 26 комада изведених по цртежима члана Одбора и професора Велике школе Све-
тозара Зорића, госпођице Евгеније Војиновићеве и Ђ. Миловановића, члана комисије за 
избор радова, као и по цртежима ђака Велике школе (...)“ (Витковић-Жикић, 2001: 83)

Сењски Рудник са западне стране, разгледница, Завичајни музеј  Јагодина,
Збирка разгледница, бр. 86 

293 У ово време девојчице имају право да се школују и у гимназијама похађајући наставу у одвојеним женским одељењима.
294 Др Катарина Амброзић у попису Надеждиних слика наводи да су обе биле поклон сестри Милици (Амброзић, 1978: 471), а Миличин унук 

Милош Коларжа наводи само слику Једрилице (изјава Милоша Коларжа дата ауторки текста 27. новембра 2019. године).
295 По изјави Милоша Коларжа из Београда, датој ауторки текста 19. септембра 2017. године, он је имао две дипломе - и са Велике техничке школе 

у Београду и из Немачке.
296 Изјава Милоша Коларжа из Београда дата ауторки текста 19. септембра 2017. године. 
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1899. МИНХЕН / БЕОГРАД/ ВЕНЕЦИЈА 
Пошто су јој средства за живот и школовање скромна, Надежда се на почетку 1899. годи-
не обраћа Министарству просвете за државну помоћ за школовање у наредном периоду. 
Средства су јој одобрена, али упола мања од тражених. Уместо очекиваних 100 од 1. фе-
бруара ће месечно добијати 50 динара.
У фебруару Надежди у посету долази сестра Милица са супругом Владом, младенци 
који су тада на сведбеном путовању. По њима Надежда шаље породици неке од слика 
које је радила у школи.
Почетком пролећа Надежда у једном писму зове оца да дође у Минхен. „Дођите код мене 
бар на петнаест дана (...) Видели бисте средиште уметности и онда ћете пожалити 
можда што бацисте кичицу за навек, видели би онда мој рад и напредак (...).“ (преузето 
из: Амброзић, 1978: 48) То се остварило јер у једном од писама набраја књиге које хоће 
да јој отац понесе. „Књиге које сам тражила Отац нек ми донесе и то: ,Краљевину Србију 
од Карића, ,Маћедонију и Ст. Србију од Гопчевића’ Путописе од Љубе Ненадовића, песме
Вукове, песме Ђуре Јакшића и Вој. Илића, тако исто и мој шешир и један атлас народа. 
(из писма мајци од марта 1899, документација Уметничке галерије  „Надежда Петровић”, 
Чачак) 
По завршетку школске године Надежду посећује Делфа Мусић, некадашња ученица из 
Више женске школе и кућна познаница, са пријатељицом Лепосавом Максимовић. Дел-
фа је тада из Женеве, где се школовала, кренула за Београд. У својим „Успоменама“ сећа-
ла се како јој је поочим Михаило Богићевић предложио и организовао боравак у бавар-
ској престоници и посету Надежди: „(...) штета да прођеш кроз Минхен а да не останеш 
у томе лепом граду, пуном уметности, да се кроз њега прошеташ и да га лепо погледаш. Ја 
ћу питати господина Миту Петровића за адресу његове кћери, Надежде Петровић сли-
карке, па да тамо останете неколико дана (...) Кроз два дана оцика [Михаило Богиће-
вић] ми је послао Надеждину адресу у Минхену, а истовремено сам и од Надежде добила 
писмо, јер је њен отац већ био писао о нашем доласку, где ми Надежда пише: `Дођи у моје 
ђачко гнездо, дочекаћу те раширених руку`.“ (Милановић В., приређивач, 2015: 142) Дане 
проведене у Минхену Делфа описује следећим речима: „У Минхену Надежда нас је дивно 
дочекала и ту смо остале пуних 15 дана. Све смо галерије, глиптотеке и друге лепоте 
тога града, по неколико пута ишле и разгледале, вођене Надеждом као правом уметни-
цом, која је дугим боравком била одомаћена у њему.“ (Исто)
После овог дружења и Надежда се враћа да део летњег одмора проведе у Србији. Жељна 
породице не задржава се у успутним градовима, али по повратку у Минхен борави у За-
гребу, Фијуми (италијански назив за Ријеку), Трсту и Венецији. У Венецији посећује III 
међународни бијенале уметности на коме излажу њој познати немачки сликари Франц 
Лембах, Макс Либерман и Јулијус Екстер који ће јој у наредном периоду бити и учи-
тељ. Међу излагачима је и српски уметник Леон Коен представљен са иновативним де-
лом у стилу симболизма - Јосифовим сном. Из музејских поставки посебан утисак на 
њу остављају слике италијанских мајстора ренесансе (Тицијан, Тинторето и Веронезе), 
вероватно зато што у овом периоду у Минхену ради копије дела управо ових аутора.
Екскурзије током којих обилази разне градове Европе Надежда ће практиковати у време 
наредних путовања између Минхена и куће. Обиласке организује тако што најпре изнај-
ми кола из којих разгледа околину, затим одлази у музеј и увече у позориште. У писмима 
породици описује своје утиске и одушевљење виђеним.
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1899.БЕОГРАД
Кутликова Српска цртачка и сликарска школа образује будуће сликаре, припрема мла-
де за позив наставника цртања и уметнички едукује занатлије. Кроз њу пролази много 
младих људи од којих су неки дуже а неки краће на настави. Школа се може похвалити 
тиме да ју је похађао низ будућих значајних сликара. Ако претпоставимо да је Свето-
зар Зорић у њој радио до Кутликове смрти у пролеће 1900. године, онда је он предавач 
и Драгомиру Глишићу, Кости Миличевићу, Милану Миловановићу, Бранку Поповићу, 
Боривоју Стевановићу, Бранку Јевтићу, Емануелу Маши Муановићу, Христифору Цр-
ниловићу Кици, Љубомиру Ивановићу и Тодору Швракићу. Што се тиче девојака, поред 
сестричине Надежде, његове поуке из теорије ликовне уметности слуша још једна де-
војка, ћерка књижевника Лазе Лазаревића, Анђелија. 

1899.

Телефонија у Србији још увек није масовна. Београд, после 12 година од 
увођења прве телефонске линије, има само 28 приватних телефонских 
претплатника.

Школске 1899/1900. године Кирил Кутлик у Српској цртачкој и сликарској 
школи уводи женско одељење, односно курс за даме. Похађају га две 
ученице, Немица и Рускиња, а наредне године имаће неколико полазница.

Ученици у Ажбеовој школи (Надежда стоји у горњем реду прва с лева), 1899. (Амброзић 1978: 45) 
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1899. МИНХЕН
По савету оца Надежда с јесени у Минхену уписује Уметничко-занатску школу како би 
добила додатну стипендију од Министарства привреде.297 Подршку добија и месечна 
стипендија износи 150 динара у злату. Министарство просвете одобрава јој одсуство од 
наставе и боравак на студијама до 1. октобра 1900. године. Ипак, Надежда не похађа упи-
сану Уметничко-занатску школу, већ се и даље озбиљно предаје студијама код Ажбеа. 
Једна од обавеза у оквиру школских вежби је савладавање теме мртве природе.
Надеждин стан у Минхену је упечатљиво место јер уређењем свог стамбено-радног 
простора она лечи носталгију и изражава свој патриотизам. „Надежда је свој минхенски 
атеље, по казивању Љубице Луковић, испунила српским народним, фолклорним ствари-
ма: пиротским ћилимовима, изатканим торбицама, ишараним преслицама, грнчарским 
ћуповима ...“ (Димитријевић, 2002: 34)
Надежда у Минхену стиче низ пријатеља са којима се повремено, у предаху од дисци-
плинованог рада, опуштено дружи. Крајем године са пријатељима прославља поро-

дичну славу Петровића Светог 
Стефана (27. децембра). Слава се 
надовезује на прославу Божића 
чији се датум 25. децембар по ју-
лијанском календару који Србија 
користи поклапао са католичком 
прославом истог празника. У ње-
ном малом стану на мансарди 
окупља се много гостију, већином 
Словена. Атмосфера је весела, 
пуна смеха, музике и песме. 

Београд
Пензионисан је Димитријев зет, 
потпуковник Панта Трифуновић, 
(Државни календар Краљевине 
Србије, 1899: 125). Његов син Ду-
шан са успехом завршава Војну 
академију и добија први офи-
цирски чин - чин потпоручника 
(„Службени војни лист“, бр. 22 од 
5. јуна 1899: 610). У Дунавском ар-
тиљеријском пуку има задужење 
водника коњичке батерије (Исто: 
624).

Аноним, Душан Трифуновић, фотографија, 
Милош Коларж, Београд

297 Министар народне привреде у 1899. и 1900. години био је Димитријев пријатељ Живан Живановић, што је додатно 
помогло да Надежда добије тражену стипендију.



НАДЕЖДА И ПРИЈАТЕЉСТВА ИЗ МИНХЕНА
 
Током живота у Баварској Надежда среће познанике из Београда и упознаје нове људе. 
У време када борави у Минхену сликарство на академији студирају Стеван Алексић, 
Пашко Вучетић, Драгомир Глишић, Милан Миловановић, Драгомир Павловић и Бори-
воје Стевановић, а у Ажбеовој школи учи сликар Ђорђе Михајловић и, пре уписивања 
академије, Милан Миловановић (током лета 1897), Боривоје Стевановић (током лета 
1899) и Драгомир Павловић.  Са некима од њих Надежда може да прича и о свом ујаку 
Светозару Зорићу који им је био наставник у Кутликовој школи.
Надежда у школи има прилику да упозна и будуће велике светске сликаре Василија Кан-
динског, Алексеја Јавленског и Ханса Хофмана. Ту је и неколицина девојака које освајају 
сликарске вештине и са којима се дружи (међу њима су Соња Надежде из Румуније и 
Дора Вернер /вероватно из Немачке/ стр. 216).
За њу је посебно битан био сусрет са словеначким сликарима Рихардом Јакопичем, 
Иваном Грохаром и Матијом Јамом. Они су долазили у школу свог земљака Ажбеа да 
би сликали своја дела и све су фасцинирали појавом и талентом. Надежда је о њима и 
причала и писала. „`Сећамо се Ажбеовог атељеа у Минхену, у Георгенштрасе - у коме су 
три Словенца: Јакопич, Грохар и Јама били душа; високи, снажни, мрки, обрасли густим 
смеђим брадама, космати, мрке масти у лицу, озбиљни и ћутљиви, посматрали су као 
са какве огромне висине онај шарени свет у атељеу који се био стекао са разних страна. 
(...) Словенци, увек озбиљни и тихи, стајали су и радили за својим ногарима, цртајући 
огромне актове.`“ (Преузето из: Амброзић, 1978: 63) Надежда се упознаје са њиховим 
импресионистичким сликама које, трагајући за светлошћу, раде веома светлом палетом. 
Преко њих схвата да је класично сликарство превазиђено и да је рад у природи „будућ-
ност и њеног сликарства“ (Исто: 63). 
Посебан утицај на њу има Јакопич. „Она је у потпуности делила Јакопичево мишљење да 
’уметничко убеђење треба да се заснива на посматраљу живота којег уметник налази 
у природи и у свим њеним појавама. Таква концепција доводи уметника неизбежно до 
тога да у свом ликовном изразу тежиште приписује суштини уметности, онако како је 
он као уметник доживљава па зато из ње одваја све што је небитно. Из овога произлази 
да овакви уметници узимају на себе и права и дужности самосталног индивидуалног 
стваралаштва.’“ (Исто)
Такође, приметила је да они не подржавају немачки или француски импресионизам, већ 
обликују словеначки стил импресионизма. Подстакнута тиме, сликајући касније по Ср-
бији, улагала је напор да кроз свој експресионизам тражи и пружи националне, српске 
теме.
Личност ван сликарства која Надежду највише импресионира у туђини и са којом про-
води многе слободне тренутке и гради пријатељство, био је глумац и режисер Јоца Са-
вић, Србин из Новог Бечеја, који је у иностранству постигао бриљантну позоришну ка-
ријеру. Сматран је једним од тадашњих најбољих европских редитеља. Режирао је велике 
представе класичног репертоара, пре свега Шекспирове драмске комаде. Радио је у Бечу, 
Грацу, Вајмару, Базелу и Дворском позоришту у Минхену. Уз њега је Надежда усаврша-
вала немачки језик и добијала велико образовање о позоришној уметности и светској 
књижевности, али и упознала много особа са врха уметничког и интелектуалног живота 
Минхена, нарочито велика имена из света позоришта и балета.



Надеждине слике настале у време учења код Ажбеа припадају првој фази Минхенског периода (1898-1901). 
Међу евидентираним (сачуваним) Надеждиним сликама насталим до 1900. године налази се пет мушких и 
шест женских портрета, три женска акта и два пејзажа (Амброзић, 1978: 471-473). Надежда у овом периоду 
ради и мртве природе (од којих ниједна није сачувана) и низ копија.
Ову Надеждину сликарску фазу одликују темпераментан широк потез четке и фокусирање на боје. Није 
усвојила Ажбеов принцип кугле већ онај други његов савет - развијање индивидуализма. Слике из ове фазе 
носе низ пионирских одлика.

Мртве природе
Чињеница да нису сачуване слике на којима је обрађивала једну од основних тема (мртву природу) не указује 
само на то да су те слике изгубљене или уништене као и низ других у страдању куће Петровића у бомбар-
довању Београда 1941. године, већ и на то да се није везала за ову тему, па је те слике већином поклањала. 
Међутим, из њене преписке се види да са великим ентузијазмом ради овај тематски школски задатак и да су 
професори задовољни њеним достигнућима.

Актови
Ажбе је инсистирао на обради фигуре, а његова школа је била 
посебно квалитетна за студију акта. По цели дан су позирала 
по три модела, а затим се сликао вечерњи акт. Актови које На-
дежда црта и слика у Ажбеовој школи су, вероватно,  прва нага 
људска тела настала њеном кичицом. Као девојчица ову тему 
није обрађивала код учитеља Ђорђа Крстића, а сећања Наде-
ждине сестре Љубице у којима стоји да код Кутлика „слика 
наге Роме“ (Димитријевић, 2002: 25) треба узети са сумњом. Ту 
је на вишим годинама школе било „(...) заступљено извођење 
студије према живом моделу, а изузетно и цртање акта“. 
(Паштрнакова, 2005: 144, 145) У питању је било цртање обуче-
них модела, а Надежда није похађала више година Кутликове 
школе, већ само две почетне. Ако је добијала задатке цртања 
људских фигура (обучених) то је могло бити само захваљујући 
њеном ентузијазму и жељи и томе да већ има вишегодишње 
искуство у похађању часова сликања (код Крстића). Мада, и да 
је наставила учење у вишим разредима, као девојка у то време, 
вероватно, не би ни добијала задатак цртања актова.
Код Ажбеа је друга ситуација. Акт је један од основних мотива 
за обраду. Надежда их слика смело, привржено и најслобод-
није од свих тема које као почетник у овој школи ради. Ши-
роки потези четке су енергични, боје смело одабране, а њи-
хов намаз гушћи. „(...) бацала је по окерном инкарнату зелене, 
тамноцрвене и љубичасте боје“ (Амброзић, 1978: 72).

Портрети
Портрети су били посебно заступљени у опусу Надеждиног учитеља Ажбеа. На њима инсистира и у својој 
школи. Сходно моделима који се цртају у школи, Надеждини портрети из овог времена већином имају назив 
Баварац и указују на сликаркино постепено одвајање од реалистичких портрета и храбро усвајање новог 
сликарског концепта експресионизма. Рани портрети су у мрким тоновима и концепту светло-тамног. Код 
њих не инсистира на енергичности потеза већ боје по платну простире суптилно у танким слојевима дајући 
приоритет трагању за индивидуалношћу портретисаних особа.

Надежда Петровић, Женски акт, 20. век, цртеж, 
блок за скицирање, Народни музеј Београд,

инв. бр. 35_5599

Надежда Петровић, Баварац са шеширом, 1900, уље на картону, 56х37 cm, Уметничка галерија „Надежда Петровић“, Чачак,  инв. бр. 95
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Пејзажи
Око 1900. године сликање директно у природи постало је обележје немачког сликарства. Надежда већ од 
лета 1899. прихвата овај нови манир, а њени сликарски кораци у природу су међу првим корацима једног 
српског сликара у стваран пејзаж. Слика у вртовима у окружењу, али одлази и у поља и шуме у околини 
Минхена и на обронке Алпа. Њена сестра Љубица сведочи о посебној атмосфери у којој настају њене слике. 
„Пробијале смо се кроз мрачне баварске шуме, избијале на цветне пропланке са белим брезама које би Наде-
жда певушећи сликала тражећи од мене да јој за то време свирам.“ (Димитријевић, 2002: 41) Уз овај призор 
може се додати и претпостављена слика Надежде која са ранцем пуним сликарског материјала одлази у 
крајолике око Минхена на велосипеду (у једном писму од оца тражи да јој пошаље новац да купи велосипед  
тј. бицикл /Амброзић, 1978: 59/).
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Копирање
Надежда, уз остале задатке, вредно ради на копирању - традиционал-
ном начину савладавања заната који је један од приоритетних задатака 
за Ажбеове студенте. Копије су јој задаци од јесени 1899. године, а за 
копирање бира дела старих мајстора - Паола Веронезеа, италијанског 
мајстора са преласка ренесансе у барок (16. век), Питера Паула Рубенса 
(16. и 17. век) и Антониса Ван Дајка (17. век), највећих сликара фламан-
ског барока Фландрије, и Франсиска де Зурбарана (17. век), представни-
ка шпанског барока. Посебан изазов себи задаје копирајући Ван Дајка. 
Његову Сузану и старце ради у природној величини (стр. 236). „Наде-
жда се веома поносила својим копијама по Ван Дајку: Сузана и  Полагање 
у гроб за које је пред полазак за Београд, 18. августа 1900, добила писмену 
похвалу од самог Франца фон Ленбаха.“ (Амброзић, 1978: 60)

Цртежи
Током школовања у Минхену Надежда је доста цртала. Постоји око сто-
тину њених цртежа, крокија и студија од којих многи нису рађени као 
нацрти за слике, већ као самостална дела. „Код њих се осећа снажнији 
утицај симболизма и сецесије, јер је усковитлана и елегантна линија 
Надеждино основно изражајно средство.“ (Миљковић, 1998: 158, 159)

Надежда Петровић, Воденица, 
1901, уље/картон, 37х52 cm, 
Уметничка галерија „Надежда 
Петровић“, Чачак,  инв. бр. 90

Надежда Петровић, Баварац, 
уље на картону, 49х39 cm, 
Уметничка галерија „Надежда 
Петровић“, Чачак,  инв. бр. 91
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1900. БЕОГРАД
У низу састанака Општинског одбора Београда Димитрије Петровић са осталим одбор-
ницима расправља о важним сегментима живота престонице и уређењу животне сре-
дине. Током 1900. године теме су: регулација и осветљење улица, трамвајски саобраћај, 
„изношење дворишног сметлишта“, изградња шупа за смештај кола пожарне чете и чи-
стачке колоне, „поливање“ улица, поткивање општинских коња и друго („Београдске 
општинске новине“, 25. децембар 1900: 223, 224). Димитрије је ангажован и у Комисији 
за преглед општинских рачуна за 1899. годину.
Општински одбор у свом раду има доста изазова, поготову у ово време када се радило 
на промовисању супруге краља Александра, краљице Драге.

„Одбор општински у седници својој од 22. августа т. г. једногласно је решио да се старој 
„Крунској улици“ промени досадашњи назив и да се иста у будуће зове улица ‚Краљице 
Драге‘“. Такође, доноси се одлука о слављењу краљичиног рођендана као државног празни-
ка („Београдске општинске новине“, бр. 39, 11. септембар 1900: 159, 160).

Као радник у Пореској управи Димитрије је одговорна и вредна особа. Његова ћерка 
Љубица је истицала: „На тој дужности отац је по тврђењу стручњака за ту област 
унапредио администрацију Србије.“ (Димитријевић, 2002: 22) У наредном периоду Ди-
митрије ће имати још значајнију функцију. Постаће посланик Народне скупштине, те ће 
често боравити у Нишу где она заседа.298

Леопoлд Кениг, Димитрије Петровић, око 1890, 
Београд,  фотографија, Милош Коларж, Београд  

ЗБИРКА СТАРИХ ДОКУМЕНАТА 
ДИМИТРИЈА МИТЕ ПЕТРОВИЋА

Збирка старих докумената које је Димитрије Петровић 
вредно прикупљао током живота представља богат ар-
хиварски материјал. Докумената је највише из периода 
до 1842, а мањи део из времена до 1816. и до 1899. године. 
Збирку данас чува Архив Србије и после обраде има 8269 
инвентарских јединица смештених у 62 кутије. Носи назив 
„Збирка Мите Петровића“, а Архив Србије је овај мате-
ријал презентовао у књигама под истим називом објавље-
ним 1971, 1972, 1973. и 1981. године. Димитрије Мита Пе-
тровић је током времена постао позната и цењена особа у 
Београду. 

„Понекад у подне, чешће предвече, излазио је у шетњу ви-
сок, с дугом риђом брадом, озбиљан човек у црном оделу, с 
полуцилиндром на глави, идући од Палилуле до Калемегдана 
где је налазио по неког старог пријатеља. То је био Петро-
вић који је радо причао о прошлости наводећи историјска 
документа.“ (Џонић у: Петровић, 1996: 231)  



Осмог јула 1900. краљ Александар Обреновић је објавио да је испросио руку Драге Луњевице (Машин) коју 
је упознао као дворску даму своје мајке краљице Наталије. Због неодобравања ове краљеве женидбе, цела 
Влада је истог дана дала оставку. Ипак, краљевски пар се убрзо венчао - 23. јула исте године.
Виша женска школа у Београду почиње да носи назив Виша женска школа краљице Драге. На предњој ко-
рици Годишњег извештаја школе (штампаног по завршетку наставе, 1901. године) налази се краљичин пор-
трет.299 
Димитрије је и даље антиобреновићевски оријентисан, односно одан династији Карађорђевић. Међу исто-
мишљеницима са којима се дружи је и млади Драгутин Димитријевић Апис, брат пријатељице Јелене Жи-
вановић, који је завршио Нижу и Вишу школу Војне академије у Београду и од 1898. године има чин пе-
шадијског поручника. Аписов борбени дух који је тражио промене допринео је да у наредној 1901. години 
са групом официра оснује завереничку групу „Црна рука“ и укључи се у већ започете припреме либерала, 
напредњака и пријатеља Карађорђевића да смене династију Обреновића.300

Портрет краљице Драге на насловној страни
Годишњег извештаја о ВЖШ у Београду, 1902,

Педагошки музеј, Београд

Текст о прослави рођендана краљице Драге из „Београдских
општинских новина“, Дигитална библиотека Универзитетске 

библиотеке „Светозар Марковић“, Београд 

298 Његова ћерка Љубица је изнела податак да је посланик постао 1898. године  (Димитријевић, 2002: 22), али је он крајем те године поново иза-
бран за одборника Општинског одбора Београда са мандатом од две године.

299 Школа носи име краљице Драге само још у школској 1901/1902. године, јер је 1903. године у Мајском преврату извршен атентат на краљев-
ски пар.

300 Године 1903. био је међу официрима који су упали у двор и извршили Мајски преврат у коме су убијени краљ Александар Обреновић и краљи-
ца Драга.

ВРЕМЕ КРАЉИЦЕ ДРАГЕ
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Иако је Димитрије у предговору своје треће књиге штампане претходне године наја-
вио да је Министарство финансија донело решење о штампању осталог материјала који 
представља три петине од целокупног дела и закључио да „После ове треће књиге, одмах 
улази у штампу четврта књига.“ (Петровић, 1899: VI), њено штампање се не реализује. 
Припрема се штампање другог допуњеног издања прве књиге „Финансије и установе об-
новљене Србије: до 1842“ које ће изаћи наредне 1901. године. Ову промену објашњавају 
његове речи у Предговору: „После четири године ево и другог издања прве књиге што 
је изазвала потреба и тражња: јер је прво издање још у току прве године распродато.“ 
(Петровић, 1901: XXXI) 
Љубица с јесени почиње похађање последњег, шестог разреда Више женске школе. На-
редне јесени отићи ће код сестре Надежде у Минхен како би похађала студије виолине 
на минхенском конзерваторијуму, па ће заједно лакше проводити дане у туђини.
У годинама по завршетку школовања Владимир постаје службеник у железници што 
може бити доказ да је завршио неку средњу школу. Ангажован је као „чиновник желез-
ничке дирекције“.301 Реално је претпоставити да је његовом запослењу у овој струци 
допринео ујак Светозар Зорић, вишегодишњи радник у области српске железнице.
Ангелина (Анђа) израста у одважну девојку која ће се 1908. године осмелити да се обра-
ти писмом руском књижевнику Лаву Толстоју разочарана анексијом Босне и Херцегови-
не коју је извршила Аустро-Угарска.

МИНХЕН / ВЕНЕЦИЈА
Почетком ове године Надежда интензивно ради да би насликала низ слика које треба да 
поднесе за оцењивање за изложбу у Кунстферајну, а део времена јој је одузело боловање 
од „инфлуенце“. Током године усредсређује се на мртву природу, те уписује посебан 
курс. Савладава и основе вајарства о чему нас обавештава једно писмо њене сестре Љу-
бице у коме се налази опис њеног атељеа у коме су смештени и „њен стуб за моделовање 
и катедра за моделе“. (преузето из: Амброзић, 1978: 62) 
По завршетку школске године Надежда у Минхену посећује велику изложбу минхенске 
Сецесије. Посматра дела немачких уметника које је ценила, а неке и познавала пошто 
су били Ажбеови пријатељи - Хабермана, Јанка, Либермана и Удеа. Посебан доживљај 
био јој је први сусрет са делима великих француских мајстора Короа, Монеа, Реноара и 
Сислеа и Италијана Сегантинија. Затим креће у Србију, али преко Венеције где је чека 
ујак Светозар Зорић. 

301 На споменику постављеном уз породичну гробницу овим речима је испод Владимировог имена назначена његова 
професија. 
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1900.БЕОГРАД / ПАРИЗ / ВЕНЕЦИЈА / ЛУЦЕРН (Швајцарска)
Машинско-технички одсек на Техничком факултету званично мења назив у Одсек за 
машинске инжењере. На одсеку је Светозар Зорић и даље један од предавача и предво-
дник наставничког колегијума.
Пошто су неки од експоната у Српском павиљону на Светској изложби у Паризу дело 
Светозареви руку (ћилими са његовим шарама), реално је претпоставити да он током 
трајања овог догађаја одлази у француску престоницу, поготову што је у њој већ живео, 
а и љубитељ је путовања. Можда је ту прису-
тан током почетка изложбе у априлу или је 
са тим путем повезао свој овогодишњи бо-
равак у Италији и Швајцарској. Летњи одмор 
у августу проводи у Венецији. Део времена у 
овом центру уметности друштво му прави се-
стричина Надежда (Амброзић, 1978: 75). У де-
цембру Светозар се налази у Луцерну. О томе 
сведочи слика Луцернско језеро и Гетхардски 
пут рађена 9. децембра 1900. године. Зорић 
вероватно у овом швајцарском граду под Ал-
пима који је у јеку економског развоја борави 
у оквиру зимског одмора када је могао да се 
преда омиљеном хобију сликању и забележи 
једно од највећих швајцарских језера на коме 
град лежи и импресивни пут кроз планински 
превој који из Луцерна води ка Лугану.302
Светозар је преко писама у сталном контак-
ту са сестричином Надеждом, минхенским 
ђаком. Она у писмима упућеним родитељи-
ма не заборавља да га помене и замоли да му 
јављају о њеном учењу и напредовању у Аж-
беовој школи, а труди се и да му достави неки 
од својих радова. У писму мајци из марта 1899, 
док је чекала очеву посету, писала је: „Кад буде 
отац дошао послаћу овај последњи рад, који 
је пожњео толико одобравања Ујаку да види.“ 
(документација Уметничке галерије „Надежде 
Петровић”, Чачак)

Светозар Зорић, Луцернско језеро и Гетхардски пут,
1900, уље на картону, 49,5х39,5 cm, 
Народни музеј Београд, инв. бр. 31_2826 

302 Данас се из Луцерна до Лугана долази преко Готардског тунела кога дужина од готово 17 километара сврстава међу 
најдуже на свету.
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1900. БЕОГРАД / МИНХЕН 
Део лета који Надежда проводи у Београду носи њој и њеној породици посебно уз-
буђење. Крајем августа у дворани Велике школе (у Капетан-Мишином здању) приређена 
је изложба њених слика која траје 15 дана. На својој првој самосталној изложби минхен-
ска ученица се представља са 37 радова од којих је 29 оригинала и осам копија. Надежда 
је успела да, пуна поноса због похвала Франца фон Лембаха, у то време највећег немач-
ког сликара, донесе и велику и свеже урађену слику Сузана и старци копирану по Ван 
Дајковом делу, насликаном око 1620. године.

Похвалне критике о Надеждиној из-
ложби изашле су у „Бранковом колу“, 
„Звезди“ и „Просветном гласнику“. 
Текст у „Просветном гласнику“, афир-
мативан је, а уочено је и Надежди-
но освајање нових уметничких тен-
денција. Међутим, посебне похвале 
упућене њеним копијама указују да 
јавност у Србији, ипак, још увек није 
спремна за новине у сликарству.

 „Слике су у боји и у цртежима, од којих 
има самих глава 10: за тим полуфигу-
ра, студија из природе и неколико пеј-
сажа из околине Минхена. И сувремени 
правац, или ако хоћете - манира - least 
not least, сецесија овде је заступљена са 
два примерка: поље са житом и глава 
једне девојке. (...) За правац госпођичи-
ног рада од важности је уочити, које 
је мајсторе изабрала за копирање. Ту 
је у првом реду Вандајк, по којем је из-
радила 3 копије, и то Сахрањивање 
Христа, Сузана у купатилу и једна 
мала глава (портре), Сатир и портре 
брата му; па онда Пол Веронезе, по 
чијем је оригиналу копирала Јупитера 
и Антонија и, најпосле, Цурборан са 
св. Францискусом Асисиским.“ („Про-
светни гласник“, бр. 11, 1. новембар 
1900: 659) 

Надежда Петровић, Сузана и старци, 
пре 1900, уље на платну, 192х142 cm, 
Уметничка галерија „Надежда Петровић“ 
Чачак, инв. бр. 100
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1900.БЕОГРАД 
Светозарева сестра Христина са супругом Исидором и сином Драгишом део живота 
проводи у Београду.303 Драгиша ће постати један од првих Срба који су освојили знање 
у управљању аутомобилом.304 Део живота провешће у Немачкој.305

Софија (Бугарска)
Синови Ђорђа Милетића у Софији граде успешне каријере. Љубомир постаје дописни 
члан Југословенске академије знаности и умјетности у Загребу.306 Крајем 19. века он је 
водећи бугарски научник и интелектуалац, веома цењени лингвиста, етнограф и исто-
ричар. Светозар гради војну каријеру. Као бугарски официр током времена добија чин 
мајора. Биће учесник балканских ратова током којих ће и погинути (страдао је 1913. у 
другој бици на Чаталџе надомак Истанбула где су се сукобиле бугарска и турска војска).

303 Она и њен супруг евидентирани су у Картону житеља Београда за 1924. годину (ИАБ), али то не искључује могућност да су и раније живели 
у престоници.

304 У Првом светском рату биће ангажован као возач.
305 Подаци о Драгиши добијени у изјави Милоша Коларжа из Београда датој ауторки текста 19. септембра 2017.
306 Назив Хрватска академија знаности и умјетности носи од осамостаљења Хрватске 1991. године
307 Сматра се да су четири Надеждине слике и неколицина слика других аутора из прве половине 20. века из легата Милице Зорић и њеног су-

пруга Родољуба Чолаковића некада биле у збирци Миличиног оца Светозара Зорића (Митић, 2014:18).

Светозар Зорић је поседовао слике своје 
сестричине Надежде Петровић307, а њена 
слика Младић са црним шеширом, настала 
1899, једно је од дела које сведочи о њего-
вој подршци будућој сликарки. Настала је 
у Минхену и вероватно је била изложена 
на Надеждиној првој самосталној изложби 
у Београду. Она је могла да је, у име захвал-
ности што је саветује и прати њен напре-
дак у Минхену, поклони ујаку, али како 
је он био њена велика подршка и мецена, 
реално је претпоставити да ју је откупио 
за своју збирку и тиме помогао њено даље 
школовање. 

Надежда Петровић, Младић са црним шеширом, 
1899,  уље на картону, 50,5х35,5 cm,
Музеј савремене уметности - Легат Милице Зорић
и Родољуба Чолаковића, Београд, инв. бр. 2269
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1900. БЕОГРАД / МИНХЕН 
Међутим, Надежда доживљава и једну посебно оштру критику своје прве изложбе. У 
питању је текст Пере Одавића у часопису „Нова Искра“ који посредно указује на опште 
стање у српској јавности што се тиче спремности да прихвати нове уметничке тенден-
ције. 

„Зар после рада на Академији, зар после дугог кретања међу радовима старих и нових 
мајстора Госпођица не нађе бољих и лепших узора себи и својој одушевљеној младости, 
но ’импресионистичке’ радове, то болно и труло схватање болесних и трулих мозгова.“ 
(преузето из: Амброзић, 1978: 77)

Критичару не треба судити, јер неминовно је било да ће прва модерна ликовна изложба у 
Србији бити несхваћена. Такође, негативне критике Надежду нису поколебала јер одмах 
по затварању изложбе пише молбу министру просвете за ново одсуство од учитељске 
дужности за период од 1. октобра 1900. до 1. октобра 1901. године, а  министру привреде 
за нову годишњу стипендију ради даљег сликарског усавршавања.
Надежда добија подршку министарстава и у Ажбеовој школи учи и школске 1900/1901. 
године. У новој школској години наставља да гради свој индивидуализам. Она се одваж-
но „(...) прешавши одлучно са тонског на колористичко сликарство, окренула времену 
које је тек долазило а које је било далеко испред метода у Ажбеовој школи.“ (Амброзић, 
1978: 83) Без обзира на традиционалистичку средину, у наредним годинама са великим 
жаром ће прихватати и постепено развијати експресионистички израз и, у мањој мери, 
импресионизам. Неће је обесхрабрити то што се као носилац новина и на наредним 
изложбама сусретала са негативним критикама. Постаће један од храбрих пионира у 
усвајању нових сликарских праваца у нашој уметности.
Надеждин сан је да посети актуелну Светску изложбу у Паризу. Поред тога што би ви-
дела ликовна дела великана француског и европског сликарства, додатни подстицај је то 
што би у Српском павиљону видела орнаменте свог ујака Светозара преточене у ћили-
марске шаре. Ипак, ово путовање није остварила јер није имала новца за то.

Београд / Сењски Рудник
Надеждина сестра Милица годинама негује своју склоност ка поезији. Године 1910. обја-
виће збирку песама.308

Београд
Димитријев зет Панта Труфуновић усмерава и сина Драгољуба ка војној професији.  
Решењем војног министра од 6. септембра Драгољуб је примљен за редовног питомца 
ниже школе Војне академије у Београду („Службени војни лист“, ванредни број од 11. 
септембра 1900: 844). 

308 Збирка је објављена посебним залагањем њене сестре Надежде (изјава Милоша Коларжа из Београда дата ауторки 
текста 19. септембра 2017. године). У збирци се налази одељак са 17 патриотских и одељак са 12 лирских (љубавних и 
елегичних) песама.



ЗОРИЋИ

239

1900.

На Светској изложби у Паризу први пут су учествовали српски ликовни 
уметници. У Гран Палеу су, вођени романтичарском жељом да свету при-
кажу славну српску прошлост, изложили низ монументалних композиција 
попут Крунисања цара Душана Паје Јовановића,  Доласка цара Душана у Ду-
бровник Марка Мурата и Крстићевог Пада Сталаћа.

На Светској изложби у Српском павиљону Михаило Петровић Алас је из-
ложио апарат хидроинтегратор, претечу аналогних рачунара и компјутера.

Преминуо је млади сликар Кирил Кутлик, а имовину његове сликарске шко-
ле откупио сликар Риста Вукановић и са супругом Бетом наставио њен рад. 

Женска учитељска школа у Београду отворена је 15. новембра 1900. године. 
Интересовање за њу је било велико и, поред ученица које су завршиле четвр-
ти разред Више женске школе и гимназије, уписивале су је и ученице из петог 
и шестог разреда ове школе.

На београдском Техничком факултету дипломирала је Јелисавета Начић, 
прва жена архитекта у Србији. 

1900.Вршац (Аустоугарска монархија)
Славко, син Светозара Милетића, по-
ред лекарске праксе, бави се и писањем 
радова из популарне медицине, пише 
приповетке и песме и преводи прозу, по-
езију и драмске текстове са руског, чеш-
ког, мађарског и француског језика. У об-
ласти политике биће именован у звање 
министра у десет српских влада између 
1920. и 1927. године. Имао је сина Све-
тозара, рођеног 1897, и Милана, рођеног 
1899. године.

Аноним, Славко Милетић, фотографија, 
породица др Славка Милетића (млађег),
Нови Сад



Годину 1900. обележило је отварање Светске изложбе у Паризу која траје од априла до децембра. 
Србија учествовање на изложби сматра великим догађајем и приликом да представи своје наци-
онално наслеђе и производе. У свом павиљону изграђеном у виду цркве у српско-византијском 
стилу изложила је разноврсне експонате. 

„У српском павиљону зидови су били украшени ћилимима, руде и минерали били су изложени у ви-
тринама, а пољопривредни производи и етнографски предмети били су на пултовима. Пред по-
сетиоцима су две ткаље израђивале ћилиме, што је свакако допринело да од етнографског мате-
ријала највише интересовање буде управо за куповину ћилима.“ (Витковић-Жикић, 2001: 109)

На изложби су, између осталог, представљени ћилими чије је шаре дизајнирао Светозар Зорић. 
Шаре су производ његовог познавања и озбиљног проучавања националне орнаментике, те су де-
коративне тканине са његовим мотивима међу делима српских вештих цртача и мајстора декора-
ције који убирају успех у Паризу.
 
Зорићева орнаментика за ћилиме постаће позната као Зорићева шара (постоји више њених ва-
ријанти) која је и данас препознатљив, уважаван и коришћен мотив у ткању пиротских ћилима. 
Шара се ослања на традиционалне мотиве пиротских ћилима што говори о томе да је Зорић  ову 
орнаментику осмислио на основу озбиљног проучавања етно-наслеђа и да није желео да га мења 
већ само оплемени својим идејама.  На ћилимима Зорићева шара заузима централни део.  Поља у 
угловима и бордуре осмишљавале су ткаље.

„У пољу је геометријска стилизација симетричног облика у којој је софра са кукама. Форма је не-
правилни крст, уоквирен црвеном, бело-црном шрафираном  и светло-зеленом траком која се завр-
шава са кукама.“ (Опис шаре на експонату који се чува у Музеју Понишавља у Пироту;  Влатковић, 
2013: без броја стране)

ЋИЛИМ ЗОРИЋЕВА ШАРА



Ћилим Зорићева шара, почетак 20. века, Пирот, 206х143 cm, Музеј примењене уметности Београд, инв. бр. 22692

Ћилим Зорићева шара, шестак, 140х192 cm, Музеј Понишавља, Пирот, инв. бр. Е-725



Чланови породице Петровић већином су имали тужне судбине. У време балканских ратова и Првог свет-
ског рата завршио се живот неколико њених чланова.  Димитрије Петровић преминуо је 1911, а Милева 
1912. године; Надежда се није удавала, умрла је од епидемије пегавог тифуса у Ваљеву 1915. као добровољна 
болничарка у Првом светском рату; Милица је била удата за инжењера Владимира Мишковића и имала је 
четири ћерке и сина (умрла 1964); Владимир се није женио. Погинуо је 1915. у Васјату као коњички капетан 
током повлачења српске војске преко Албанија; Зорка - Зора се није удавала (умрла 1949); Јелена - Јела била 
је удата за Душана Милетића и имала је три ћерке (умрла 1943); Љубица је била удата за професора Мило-
рада Луковића и имала је једног сина (умрла 1975); Ангелина - Анђа се није удавала (умрла 1914); Драгица 
- Драга је умрла као студент медицине у Немачкој 1914309; Растко се није женио (преминуо је у Вашингтону 
1949. године).
Четворо деце породице Петровић преминуло је у годинама раног детињства - син Драгутин у Чачку, а Ни-
колај, Славко и Светозар у Београду. Неколико елегичних песама Милице (Петровић) Мишковић посвеће-
не су изгубљеним члановима породице. 

Милан Јовановић310, Породица Петровић (с лева на десно; стоје: Зора, Владимир, Надежда, Љубица и Јела; 
седе: Анђа, Милева, Растко, Димитрије и Драга), 1898, Београд, фотографија, Милош Коларж, Београд

ПЕТРОВИЋИ, ЗОРИЋИ, МИЛЕТИЋИ



Стари фото-албуми чувају фотографије на којима су за-
бележена породична окупљања и дружења Петровића, 
Зорића и Милетића. Оне сведоче о блиским породичним 
везама и заједничким тренуцима када су се чланови ових 
породица дружили и забављали, али и информисали јед-
ни друге о важним догађајима, успесима, путовањима, 
службовањима, напретку у школовању, професионалном 
и друштвеном ангажовању и много чему другом.

Мојим покојнима

Два ми гроба на две стране.
Ком пре треба да похитам?
Ког пре с тешким својим билом
за покоје да упитам?

На једном је росно цвеће,
Кога сади рука дрўге,
А на другом венац сплетен
Од сестринске тешке туге.

Са првим је дух мој везан,
С другим срце, прошлост цела;
Обоје ми срећа беху, 
Сад ми тама сред видела.

Коме гробу да се журим,
коме свећу да припалим?
О, на оба морам стићи, 
Да са душе кâме свалим.

     Милица Мишковић

Надежда Петровић?, Петровићи, Зорићи и Милетићи, 1910, фотогра-
фија, Милош Коларж, Београд. 
С лева на десно; стоје: Зора Петровић, Јаша Томић, Светозар Зорић, 
Славко Милетић, Анћа Петровић и Јела Петровић; седе: Милица 
Томић, Милева Петровић, Марија (Мицика) Милетић и Димитрије 
Петровић: напред: Милан Милетић, Растко Петровић, Светозар Ми-
летић (млађи) и Драга Петровић 

309 У књигама се наводи да је умрла у време породичне славе Светог Сте-
фана 1915. године због чињенице да се ова слава данас обележава 9. јануара. 
Међутим, тада се ова слава славила 27. децембра,  по старом календару, што 
наводи да је преминула крајем 1914. године.

310 Име Милана Јовановића као аутора фотографије дефинисано је на осно-
ву његове фотографије Пет сестара Надежде Петровић из 1901. (репродуко-
вана у Фотографија код Срба, 1991: 254) на којој се налази исти намештај као и 
на овој породичној фотографији. 
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ПИОНИРСКИ ПОДУХВАТИ У ПОРОДИЦИ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ

Ово истраживање имало је за циљ да, кроз праћење догађања у три генерације по-
родица Петровић и Зорић, докаже да је у њима било многих достигнућа и пионирских 
подухвата који су створили квалитетно тло за формирање једне важне личности у нашој 
култури - сликарке Надежде Петровић. Оне припадају миљеу српских породица чији је 
приметан развој кренуо од средине 19. века са бржим отварањем српског друштва ка но-
винама и лакшем прихватању нових технологија и индустријализације који су долазили 
из Европе и посебно уочљив од краја шездесетих година 19. века када Турци напуштају 
Србију која остварује потпуну самосталност. 

Ове породице су посматране као два блиска типа породица када су у питању инте-
лектуални капацитети. У материјалном погледу Петровићи припадају средње богатом 
слоју трговачког и кафеџијског еснафа, а Зорићи слоју успешних занатлија и,потом, др-
жавних службеника у школству који имају сигурност у пословном ангажману, али не 
толику безбрижност у материјалном погледу.

Породице које овде пратимо добар су избор за приказивање опште слике напрет-
ка јер се у њима заиста дешава много тога битног и за лични и за општи просперитет. 
Ове породице се нису штеделе. Њихови чланови чине мање и веће помаке за тадашње 
време и прилике - школују се (у Србији, Аустро-Угарској, Немачкој), интересују за ли-
ковну уметност, књижевност, новинарство, учествују у друштвеном животу (путовања, 
ходочашћа), присутни су у политичком животу (на скупштинама, у страначким актив-
ностима, градским одборима, удружењима), учествују у међународним дешавањима 
(грађанској револуцији 1848, херцеговачком устанку, српско-турским ратовима). У инте-
лектуалном погледу то су породице чији су чланови вођени романтичарским покретом 
који тада даје посебан подстицај развоју културе, уметности, образовању и појединце 
активира у духовној надоградњи и интересовањима чиме подижу свој интелектуални 
ниво. 

Нема сумње да су пионирски подухвати основ напретка. За њих су потребни одваж-
ност, жеља за напредовањем, нове идеје и квалитетни животни циљеви. Све то имали су 
поједини чланови породица које пратимо. Њихови успеси доносили су им лична задо-
вољства и свест да тим достигнућима стварају и богате породични кôд, али, вероватно, 
не и сагледавање чињенице да доприносе општем напретку друштва. Тај допринос се 
могао дефинисати тек са временском дистанцом из које се овде представљају њихове 
активности. Требало би нагласити чињеницу да су актери пионирских подухвата који 
ће овде бити издвојени у време тих остварења били млади људи, најчешће у двадесетим 
годинама живота, што додатно истиче величину њихових достигнућа.

Школовање у првим генерацијама нових школа

Основ напретка појединаца и друштва је образовање. Да је тек понеки члан породи-
ца Зорић и Петровић изучио школе, задовољио се трогодишњим и четворогодишњим 
похађањем основног училиштва (у другој половини 19. века у Србији чак и толико об-
разовање није била масовна појава), ове породице би биле у миљеу оних које имају рав-
нолинијски ток и вишедеценијску устаљеност у ономе где су. Међутим, оне нису такве. 
Максим Јовановић (Петровић) у манастиру Троноши учи да чита и пише, а Павле Зорић 
у Аустријском царству користи могућност да се школује и у родном Тителу и у Бечу. 
Они, затим, подржавају и омогућавају својим наследницима освајање знања. Максимова 
и Павлова деца похађају београдске основне школе, у Палилули и Теразијском кварту, а 
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затим настављају школовање у тамошњим средњим школама (у полугимназију и у тек 
основану Реалку). Димитрије Петровић и Светозар Зорић нашли су се и међу првим 
генерацијама дечака који похађају једну сликарску школу (код Стеве Тодоровића).

Што се школовања женске деце тиче, за Србију која и на почетку 20. века има само 7% 
писмених жена (Трговчевић, 2003: 185), то што Зорићи шаљу ћерку Милеву на похађање 
тек основане Више женске школеу Београду 1864. године велика је одлука и посебна 
смелост.Тада је још увек међу самим женама било мало оних које су се бориле за бољи 
положај у друштву и своје образовање на шта указују реакције јавности које прате осни-
вање Више женске школе. „Кад је било објављено отварање вишег женског завода и позив 
за уписивање ученица у тај завод, у Београду се беше дигла читава револуција; већина 
тадашњих мајки је негодовало, осуђивала је поступак министра Цукића и уздржавала 
се да дâ своје кћери у тај завод. Било је случајева да је понека `строгоморална` мајка 
задржавала министра Цукића на улици и ословљавала га прекорно: ‚Забога, господине, 
што вам пада на памет да наше кћери постану сокакуше и да саме по четири пута на 
дан јуре улицама! Ја вам се заклињем да мојој девојци нећу дозволити да буде ученица те 
ваше велике школе.‚ На овакве нападе Цукић би се само насмешио, или би одговорио: `Ево 
видите, ја сам своју најстарију ћерку Анку уписао као прву ученицу Више женске школе, 
и не бојим се да ће она постати сокакуша.`“ (Каћански Ст., 2008: 129, 130) Током целог 
службовања Павле Зорић се залагао да створи услове да и млађа ћерка Христина похађа 
Вишу женску школу. Нажалост, животне околности му то нису омогућиле.

Међу Петровићима и Зорићима из друге генерације Светозар Зорић је најшколова-
нији (студент је технике у Београду, немачких школа - Рударске академије у Фрајбергу, 
Политехнике у Карлсруеу и Техничке школе у Грацу у Аустрији). У наредној генерацији 
(у породици насталој венчањем Милеве Зорић и Димитрија Петровића) однос према 
образовању је потпуно изграђен - сва деца ће похађати основну и део њих средње школе.

У трећој генерацији носилац пионирских похађања школске наставе је Надежда Пе-
тровић. Она је међу још увек ретким девојчицама које уче сликање (код Ђорђа Крстића) 
и прва девојка у Кутликовој сликарској школи. Она је касније у Минхену који, иако мно-
го напреднији од Београда, крајем 19. века нема женско одељење на академији, и налази 
се међу ретким девојкама у приватној Ажбеовој сликарској школи. Смели корак у обра-
зовању чине и њена сестра Милица која у Београду студира географију и Љубица која 
похађа Музички конзерваторијум у Минхену.

Посебна интелектуално-образовна достигнућа остварују Петровићима и Зорићима 
фамилијарно блиски чланови породице Милетић. Светозар Милетић је у образовању 
дошао до звања доктора наука у области права, а његов брат Ђорђе се школује у области 
књиговодства и инжењерства да би се касније у Бугарској посветио адвокатури. Славко, 
син Светозара Милетића, стекао је диплому медицинског факултета, а братанац Љубо-
мир Милетић који се школовао у области филологије постаје водећи стручњак у обла-
сти лингвистике, етнографије и историје у Бугарској. Милица (Милетић) Томић није 
остварила сан да похађа медицину, али се школовала у Пешти и Бечу и била активна у 
друштвеном животу у Војводини.

Познавање нових заната

Долазак занатлија из прека у Србију донео је промене и модернизацију у занатским 
струкама - опадање старих и увођење нових занатских умећа која су давала нове и ква-
литетније производе. Павле Зорић припада групи занатлија чије знање становници Ср-
бије до тада нису познавали. Он са собом носи драгоцено умеће у шмитском и ковачком 
занату. Ново поткивање, које је нудио, било је хуманије за стоку, а као ковач могао је 
муштеријама да понуди израду разноврсних пољопривредних и кућних алатки и других 
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гвоздених предмета за домаћинство. Мештани београдских предграђа одлазак у његову 
поткивачницу-ковачницу вероватно доживљавају као улазак у ново модерно занатско 
доба. 

Учествовања у ратовима

Деветнаести век донео је тадашњој Србији и ближем подручју низ ратних година, а 
чланови породица Петровић и Зорић нису међу онима који чекају да неко други прихва-
ти дужност бораца за слободу. Најпре, Зорићи су се у оквиру европске грађанске рево-
луције 1848. године нашли у епицентру револуционарних борби у Војводини. Војник 
Јован Зорић и његов брат Павле, добровољац Српске народне војске, боре се против 
Аустријском царству (Угарске) за осамостаљивање Шајкашке. 

За Србију то је био век када се ослободила вишевековне потчињености Османском 
царству. Иако је после Другог српског устанка добила независност, морало је протећи 
још неколико деценија да последњи турски војник напусти њену територију. Тај болни 
процес доносио је са собом инциденте и жртве. Неку врсту ратног стања Петровићи 
и Зорићи су осетили када су Турци 1862. године (после догађаја на Чукур-чесми) бом-
бардовали српски део Београда. Затим настају године српско-турских ратова и Дими-
трије Петровић се уписује у листу добровољних бораца. Поред грађана Србије који су 
у ратовима били војници и учествовали директно на ратишту, низ грађана добило је од 
државе веома важне војне задатке у позадини. Часну дужност Светозар Зорић врши у 
Крупањском руднику где ради на изради муниције од друге половине 1876. до завршет-
ка рата почетком 1878. године.

Међу Петровићима и Зорићима блиским породицама ратну биографију имају Ди-
митријев зет Панта Трифуновић и Милевин ујак Ђорђе Милетић. Трифуновић је учес-
ник у кратком Српско-бугарском рату вођеном у новембру 1885. године и сведок важне 
битке код Сливнице. Биографија Ђорђа Милетића је посебно упечатљива. У њој се нижу 
ратничке активности - учествовање у Херцеговачком устанку када је 1858. године на 
Граховцу доживео рањавање, прикључење бугарским добровољцима који помажу Србе 
у српско-турским ратовима и учествовање у руској војсци у Руско-турском рату.

Петровићи и Зорићи међу првим учитељима цртања у Србији

У Србији, у времена друге половине 19. века, када само неколицина тадашњих 
средњих школа у настави има предмет цртања (називан начертаније, па слободоручно 
и слободно цртање), који се у основне школе уводи тек 1883. године, велика је одлука да 
се један младић определи да буде учитељ ове вештине. Димитрије Петровић, таленто-
вани љубитељ сликарства, без двоумљења од Министарства просвете тражи учитељску 
службу, иако зна да се може обрети доста далеко од родног Београда. Као пионир међу 
наставницима ове струке већ у првим месецима службовања доказује велику наклоност 
сликању. Својим цртежима допуњује учила, а кроз портрете грађана његови ликовни 
радови постепено улазе у свакодневицу чачанске вароши. По Димитријевом одласку из 
Чачка новог сликара варош добија кроз неколико година (1883. када је у служби учитеља 
цртања у Реалци Стеван Никшић Лала).

Ко су у дато време у тадашњем Београду могли Димитрију бити колеге/узори у овој 
струци? Гимназија београдска је најраније увела овај наставни предмет, а њен дугого-
дишњи предавач је учитељ математике и техничког цртања и сликар Јован Дерок из 
Дубровника који исти предмет предаје и у Трговачкој школи. Београдска полугимназија 
слободно цртање уводи 1866. године и њен дугогодишњи предавач је сликар Стева Тодо-
ровић. У Вишој женској школи предаје Петар Рерих, а за њим Полексија Тодоровић (од 
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1871. до 1886. године). Реалка, која наслеђује угашену Трговачку школу, за предавача има 
Стеву Тодоровића. Млади Димитрије Петровић, можда не по таленту, али свакако по 
ентузијазму и спремности да допринесе квалитету овог наставног предмета, стаје раме 
уз раме са овим реномираним наставницима-сликарима.

Иако Светозар Зорић постаје учитељ цртања седам година после Димитрија (1876) и 
он се може сматрати једним од првих наставника овог наставног предмета у Србији. Ова 
настава је тада још увек у повоју и ослања се на знање привремених учитеља који, уз пре-
давања других предмета, ученицима пружају само основе ове вештине. Зорић у Ваљев-
ској нижој гимназији вероватно први ученицима пружа квалитетне часове цртања. На-
ставничко ангажовање у области ликовне културе Зорић ће наставити крајем столећа у 
Кутликовој Српској цртачкој и сликарској школи у којој предаје историју уметности, 
стил и орнаментику.

Пионирско профано сликарство у Чачку и његова доступност грађанству

Први профани портрети у Србији, па тако и у Чачку, били су дела на којима су сли-
кане особе из највиших слојева друштва. У случају Чачка најстарије слике које припадају 
профаној уметности су два портрета Генерала Јована Обреновића. Насликао их је 1836. 
године у стилу класицизма Урош Кнежевић из (Сремских) Карловаца. Уз Обреновића, 
привилегију да има портрет настао руком професионалног сликара исте године имала 
је грађанка Смиљана Милосављевић (Божовић, 2006: 4).

Све до доласка учитеља цртања Димитрија Петровића 1869. године чачанско грађан-
ство не познаје профано сликарство. Он за потребе наставе израђује портрете српских 
историјских личности, па се ученици чачанске Реалчице први сусрећу са професионално 
урађеном уљаном сликом. Његово умеће постепено улази у народ и он постаје поштова-
ни млади учитељ са знањем сликарске вештине коју грађани почињу да користе. Они по-
зирају младом учитељу како би настали њихови портрети рађени „у акварелу, кредом и 
бојама“. (Станојевић, 1933: 9) Ова дела у њиховим кућама изложена су погледима укућа-
на и посетилаца. Додатно јавно експонирање Димитријевог цртачко-сликарског умећа 
настаје када ради слике покојника за успомену породицама. Вероватно је доживљавао 
дивљење наручилаца и посматрача иако ликови „нису свагда тачно одговарали оригина-
лу, али се свет задовољавао и оним што му је он давао“ (Станојевић, 1933: 9). 

Једна сачувана инвентарска листа кафане коју је чачански индустријалац Фердинанд 
Крен подигао крајем шездесетих година 19. века указује да је, за то време веома модерно 
уређен, ентеријер оплемењен и са „28 комада слика кафанских“ (Радовановић, 2006: 103). 
Може се претпоставити да нису биле у питању оригиналне слике већ тада уобичајене 
литографије популарних ликовних дела - портрета владајућег кнеза, значајних лично-
сти, историјских тема или допадљивих пејзажа. Гости су преко ових „слика“ упознавали 
ликовно стваралаштво, али може се рећи да су, ипак, посетиоци Димитријевог и Миле-
виног дома први имали ту привилегију да на зидовима виде низ оригиналних ликовних 
радова у разним техникама. Мада Димитрије није имао амбиције да се експонира, може 
се слутити да су у кућном простору била изложена његова дела, најпре портрети најми-
лијих (један портрет супруге Милеве црта 1873, а мале ћерке Надежде 1878. године), те 
су тако њихови гости постали први посматрачи једне (приватне) сликарске изложбе у 
Чачку. Године 1873. настаје Димитријево репрезентативно дело - слика већих димензија 
на којој је допојасна фигура чачанског свештеника Сретена Поповића, па је бар једним 
делом његова заслуга што грађани и у стану проте Поповића гледају малу сликарску 
изложбу. Тај сликама оплемењен ентеријер примећује и француски генералштабни ка-
петан Д`Ормесон када, у оквиру специјалне војне мисије по Србији 1877, пред Други 
српско-турски рат, посећује Чачак и бележи: „Поп нас је увео у један велики салон, укра-
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шен патриотским портретима и окружен диванима, у намери да направи породичну 
свечаност.“ (Вуксановић-Анић, 1980: 41) 

Димитрије Петровић међу првим српским ратним сликарима

Двадесетчетворогодишњак Димитрије Петровић добровољно се јавља да учествује 
у српско-турским ратовима. Добија дужност комесара „пионирске чете“ у првом и ко-
месара „Штабске коморе“ у другом рату. Он и други сликарству склони војници, на ра-
тишту су са оружјем у рукама. Међутим, они себе виде и у дужности цртања положаја 
војске и окружења. Њихови цртежи у војном врху рађају свест да је такав материјал по-
требан војсци, па се у Другом српско-турском рату уводи дужност цртача. Сликар Стева 
Тодоровић званично је ангажован као цртач при генералштабу како би радио „снимања 
бојишта, битака и уопште бојних слика“ (Двадесетпетогодишњица београдске реалке, 
1890: 89), а пионирске војне ликовне задатке у виду израде скица положаја насеља и вој-
них јединица и геокарата имају и војници Димитрије Петровић, Ђорђе Миловановић и 
Ђорђе Крстић. Сви они, вођени својим умећем ликовног изражавања, сликају и слобод-
није теме - пејзаже и војску у тренуцима између борби, што је заједно чинило драгоцени 
документарни материјал. Димитрије Петровић је овим ангажовањем сврстан у групу 
првих српских ратних сликара.

Пионирски рестаураторски захвати у Чачку

Током бурне историје цркве Светог Вазнесења Христовог у Чачку - од подизања на 
темељима Богородице Градачке у 14. до последњих деценија 19. века - њене фреске и 
иконе више пута су захтевале рестаурацију, мада је велики део времена црква вршила 
функцију турске џамије. О таквим захватима нема података тако да се тренутак када 
учитељ цртања Димитрије Петровић 1873. године од чачанске цркве прихвата задатак да 
уради „оправку пет комада икона, које се на целивање износе“ (Бојовић, 1995: 60) може за 
сада сматрати првим рестаураторским захватом над ликовним делима (културним до-
брима) у овом крају. Димитрије је био зналац сликарске вештине. На часовима код Стеве 
Тодоровића је, уз поуке из сликања, вероватно добио и обуку како да припреми подлогу 
за сликање и заштити насликано дело.311 Стога су интервенције на овим иконама биле, у 
складу са тадашњим могућностима, обављене одговорно и квалитетно. 

Прва позирања пред фото-апаратом

Пре него што је знање из фотографије први српски фотограф Анастас Јовановић 
пренео у Београд четрдесетих година 19. века, он у Бечу пасионирано фотографише 
српске великане - Вука Караџића, Његоша, Бранка Радичевића, Љубу Ненадовића, кнеза 
Михаила, кнеза Александра Карађорђевића, кнегиње, политичаре, црквене великодо-
стојнике, министре, официре и друге знамените особе. У Београду је присутан од среди-
не 19. века. Његови модели су и овде познате и уважаване личности, панораме Београда 
и знамените зграде. Поред њега услуге фотографисања пружају и повремени европски 
путујући фотографи. 

Стари фотографски албуми Петровића и Зорића чувају фотографије које морамо 
посматрати са посебним уважавањем јер дају информације о томе како је овај медиј 
освајао грађанство у Србији.

311 Димитријев портрет проте Сретена Поповића, који се чува у чачанском Народном музеју, сликан је на платну, што 
значи да је умео да уради неопходну припрему (препарирање) подлоге за слику, а дело је и данас у добром стању.
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Најстарија фотографија је у заоставштини Зорића и прича о обичној породици која 
се одважила да уђе у један београдски фотографски атеље и затражи успомену на фо-
то-картону када се овај манир тек устаљује међу српским грађанством. Само неколико 
година после отварања првог фотографског атељеа у Београду (први је отворен 1860. го-
дине), Драгиња Зорић у лето 1865. године облачи себе и своју децу у најсвечанију одећу 
коју имају и одважно одлази у фото-атеље. Да би победила стидљивост бира студио јед-
не жене - Ане Фелдман из Беча, прве жене фотографа у Србији (уз то, цена фотографи-
сања је повољна). Драгиња позира са поносом јер поред ње су ћерка Милева, ученица тек 
основане прве средње школе за женску децу, син Светозар, ученик новоосноване Реалке 
и најмлађа ћерка Христина која се припрема за школске дане. Породица Зорић је међу 
првим обичним грађанима Београда који су стали пред фото-апарат.

Прве фотографије настале у Чачку у вези су са породицом Крен која је захваљујући 
богатству могла себи, поред осталог, да приушти и успомене у облику фотографског за-
писа у време када она тек осваја подручја Србије ван Београда. Фотографије на којима су 
забележени (од стране непознатог аутора) - Пивара „Крен“ (1870) и Браћа Фердинанд и 
Јаков Крен са супругама (око 1870. године) - најстарије су сачуване у Чачку. За овим следе 
најстарије фотографије из албума чачанских учитеља Милеве и Димитрија Петровића 
које указују да су они међу првим грађанима ове вароши који су се одважили да пози-
рају пред фото-апаратом.

Захваљујући овом истраживању јавности се представља једна до сада неекспони-
рана фотографија - портрет Милеве Петровић рађен убрзо после првих фотографија 
породице Крен, већ наредне 1871. године. Не само да је то једна од ретких фотографија 
Милеве у младим годинама, већ је драгоцена и као носилац података важних за историју 
српске фотографије и рад крагујевачког фотографа Алексе Мијовића. Досадашњи по-
даци су настанак Мијовићевог атељеа у Крагујевцу смештали у време око 1873. године 
(Аleksandrić, 2012: 140), а ова фотографија, каширана на картонску подлогу са одштампа-
ним Мијовићевим логотипом на полеђини, доказује да је вероватно његов атеље функ-
ционисао 1871. године и да је, поред Ваљева и Јагодине, и у Чачку радио као путујући 
фотограф.

Милева користи присуство путујућих фотографа да овековечи свој сусрет са братом 
и сестром по завршетку Првог српско-турског рата. Они 1877. Позирају фотографима 
С. Стојановићу и С. [Стијан] Јовановићу, који имају заједнички атеље у Крагујевцу312 
и ради промоције фотографског заната и проналажење посла бораве и у Чачку. Ди-
митрије са пријатељима позира пред фото-апаратом 1878. у време опоравка од Другог 
српско-турског рата. Тек за неколико година у Чачку ће почети отворање првих фото-
графских атељеа. Богдан С. Ђорђевић313 у овој вароши има радњу после 1880, а Франц 
Падовић у периоду од 1890. до 1903. године. 

Опробавање у писаној речи

Не може а да се не запази низ чињеница које је Павле Зорић изнео у молби коју под-
носи Министарству просвете за полагање учитељског испита. У биографији презентује 
своја интересовања невероватна за једног обичног занатлију. Није много ко могао у то 
време да се похвали речима: „Говорим и пишем осим свога матерњег језика још и остале 
словенске језике, и немачки, а по нешто и француски, енглески, грчки и маџарски. (...) 
Читао сам разна дела наших и туђих списатеља, о васпитању деце, о чувању здравља 
а и разна педагошка дела која ће ми такође од велике користи бити; а уз то сам се и 
у књижевном пољу огледао, преводећи Шекспирове и Гетеове драме; пишући чланке за 

312 Основан је у време српско-турских ратова (1876-1878).
313 О његовом раду у Чачку за сада сведочи само једна сачувана фотографија.
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политичке новине, и новеле и песме за књижевне листове наше, а скоро сам спевао и 
наштампао неке песме.“ У књизи Србске јуначке песме (штампаној 1866. године) Зорић 
је представио неколико песама са родољубиво-историјском тематиком испеваних у де-
сетерцу.

У породици Петровић значајна остварења у писаној речи у периоду који се обрађује 
дао је и Димитрије Петровић. Ношен вихором националног романтизма он добровољно 
одлази у Српско-турски рат 1876-1878. године као ратник на фронту, али се ангажује и 
као сликар и писац. Уз званичну публикацију Врховне команде српске војске Рат Србије 
с Турском за ослобођење и независност 1876 - 1878. и још неколицину војничких штива 
(Дневник генералштабног потпуковника Јована Мишковића, Успомене капетана Стоја-
на Николајевића, текст Владана Ђорђевића На граници, објављен у часопису „Отаџбина“, 
текст Нићифора Дучића Борба добровољачког кора Ибарске војске и устаничких чета 
Јаворског кора штампан у „Гласнику Српског ученог друштва“), његове ратне белешке, 
дневници и приче драгоцени су записи који превазилазе класичне ратне списе. Ди-
митријево присуство на ратишту изнедрило је једно квалитетно и прецизно мемоар-
ско-хроничарско штиво. „Датуми које наводи поклапају се са званичним извештајима, 
а његове процене о бројној снази војске, како српске тако и турске, реалне су, јер је Мита, 
како се види из рукописа, проверавао своје податке на званичним изворима. Иначе, да 
би описао догађаје које није лично видео, Мита Петровић је прикупљао податке и шира 
обавештења од својих пријатеља на фронту, од појединих официра, од надлежних шта-
бова и самих војника - учесника у догађају који описује.“ (Тодоровић у: Петровић, 1979: 9)

С друге стране, као што, уз задато фактографско цртање положаја војске, није одолео 
филигрански рађеним лирским пејзажима, није одолео ни да у својим ратним белешка-
ма не опише људске приче сељака и ратника које остају упамћене. „Ти детаљи и епизоде, 
којих нема у списима историчара нити у делима војних стратега и аналитичара, доча-
равају праву слику ратног вихора који носи људске главе, не само у бројевима изречене, 
већ одређене, познате и драге.“ (Исто) Део ратних белешки Димитрије је уобличио у два 
новинска текста објављена у новосадском листу „Застава“ одмах по завршетку ратова. 
Из подмлатка Петровића ћерка Милица се још од младих година опробава у писању 
поезије.

Писана реч је заокупљала део ангажовања и Светозара Зорића. Аутор је две стручне 
књиге у вези са железницом и привредом и неколицине текстова (осврта / критика) из 
области ликовне уметности.

Посебан допринос писаној речи у области журналистике дао је Светозар Милетић 
својим бритким политичким текстовима. Такође, његова ћерка Милица Томић аутор је 
низа текстова у вези са еманципацијом жена, а син Славко се бавио писањем радова из 
популарне медицине, приповедака и песама и превођењем књижевних дела.

Димитрије Петровић - зачетник архивирања у Чачку

И у приватној и у друштвеној сфери постоје две групације људи када је у питању од-
нос према старинама. Једни не чувају дуго предмете и документа, а други гомилају много 
тога сматрајући да би све требало чувати. Да није ове друге групације у Србији, у време 
када држава није имала развијену традицију бележења и архивирања, многи рукописи, 
одлуке, извештаји, пописи, писма, наредбе, молбе, мишљења и друга документа не би 
остали сачувани. Овој другој групи припада Димитрије Петровић чија свест о значају 
чувања артефаката сеже још до његових дечачких дана из којих је запамтио слике из-
бацивања архивских докумената у Београду. „У сред Београда, управа Главне Контроле 
уништила је сву стару архиву, која се код ње налазила на чувању. Да би у својим локали-
ма добила што већег празног простора за смештање долазећих нових годишњих рачуна, 
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она је 1865. године изнела сву стару архиву: сва акта, писма, документе и разне рачунске 
књиге, пре првог, као и из првог и другог устанка све до 1835. године, и на лицитацији, 
јавном надметању, предала београдским пиљарима и ситничарима. На овај начин, сама 
Главна Контрола уништила је најдрагоценију грађу и најбогатији извор наше најновије 
народне историје, која се, по несрећи, сва налазила баш на чувању код овога највишег др-
жавног рачунског надлештва.“ (Петровић, 1896: XVIII, XIX)

Ова слика коју је упамтио тринаестогодишњи Димитрије није била случајна и једин-
ствена појава. Са истим скрнављењем докумената (прошлости) он се сусреће у Чачку. 
Као двадесетогодишњак креће да спасава документа из чачанског Окружног начелства 
која су се небригом и незнањем нашла међу трговцима и служила за увијање робе. Схва-
тио је да, ма колико на први поглед био неинтересантан, писани материјал треба да се 
чува јер је он основа за формирање квалитетне историје једног друштва. У Чачку по-
чиње да се развија његово активно сакупљање, спасавање и чување докумената.

Ову пасију неговао је годинама и она је изнедрила богату збирку архиварија од 8.269 
јединица. На основу прикупљеног материјала објавио је дело „Финансије и установе об-
новљене Србије: до 1842“ које је штампала Државна штампарија у три тома у периоду од 
1897. до 1899, а прву књигу и у другом издању 1901. године. Данас се драгоцена „Збирка 
Мите Петровића“ чува у Архиву Србије. 

Стога је Димитрије Петровић пионир у српском архиварству, а како је ова његова 
пасија настала у Чачку и овај град може да се похвали давнашњом клицом архивирања 
у тој средини. Историјски архив Чачка основан је 1948. године, седамдесетак година по 
буђењу Димитријеве пасије чувања докумената. Смештен је управо у зграду Окружног 
начелства, чије некадашње особље није имало слуха за важност писане речи, чиме је 
завршен период несхватања значаја чувања документације.

Надежда Петровић међу првим српским сликаркама
и прва сликарка рођена у Чачку

Уз име Надежде Петровић, поред истицања модернизма који својим ликовним ства-
ралаштвом уноси у српску уметност, неминовно се помиње и флоскула да је она једна од 
првих жена сликара у Србији коју морамо прихватити јер, заиста, пре ње епитет српска 
сликарка могла је да понесе једино Полексија Тодоровић (њене претходнице Катарина 
Ивановић и Мина Караџић рођене су и школоване у Угарској и Аустрији и веома кратко 
су боравиле у Србији). 

Напредовање српске жене у интелектуалном погледу ометала су уврежена патријар-
хална гледишта и мишљење да жени није потребно образовање. Игром случаја, баш у 
Надеждином родном Чачку, забележена је изјава која осликава нимало просперитетне 
ставове с почетка 19. века о месту жене у друштву, а који су се спорим темпом мењали. 
„Кад је [капетан пруске војске] Ото Дубислав Пирх 1829. године путовао по Србији, по-
сетивши једну трговачку кућу у Чачку, запитао да ли ће женску децу школовати, одгово-
рено му је: ‚Трговину неће водити никад, а ни звање добијати, зашто ће им онда вештина 
читања и писања, осим да се разаберу у љубавним писмима и да могу на њих одговара-
ти‘.“ (преузето из Летић, 1985: 83) 

Ипак, једно женско чељаде, мала Надежда Петровић, уз радозналост за многе ствари, 
задивљено гледа оца док црта мајчин или њен портрет, помно слуша очеве приче о вели-
ким сликарима или његовим личним сликарским достигнућима као наставника цртања 
и у српско-турским ратовима. Примећује у шетњама кроз чачанску варош како грађа-
ни уважавају њеног оца што као учитеља Реалчице, што као некога ко им пружа, тада 
потпуно нове, услуге цртања портрета. Временом узима тако примамљив очев плајваз 
из којег излази насликани живот и - црта. Дошавши, после завршетка основне школе 
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у Краљеву, у Вишу женску школу у Београду, упознаје учитељицу вештина Полексију 
Тодоровић, жену која држи писаљку, а када са другим ученицама одлази у капелу у дво-
ришту школе гледа њених руку дело - осликани иконостас. Мала Надежда временом 
закључује да држање плајваза или сликарског киста није само игра која носи задовољ-
ство. То је вештина која може да нас оплемени и мења свет. Како је њен отац Димитрије, 
који је сам водио борбу са породицом да схвати његову љубав према уметности, а својим 
очима гледао, у сликарској школи Стеве Тодоровића, исту ту жену - учитељицу Полек-
сију у сликању почетничких радова - могао да не подржи ћерку? Он и супруга Милева 
пружили су Надежди све што тадашња породица може како би она развијала сликарски 
таленат, усавршавала се у важним уметничким центрима Европе и слободоумно раз-
мишљала о уметности. Тако је сазревала једна од неколицине пионирки-сликарки у Ср-
бији, Надежда Петровић. Поред ње, међу децом Милеве и Димитрија Петровић било је 
још оних који ће се бавити сликањем - ћерка Љубица Луковић остварила је сликарску 
каријеру, а син Растко био је велики књижевник, али и талентовани цртач. Што се тиче 
Чачка, Надеждиног родног града, ту се тек пола века по њеном рођењу родила нова сли-
карка (Зора Богићевић, удата Никезић, рођена 1924).

Учествовања у друштвеном и политичком животу

У Србији у 19. веку веома је мали број оних одважних и друштвено свесних особа 
које су се упуштале у јавни друштвени и политички животу. Већином су то људи са за-
видним образовањем, искуством и стеченим угледом, али и млади чији су иновативни 
погледи на друштво уносили нову енергију потребну за прогрес. Милева Зорић и Дими-
трије Петровић у младим годинама не пропуштају прилику да себе ангажују у, за Србију 
иновативним, удружењима. Милева је симпатизер Уједињене омладине српске (можда 
једног тренутка постаје и члан овог патриотског удружења), док Димитрије у својој био-
графији има приврженост Народној радикалној партији такорећи од оснивања.

Зреле године Петровићима и Зорићима доносе одговорне функције. Димитрије Пе-
тровић је одборник у Општини београдској крајем столећа (од 1897. године). Светозар 
Зорић ради у Министарству грађевина, а године 1888. и 1889. биран је за одборника у 
Општини београдској. 

У области друштвено-политичког живота несумњива је величина Светозара Ми-
летића чије су га активности сврстале међу најзначајније и најутицајније српске поли-
тичаре. После низа активности из времена школовања, истиче се у време револуције 
1848. године. Тада је само двадесетдвогодишњак, али  учесник је Српског покрета, држи 
ватрене говоре и учествује на Мајској скупштини у (Сремским) Карловцима. Текстом из 
1860. којим коментарише одлуку цара Франца Јозефа да Војводину припоји Угарској и 
избором за градоначелника Новог Сада 1861. године почиње његова богата политичка 
каријера и низ ангажовања у циљу борбе за права српског живља у подручјима преко 
Саве и Дунава. Један је од оснивача културно-политичке организације Уједињена ом-
ладина српска и оснивач прве политичке странке Срба у Војводини, Српске народне 
слободоумне странке, а ангажован је и као посланик у Угарском сабору.

Петровићи и Зорићи и почеци спорта у Србији

Зачетак спорта у Србији по ослобођењу од Турака треба тражити у традиционалним 
играма кроз које су се млади надметали у брзини, снази и спретности - трчању, рвању, 
бацању камена с рамена, скоку у даљ из места, стрељаштву314 или џилитању (трци са 

314 Надметање у овој спортској дисциплини су, најпре, упражњавала војна лица.
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коњима у којој јахачи један другог гађају штаповима, тј. „џилитима“). Настава у области 
физичке културе (вежбања физичке спремности) у почетку је била намењена војсци, па 
је стога прво уведена у војне школе.315

Један од зачетника спорта у Србији намењеног широкој популацији био је сликар 
Стева Тодоровић који је убрзо по доласку у Београд (1857. године) почео окупљати де-
чаке ради часова сликања, али и образовања у општој култури и „телесном вежбању“. Да 
је то било пионирско време за неговање спортских активности указују околности и ре-
акције људи у Београду у вези са Стевиним захтевима ученицима у упражњавању гим-
настике. „Са телесним вежбањем ишло је у почетку теже, јер београдско становништво 
није схватало благодет ове установе, шта више наступило је и негодовање. Навешћу 
један акт полиције који је овако гласио: ‚На тужбу родитеља да заводите такову игру у 
којој деца могу сломити ноге и руке забрањује вам се даљи рад.’ Ометен, размишљао 
сам дуго шта да радим и најзад се сетих да међу ученицима имам и Николу, синчића 
Косте Николајевића, министра просвете, те одем к њему и пожалим се на акт полиције. 
Пошто прочита акт, г. Николајевић ми рече: ‚Наставите ви само ваш рад, а ја ћу се већ 
постарати да из полиције добијете други, повољнији.’ Тако је и било. Други дан добих нови 
акт овакве садржине: ‚Молимо вас да наставите рад телесног вежбања на корист подм-
латка.’“ (Тодоровић, 1951: 35) Сами ученици нису бежали од спортских активности. У 
првим годинама рада школе Стеве Тодоровића и дечаци који су дошли поводом обуке у 
сликарству врло брзо су највише упражњавали телесно вежбање.

Код породица Петровић и Зорић овде се прати низ њихових интелектуалних до-
стигнућа. Повезивање са настанком спорта у Србији није било у фокусу док текст о 
историјату ваљевске гимназије у коме се истиче да је она заслужна за настанак спорта у 
том месту и документа у вези са службовањем Светозара Зорића у овој школи нису њега 
„открила“ као особу која је тада била задужена за наставу телесног вежбања. Ово је раз-
мишљање усмерило на усредсређенија испитивања везе ових породица са спортом што 
је резултирало интересантним закључцима. Околности су довеле до тога да се Дими-
трије Петровић и Светозар Зорић могу повезати са почецима развоја спорта и физичке 
културе у српским градовима. 

Телесно вежбање као наставни предмет уведено је у основне школе 1871. године 
чиме у Србији почиње постепено грађење озбиљнијег односа према физичкој култу-
ри. Телесно вежбање је својеврсна вештина, па је придодато већ постојећем наставном 
предмету вештина у оквиру кога су ученици подучавани лепом писању и слободном 
цртању. Стога се од учитеља који су добијали службу у области цртања, попут Дими-
трија Петровића и Светозара Зорића, сада могло очекивати да воде и часове вежбања, 
мада се заступљеност и квалитет ове наставе у почетку ослањао на жељу, способност и 
сналажљивост предавача и могућности да буде спроведена у школама. За Петровића и 
Зорића значајно је било то што су као полазници сликарске школе Стеве Тодоровића у 
Београду неминовно имали додира са гимнастичким вежбање316, за овог наставника уз 
сликање подједнако важном вештином, да су боравили у његовој сали за вежбу и били 
упознати са спортским справама. Испоставило се да је то важно искуство које ће им 
олакшати сналажење у подучавању ученика у области спорта ако од њих то буде захте-
вано, односно могло је имати конкретну примену. 

Управо 1871. године, када се у основне школе увело телесно вежбање, војска у Чачку 
у близини Западне Мораве поставља гимнастичке справе за вежбање војника и позива 
наставнике чачанских основних школа и Реалчице да са ђацима долазе на вежбу. Зато 
су реалне претпоставке да Димитрије Петровић, нови млади учитељ вештина који оз-

 315 Тада су постојале Војна академија основана 1837. и Артиљеријска школа основана 1850. године.
316 То што су у школској 1865/1866. години као ученици другог и трећег разреда Београдске полугимназије имали на-

ставу гимнастике није било неко значајно искуство, јер је тај предмет тек уведен и већ следеће године није имао предавача.
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биљно и са полетом схвата своја задужења у школи, бар повремено, по неком лепом сун-
чаном дану, одводи своје ученике међу гимнастичке справе и тамо показује своје умеће 
и дечацима покушава да пробуди однос према спорту као значајном сегменту општег 
образовања. Те неспретно извођене гимнастичке вежбе дечака тиме би постале прве мо-
дерније спортске активности које упражњава чачанско грађанство. 

Као пионир у подучавању чачанских девојчица у области спорта могла се наћи Ди-
митријева супруга Милева, мада извештај надзорника који 1875. године прегледају шко-
лу са примедбом да чачанске учитељке не обраћају пажњу на телесно вежбање ученица 
говори да је увођење ове наставе у Основну женску школу ишло споро.

Околност која повезује Светозара Зорића са спортом је то да је управо године 1876, 
када је он почео службовање у Ваљевској нижој гимназији, ова установа успоставила 
Школу за телесна вежбања, односно формирала наменску салу за физичке вежбе. Зо-
рић је у одлуци Министарства просвете као учитељ вештина добио назначено задужење 
да, уз цртање и краснопис, предаје и гимнастику која се први пут нашла у настави ове 
школе. Његово подучавање дечака гимнастичким вежбама тиме постаје иницијација за 
развој организованог спорта у овом граду.

Од 80-их година 19. века у српске средње школе (ниже гимназије, гимназије и реалке) 
за наставу „телесног и војеног веџбања“ већином су ангажована војна лица која су тада 
вероватно најстручнија за област спорта јер у војним школама похађају наставу физич-
ке културе.317

317 Живојин Мишић је ову наставу држао у сва четири разреда Београдске ниже гимназије (Календар са шематизмом 
Краљевине Србије, 1884: 39).
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ИЗАЗОВИ ИСТРАЖИВАЊА

Мање познато у фокусу

Хронологија породица Петровић и Зорић јавности представља известан број мање 
познатих и до сада непознатих чињеница у вези са овим породицама, значајних како за 
особе и места за које су везане (Чачак, Краљево, Велико Село, Винчу, Котражу, Црноље-
вицу...), тако и у ширем контексту, те завређују да буду издвојене. 

Међу мање познатим чињеницама (објављиваним, али недовољно истицаним и про-
мовисаним) је, на пример, то да је Надеждин деда Павле Зорић објавио књигу песама, 
службовао као учитељ у околини Чачка, у драгачевском селу Котража, где је нудио и 
формирање тада ретке (иновативне за ову средину) недељне школе (неке врсте вечерње 
школе) за описмењавање мештана. Затим, то су чињенице да се у Чачку у породици Пе-
тровић пре Надежде родио син Драгутин и да је преминуо као дечак, те да је сахрањен 
у Чачку, да је Димитријева сестра Марија са супругом мајором Пантом Трифуновићем у 
једном периоду живела у Чачку, као и то да је Надежди Петровић у Вишој женској шко-
ли слободно цртање предавала Полексија Тодоровић, тада једина жена која се бавила 
сликарством у Србији. Када је у питању Светозар Зорић, акцентован је низ чињеница 
из његове богате биографије попут службовања у ваљевској гимназији и детаља из све-
страног интересовања као што је бављење сликарством и орнаментиком које је изне-
дрило настанак референтне шаре за ћилим (Зорићеве шаре) и писања стручних књига 
у вези са техничким наукама и текстова у вези са ликовном уметношћу. Простор дат 
биографији Ђорђа Милетића у фокус је ставио његов активан и узбудљив живот и кре-
тање Балканом.

Откривање непознатог

Текст пружа низ чињеница које до сада нису биле познате јавности. Међу њима је 
то да је хаџи-Максим још као младић (пре брака) био на ходочашћу у Јерусалиму и низ 
чињеница везаних за Надеждиног деду Павла Зорића попут тога да је учествовао у ев-
ропској револуцији 1848. године, опробавао се у писању новинских чланака и новела 
и превођењу Шекспирових и Гетеових дела, био један од пионира у шмитском (ковач-
ком) и поткивачком занату у Београду, да је због катаракте ослепео и изгубио учитељску 
службу, тражио службу у основној школи у Прељини код Чачка и да је место његове смр-
ти (и последњег учитељевања) било село Црнољевица у Сврљишком срезу. Што се тиче 
Драгиње Зорић, први пут се презентује податак да је умрла и сахрањена у Чачку. У вези 
са биографијом Светозара Зорића могу се издвојити нове чињенице попут тога да је у 
току студентских дана био сарадник професора Јосифа Панчића, да постоји документ 
који сведочи да је учио сликарство код Стеве Тодоровића и да је у српско-турским рато-
вима био ангажован у изради муниције од олова у Крупањском руднику. Из биографије 
Милеве Петровић могу се издвојити следећи нови подаци - да је, као и њен супруг Дими-
трије, имала здравствене проблеме са респираторним органима (иницирала их је влаж-
на чачанска клима), да је била учитељица својој ћерки Надежди и будућем пуковнику 
Драгутину Димитријевићу Апису и да је као службеница у образовању остварила право 
на пензију. Од нових података који повезују дате породице са Чачком издвајамо и то да 
је у њему рођено једно од деце Димитријеве сестре Марије Трифуновић - ћерка Зорка.
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Исправке и реч будућим истраживачима

Намера овог текста није била да врши корекције биографија личности и описа до-
гађаја који су овде представљени, већ да обогати приче о породицама Петровић и Зорић 
и особама са којима су биле у контакту. Ипак, неминовно је да једно детаљно истражи-
вање изнедри исправке појединих података. 

Нетачни термини који се срећу у литератури у вези са члановима породица Петро-
вић и Зорић могу се објаснити као словне грешке које су се механички преносиле кроз 
текстове или као термини настали због недовољног познавања теме и непроверавања 
извора. Захваљујући овом истраживању кориговани су следећи детаљи и термини:  

Ђорђе Милетић није учествовао у Бици на Грахову већ у Бици на Граховцу; 
Димитрије Петровић није рођен у Палилули већ у београдској вароши, односно под-

ручју које гравитира Саборној цркви; 
Димитрије Петровић није друго дете у породици, јер су пре њега рођени Илија, Ана-

стасија и Ана; 
Време настанка фотографије Драгиње Зорић са децом је 1865/1866. година, јер је Ана 

Фелдман, њен аутор, имала атеље у Београду само у том периоду, а изнете околности 
упућују да је вероватнија 1865. година; 

Светозар Зорић је студирао у Фрајбергу који се налази на северу, а не у Фрајбургу 
који се налази на југозападу Немачке; 

Цртеж који се репродукује као Надеждин цртеж дедине куће вероватно је рад неког 
другог аутора, а приказани објекат није кућа Петровића у Палилули; 

Година рођења Анђе Петровић није 1892. већ 1888.318

Има грешака и међу властитим именима - име треће ћерке Драгиње и Павла Зорића 
није Кристина већ Христина, а пуно име Надеждине сестре Анђе није Анђелија већ Ан-
гелина. 

Иако, после 150 година од рођења сликарке Надежде Петровић и постојања много-
бројне литературе која је посвећена њеном животу и делу, не би требало да буде грешака 
у њеној биографији, ова књига исправља датум њеног рођења - по грегоријанском ка-
лендару он гласи 11, а не 12. октобар.

На крају, мора се рећи да овај текст није ставио тачку на обрађену тему и да би га тре-
бало посматрати као подстрек новим истраживачима да наставе овим започети посао, 
чиме би поједине подтеме биле обухватније обрађене или изнете претпоставке доказане. 
Издвојене подтеме које изискују даља истраживања су: историјат породице Јовановић 
из Недељице; хаџи-Максимово наслеђивање имања газде/поочима и мењање презимена 
из Јовановић у Петровић; породица Зорић из Титела; ангажовање Павла Зорића као пис-
ца; Милева Зорић као симпатизер/члан Уједињене омладине српске; ангажовање Дими-
трија Петровића у Радикалној странци; боравак Панте и Марије Трифуновић у Чачку; 
историјат Фонда Теодосије Милетић у Српској вишој девојачкој школи у Новом Саду и 
друго што читаоци могу самостално да запазе и издвоје као потенцијалне истраживачке 
задатке.

      Драгана Божовић, 
      историчар уметности, музејски саветник

318 Литература у вези са тим да је Анђа рођена 1891. године пуна је коментара како је она као једна  девојчица писала 
чувеном књижевнику Лаву Толстоју 1908. године, а она је, гледајући да је њена тачна година рођења 1888, тада ипак била 
двадесетогодишњакиња.



258

Скраћенице: 

АВ - Архив Војводине  
АС - Архив Србије 
АСАНУ - Архив Српске академије наука и уметности 
ВЖШ - Виша женска школа у Београду  
ИАБ - Историјски архив Београда  
ЗЗСКГБ - Завод за заштиту споменика културе града Београда 
ЗМК - Збирка матичних књига  
ИАК - Историјски архив Краљева 
МК - Матична књига 
МИАЧ - Међуопштински историјски архив Чачка 
МПс - Министарство просвете (у оквиру Министарство просвете и црквених дела)
УБСМ - Универѕитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд
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Зорић, Павле (Паја) 6, 8, 9, 13, 14, 
15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 39, 
41, 43, 48, 52, 57, 61, 65, 68, 69, 
73, 75, 79, 87, 91, 97, 99, 102, 103, 
105, 107, 113, 114, 115, 117, 119, 
125, 133, 134, 135, 139, 143, 145, 
147, 245, 246, 247, 250, 256, 257, 
261

Зорић, Параскева 13, 121
Зорић, Светозар 6, 8, 9, 27, 31, 47, 

48, 51, 61, 62, 67, 72, 73, 75, 76, 
79, 82, 87, 88, 89, 96, 100, 101, 
105, 108, 109, 115, 117, 119, 121, 
123, 125, 126, 127, 133, 134, 135, 
141, 143, 145, 155, 161, 165, 167, 
175, 177, 179, 182, 183, 185, 187, 
191, 197, 199, 201, 202, 204, 209, 
215, 223, 225, 227, 234, 235, 237, 
238, 240, 243, 246, 247, 248, 250, 
251, 253, 254, 255, 256, 257, 269

Зорић, Симеон 13 
Зорић, Христина (исто Николић 

(Зорић), Христина и Николић, 
Христина) 6, 9, 47, 48, 67, 75, 
97, 99, 102, 107, 113, 114, 115, 
117, 119, 133, 134, 139, 147, 155, 
246, 250, 257 

Зорић, Цвета 39, 48, 60, 61
Зубан, Лаза 148
Зурбаран, Франсиско де (исто 

Цурборан, [Франсиско де]) 
231

И
Иванић, Делфа (исто Мусић, 

Делфа) 7, 205, 263
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Иванић, Иван 205
Ивановић, Катарина 125, 215, 252
Ивановић, Љубомир 124, 225
Игњатовић, Добросав 122
Игњатовић, Јаков 51
Иконић, Илинка 110
Иконић, Лазар 110
Иконић, Петар 110
Илић, Васа 32, 63
[Илић], Војислав 170
Илић, Драгутин 170
Илић, Михаило 131

Ј
Јавленски, Алексеј 227
Јакопич, Рихард 227
Јакшић, Светолик М. 199
Јакшић, Ђура 25, 82, 93, 170, 264
Јама, Матија 227
Јанк, Ангело 234
Јанковић Цинцар, Љубомир 

202
Јанковић, Марија 93, 108
Јанковић (Маринковић), Милева 

172
Јанковић, Милица 205
Јанке, [Франц] 234
Јањић, Јулка 205
Јевтић, Бранко 225
Јелачић Марија 205
Јеротије 87
Јечменић, Миленко 132
Јованов, Јасна 110, 216, 261
Јовановић, Анастас 30, 64, 76, 81, 

249
Јовановић, Влада [Владимир] 

170
Јовановић, Владимир 74
Јовановић, Д. Н. 34, 54, 261
Јовановић, Зарија Чича 21
Јовановић, Јован 12
Јовановић, Јован (Змај) 51, 82 
Јовановић, Коста 64
Јовановић, Максим (исто

Јовановић (Петровић), Мак-
сим и Петровић, Максим) 12, 
14, 16, 20 

Јовановић (Петровић), Максим 
(исто Јовановић, Максим и 
Петровић, Максим) 5, 9, 245

Јовановић, Милан 170, 179, 199, 
203, 242, 243

Јовановић, Неранџа 140
Јовановић, Паја 215, 239
Јовановић, Петар, учитељ 47, 51, 
Јовановић, Петар, фотограф 71 
Јовановић, С. [Стојан] 134, 250
Јовичић, Сава 142, 144, 152, 164
Јосиф, Фрања (исто Јозеф, 

Франц) 23
Јозеф, Франц (исто Јосиф, 

Фрања) 23, 24, 27, 47, 108, 253
Јокић, Синиша 18, 19, 21, 263
Јосимовић, Анка 172
Јосимовић, Емилијан 78, 101, 170, 

172, 261
Јосимовић, Миливоје 185
Јосиповић Владимир 104
Јосифовић, Марија (Мицика) 

(исто Милетић, Марија (Ми-
цика)) 49, 201

Јосић, Димитрије 158

К
Кандински, Василиј 227
Каниц, Феликс 8, 37, 50, 77, 95,  

185, 190, 199, 209, 262
Караматић, Анка 104
Караматић, Ката 104
Караматић, Катарина 104
Караматић, Мијаило 104
Караматић, Павле 104 
Карановчак, Вучко 136, 137
Карађорђевић Александар 14, 40, 

73, 249
Карађорђевић, Петар I 194
Карамарковић, Матија 62
Караџић, Мина 252
Карић, Владимир 29, 36, 127, 133, 

148, 224, 262
Катић, Димитрије 155
Каћански, Владислав Ст. 8, 28, 70, 

80, 246, 262
Качић-Милош 198

Квиц, Кун фон 17
Кениг, Леополд 188, 214, 232
Кешко, Наталија (исто Обрено-

вић, Наталија) 118
Кики, Никола Д. 208
Клерић, Љубомир 121, 177, 215
Кнежевић, Урош 248
Книћанин, Стеван 36 
Кноп 141
Ковачевић, др Бранко В. 90, 96, 

102, 104, 106, 122, 140, 142, 267
Ковачевић, Видосава 222
Ковачевић, Љубомир 158
Коен, Леон 224
Козланскова, Марија 204
Колак, Драган 8, 105, 269
Коларж, Милош 7, 9, 16, 26, 56, 67, 

71, 103, 134, 138, 160, 165, 167, 
176, 178, 179, 184, 188, 194, 197, 
202, 209, 210, 214, 215, 216, 222, 
223, 226, 232, 237, 238, 242, 243, 
259

Коларић, др Миодраг 194, 199, 
262

Константиновић, Катарина 205
Корићанац, Татјана 118, 192, 205, 

262
Коро, [Камиј] 234
Костадиновић, Јован 127
Костић, Лаза 25, 57, 61, 114, 170
Кот 109, 115 
Кошанин, Милисав 164
Краут, Вања 262
Крен, Јаков 250
Крен, Стеван 98
Крен, Фердинанд 96, 112, 120, 

248
Крсмановић, Алекса 214
Крстић, Ђорђе 6, 32, 72, 73, 136, 

147, 150, 151, 163, 168, 169, 175, 
178, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 
192, 193, 199, 204, 210, 214, 216, 
228, 239, 246, 249, 262

Крџалић, Лазар 181
Кужељ, Јарослав 142
Кусовац, Никола 82, 83, 84, 88, 90, 

178, 199, 262
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Кутлик, Кирил 6, 55, 199, 201, 204, 
208, 209, 210, 215, 216, 223, 225, 
227, 228, 239, 246, 248, 264

Л
Лазаревић, Анђелија 225
Лазаревић, Јелена 205
Лазаревић, Лаза 225
Лазаревић, Филип 142
Лалошевић, Марија 160, 260
Левензон, Самуило 100
Леко, др Марко 185 
Лембах, Франц фон 224, 231, 236
Летић, Ковиљка 6, 43, 98, 133, 139, 

145, 150, 158, 162, 252, 262
Либерман, Макс 224, 234
Ливен 83
Лимијер, [Огист Мари Луј 

Николас] 203
Лимијер, [Луј Жан] 203 
Лозанић, Ана (исто Маринковић 

(Лозанић), Ана) 205
Лозанић, Јелена 205
Лозанић, Сима 205
Ломпар, Мило 25, 264
Лукић, Јован 123, 262
Лукић, Марија 205
Лукић-Јелесић, Марија Мара 

(исто Лукић, Марија) 205
Луковић, Љубица (исто Луковић 

(Петровић) Љубица и Петро-
вић, Љубица) 7, 13, 38, 188, 214, 
226, 253

Луковић (Петровић) Љубица 
(исто Луковић, Љубица и 
Петровић, Љубица) 12, 54, 165, 
174, 179, 188 

Луковић, Милорад 242
Луњевица Драга (исто Обрено-

вић Драга) 100, 233

Љ
Љочић, Драга 143

М
Магазиновић, Марија Мага (исто 

Магазиновић, Милева) 205, 262

Магазиновић, Милева (исто 
Магазиновић, Марија Мага) 
205

Максимилијан 97 
Максимовић, Лепосава 224
Максимовић, Милан М. 90, 92, 

126, 127, 141
Максимовић, Никифор 91
Малетић, Вића 29
Малетић, Ђорђе, 63, 77, 83, 175
Маржик, мр Славољуб 262
Марија Терезија 15 
Маринковић (Лозанић), Ана 

(исто Лозанић, Ана) 205
Маринковић, Војислав 205
Маринковић, Зоран 263
Маринковић, Милан Пиго 110
Маринковић, Радован М. 110, 

263, 268
Марић, Милева 121
Марић, Михаило 121
Марковић, Веселинка 18, 19, 21, 

263
Марковић, Даница 205
Марковић, Јован 175
Марковић, Марко О. 171
Марковић, Радован 46
Марковић, др Светислав Љ. 263
Марковић, Светозар 74
Маџаревић, Радош Ж. 95, 263
Маџид, Абдул 68 
Машин, Александар 100, 127, 155 
Машин, Јован 100
Машин, Светозар 100, 127
Маџид, Абдул 68
Методије 144 
Мијатовић, Филип 122
Мијатовић, Чедомиљ 83
Мијовић, Алекса 102, 103, 250
Мијушковић, Тодор 62
Микић, Даниел 128
Миладиновић, Стеван 105
Милановић, Атанасије 174
Милановић, Јасмина В. 199, 205, 

210, 224, 263
Милетић, Александра 23, 49
Милетић, Ана 23, 49

Милетић, Драгиња Драга (исто 
Зорић Драгиња Драга и Зорић 
(Милетић) Драгиња) 23, 24, 
48, 49 

Милетић, Дуња 7, 24
Милетић, Душан 242
Милетић, Ђорђе (исто Милетич, 

Георги Симеонов) 6, 8, 23, 24, 
27, 33, 41, 43, 47, 49, 51, 57, 61, 
68, 75, 79, 87, 93, 101, 105, 115, 
121, 127, 135, 141, 143, 167, 203, 
211, 237, 246, 247, 256, 257

Милетић, Евтимија (исто Наумо-
ва, Евтимија (Евка)) 51, 57

Милетић, Екатарина Ката 23, 49
Милетић, Љубомир (исто Ми- 

летич, Љубомир) 6, 49, 57, 121, 
141, 147, 161, 167, 183, 211, 215, 
237, 246

Милетић, Марија (Мицика) (исто 
Јосифовић, Марија (Мицика))  
243

Милетић, Милан 239, 243
Милетић, Милица (исто Томић 

(Милетић), Милица и Томић, 
Милица) 43, 49, 93, 127, 143, 
153, 161

Милетић, Павле Паја 23, 24, 49,
Милетић, Светозар 6, 7, 12, 14, 23, 

24, 25, 27, 33, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 
55, 61, 74, 79, 82, 87, 91, 101, 102, 
105, 121, 135, 140, 141, 143, 147, 
153, 155, 157, 161, 179, 183, 187, 
191, 196, 201, 203, 211, 214, 215, 
237, 239, 246, 253, 263, 266, 269

Милетић, Светозар (млађи) 239, 
243

Милетић, Симеон Сима 23, 43, 49, 
143, 147 

Милетић, Славко 6, 49, 93, 147, 
155, 161, 183, 187, 191, 201, 203, 
239, 243, 246, 251

 Милетић, др Славко (млађи)  
7, 41, 143, 197, 239

Милетић, Стеван Г. 110
Милетић, Теодосија Тода 23, 49, 

147, 257
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Милетич, Георги Симеонов (исто 
Милетић, Ђорђе) 33, 141, 265, 
270

Милетич, Љубомир 265
Милијић, Љубомир 122
Милићевић, Димитрије 158
Милићевић, Милан Ђ. 8, 31, 37, 

80, 83, 263
Милићевић, Персида 108
Милићевић, Таса 166
Миличевић, Коста 215, 225
Миличић, Стеван 122
Миловановић, Велисав 122
Миловановић, Ђорђе 72, 130, 135, 

136, 159, 175, 223, 249
Миловановић, Милан 204, 215, 

225, 227
Миловановић, Сузана 8, 24, 47, 

74, 101, 263
Миловук, Катарина (исто Ђорђе-

вић, Екатарина) 7, 172, 180, 195
Милојевић, Живојин 122
Милојковић, Анђелија 43
Милосављевић, Смиљана 248
Милошевић, Зоран 97, 123, 184
Милошевић, Мијаило 122
Милошевић, Ч. 148, 149
Милутиновић Ана (Анка) 7, 41, 

49,
Милутиновић, Ђорђе 7, 13, 15, 23, 

33
Милутиновић, Сима Сарајлија 

36, 198
Миљанић, Светлана 265
Миљковић, Љубица 190, 198, 263
Митић, Светлана 215, 237, 263
Митровић, [Милорад] 170
Михајловић, Ђорђе 227
Мишић, Живојин 110, 195, 255
Мишковић, Владимир Влада 196, 

206, 222, 223, 224, 242
Мишковић, Јован 251
Мишковић, Милица Мица (исто 

Мишковић (Петровић), 
Милица и Петровић, Милица 
Мица) 131, 205, 210, 222, 223, 
224, 238, 242, 243, 263

Мишковић (Петровић), Милица 
(исто Мишковић, Милица 
Мица и Петровић, Милица 
Мица) 9, 12, 165, 238, 242, 243

Мојсиловић, Миле 110, 268
Мојсиловић, Савитај 200
Мојсиловић-Поповић, Светлана 

12, 264
Моне, [Клод] 234
Муановић, Емануел Маша 225
Мурат, Марко 239
Мусић, Делфа (исто Иванић, 

Делфа) 205, 210, 224
Мусић, Иван 205

Н
Надежде, Соња 216, 227
Накић, Анастас 22, 32
Накић, Станко 16, 20
Наумова, Евтимија (Евка) (исто 
Милетић, Евтимија) 47, 49
Начић, Јелисавета 182, 239
Недељковић, Добривоје 126, 127, 

264
Недељковић, Оливера 120, 196, 

268
Недељковић, Милош 8, 115
Недић, Ангелина 140
Недић, Катарина 140
Недић, Сретен 122
Недовић, Марија 104
[Немањић], Душан [цар] 80
Ненадовић, Љуба 77, 249
Несторовић, Зорица 25, 264 
Николајевић, Коста 254
Николајевић, Љубица 182
Николајевић, Никола 254
Николајевић, Стојан 251
Николић, Драгиша 6, 48, 159, 237
Николић, Исидор 48, 155, 237
Николић, Коста 122
Николић (Зорић), Христина 

(исто Зорић, Христина и Ни-
колић, Христина) 6 

Николић, Христина (исто Зорић, 
Христина и Николић (Зорић), 
Христина) 159, 182, 237

Николова, Маја 8, 145, 197, 199, 
204, 264 

Никшић, Стеван Лала 247
Нинковић, Јован 115
Нушић, Бранислав 5, 56, 264

Њ
Његош [Петровић, Петар II] 249

О
Обрадовић, Доситеј 13, 144, 198
Обрадовић, Дубравка 261
Обренов, Драга 68, 69
Обреновић, Александар I 170, 

185, 197, 198, 199, 232, 233
Обреновић, Анка 70
Обреновић, Драга (исто Луњеви-

ца, Драга) 100, 170, 232, 233
Обреновић, Јеврем 70
Обреновић, Јован 94, 118, 123, 248
Обреновић, Јулија (исто Хуњади, 

Јулија) 54, 65
Обреновић, Милан I 14, 85, 104, 

108, 118, 124, 132, 151, 152, 156, 
159, 163, 164, 167, 170, 183, 185, 
202

Обреновић, Милош 12, 14, 31, 33, 
34, 36, 40, 43, 46, 89, 94, 95

Обреновић, Михаило III 14, 26, 
29, 33, 34, 37, 41, 43, 46, 50, 64, 
65, 70, 76, 80, 81, 82, 83, 85, 100, 
157, 170, 205, 249, 263

Обреновић, Наталија (исто 
Кешко, Наталија) 143, 151, 156, 
167, 173, 183, 187, 199, 233

Обреновић, Љубица 29, 66
Огризовић, Слободан 269
Одавић, Пера 238
Орловић, Неша 96, 102, 110, 112

П
Павићевић, Добрица 110 
Павићевић, Ђорђе 110 
Павићевић, Јовица 110
Павлићевић, Јован 128
Павловић, Драгомир 227
Павловић, Лела 95, 102, 120, 260
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Павловић Николић, Пеко 150, 
151

Павловић, Софроније 133 
Падовић, Франц 250
Пајовић, Горан 151 
Пајсије 61
Пантелић, Драга 154, 158 
Панчић, Јосиф 101, 109, 117, 160, 

175, 256, 264
Пачу, Лазар 185
Пашић, Никола 155, 185
Паштрнакова, Ива 201, 264
Пејовић, Чедомир 102
Перовић, Латинка 29, 94 
Перуничић, др Бранко 90, 92, 93, 

104, 106, 107, 117, 120, 264
Петровић, Александар 44, 96 
Петровић, Ана 22, 44, 66, 257
Петровић, Анастасија 20, 44, 66, 

257
Петровић, Ангелина Анђа 179, 

182, 196, 198, 206, 222, 234, 242, 
243, 257

Петровић, Анђелина 222 
Петровић, Владимир 96, 146, 

158, 159, 176, 178, 188, 207, 234, 
242 

Петровић, Данило 41
Петровић, Даница 45, 96
Петровић, Димитрије Мита 

(Панчево, 1848 - Будимпешта, 
1891) 212

Петровић, Димитрије Мита 
(Београд, 1852 - Београд, 1911) 
5, 6, 7, 8, 9, 22, 30, 42, 44, 46, 48, 
50, 56, 60, 62, 66, 72, 76, 78, 82,  
84, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 97, 100, 
102, 106, 110, 111, 112, 116, 117, 
118, 120, 122, 123, 124, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 
139, 140, 142, 144, 145, 146, 150, 
151, 152, 154, 155, 158, 160, 162, 
163, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 
176, 178, 179, 182, 184, 188, 198, 
204, 206, 208, 210, 212, 213, 214, 
222, 224, 226, 232, 234, 238, 242, 
243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 

252, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 
261, 264, 265, 286

Петровић, Драгица Драга 196, 
198, 207, 242, 243

Петровић, Драгутин 102, 110, 114, 
118, 123, 206, 242, 256

Петровић, Зорка Зора 96, 152, 
158, 159, 174, 176, 178, 182, 190, 
207, 213, 222, 242, 243

Петровић, Иван 211
Петровић, Илија 16, 26, 44, 96, 

257, 
Петровић, Јелена Јела 96, 158, 159, 

184, 196, 207, 242, 243
Петровић, Јован 32, 45, 56,  96 
Петровић, Јован преводилац 83
Петровић, Јоца 44, 96
Петровић, Јулка 45, 96
Петровић, Карађорђе 14, 36
Петровић, Лидија 113
Петровић, Љубица (исто Луко-

вић, Љубица и Луковић (Пе-
тровић) Љубица) 14, 166, 184, 
196, 198, 204, 206, 218, 228, 230, 
232, 233, 234, 242, 246

Петровић, Максим (исто 
Јовановић, Максим и Јовано-
вић (Петровић), Максим) 6, 
20, 22, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 
50, 54, 56, 60, 66, 71, 72, 90, 96, 
134, 139, 160, 163, 164, 166, 169, 
192, 193

Петровић, Марија (исто Трифу-
новић, Марија) 6, 42, 45, 66

Петровић, Марта (исто Делина, 
Марта) 6, 16, 20, 22, 26, 32, 54, 
60, 66, 71, 84, 160, 182 

Петровић (Зорић), Милева (исто 
Зорић, Милева и Петровић, 
Милева) 6, 9

Петровић, Милева (исто Зорић, 
Милева и Петровић (Зорић), 
Милева) 5, 96, 102, 103, 107, 
108, 110, 111, 114, 116, 118, 123, 
124, 132, 134, 140, 142, 144, 145, 
146, 150, 152, 158, 162, 163, 164, 
170, 176, 178, 179, 181, 182, 211, 

214, 222, 242, 243, 248, 250, 253, 
255, 256 

Петровић, Миливоје Блазнавац 
85, 104 

Петровић, Милица Мица (исто 
Мишковић, Милица Мица 
и Мишковић (Петровић), 
Милица) 7, 14, 96, 123, 124, 134, 
137, 142, 154, 158, 162, 176, 184, 
194, 198, 202, 206, 210, 219, 242, 
246, 251

Петровић, Михаило Алас 5, 239 
Петровић, Михаило 26, 45, 50, 96
Петровић, Надежда 5, 6, 7, 9, 10, 

12, 13, 14, 38, 50, 74, 97, 110, 112, 
114, 123, 124, 134, 138, 142, 146, 
152, 154, 158, 160, 162, 163, 165, 
168, 169, 172, 173, 176, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 
189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 
198, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 
208, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 
226, 227, 228, 230, 231, 234, 235, 
236, 237, 238, 242, 243, 245, 246, 
248, 252, 253, 256, 259, 260, 261, 
263, 265, 266, 268, 286, 287, 289

Петровић, Никола 214
Петровић, Николај 174, 206, 242
Петровић, Пела 44, 96
Петровић, Петар 181, 269
Петровић, Растко 10, 13, 196, 207, 

242, 243
Петровић, Светозар 202, 207, 242
Петровић, Славко 184, 207, 214, 

242
Пилати, Карло фон 186
Пинтеровић, Персида 172, 195, 

200
Пирх, Ото Дубислав 252
Плајер, Драгутин 130
Плокхорст, Бернард 199
Полит, Јован 24
Попкаменчев, Андон 87
Попов, Чедомир 266
Поповић, Алекса (учитељ у 

Београду)  51 
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Поповић, Алекса (учитељ у 
Котражи) 99 

Поповић, А. М. 47
Поповић, Бранко 196, 204, 225
Поповић, Васа 118 
Поповић, Владимир 122 
Поповић, Илија 97 
Поповић, Јован Стерија 170
Поповић, Љубодраг 265
Поповић, Милорад Шапчанин 

170
Поповић, Младен 39
Поповић. Никола 62
Поповић, Сима 128
Поповић, Сретен 6, 90, 110, 111, 

138, 144, 248, 249
Поповић, Стева 137
Посниковић, Димитрије 54, 71
Предић, Урош 215
Приљева, [Адам] 137
Продановић, Јаков Јаша 5, 140
Протић, Добривоје 122
Протић, Коста 185 
Протић, Милисав Д. 265,
Протић, Миодраг Б. 190, 265

Р
Радисављевић, Снежана 265
Радичевић, Бранко 82, 249
Радовановић, др Милош 112, 248, 

265
Радовић Гавра 149
Радосављевић, Владa 45, 84, 96
Радосављевић, Воислав 45, 84, 96
Радосављевић, Јаков 45, 54, 84, 

237
Радосављевић, Јелена Ленка 

(исто Делина, Јелена Ленка) 
84, 96, 182

Радонић, Новак 24
Радосављевић, Милорад 45, 84, 96
Радосављевић, Пантa 45, 84, 96
Радосављевић, Стојан 45, 84, 96
Райкова, Ана 8, 27, 33, 43, 265
Раиковић, Марија 121 
Рајачић, Јосиф 24
Рајић, Делфина 265, 266

Рајић, Танаско 194
Рајовић, Цветко 77, 79
Раносовић, Петар Ранос 6, 186, 

194, 195, 196, 266
Реноар, [Огист] 234
Рерих, Петар 63, 247
Ристић, Арсеније 62
Ристић, Јован 85, 104, 185
Ристић, Станко 42
Ристовић, Дијана 38, 266 
Робовић, Алекса 104 
Робовић, Сара 104
Родић, 68
Романов, Александар II 83
Рубенс, Питер Паул 231
Рувидић, Жарко 196, 
Ружић, Доброслав М. 8, 77, 80, 

266

С
Савић, Јоца 219, 227
Савић, Новак 127 
Савовић, Миленко 23, 38, 68, 85, 

146, 193 
Сегантини, [Ђовани] 234
Седамајер, Асканије 62
Симић, Добривоје 91
Симић, Ненад 181, 266 
Симић-Константиновић, 

Љиљана 266
Симић-Миловановић, Зора 25, 

82, 267
Симић, Павле 20, 46
Сисле, [Алфред] 234
Скерлић, Јован 196 
Славковић, Јовиша М. 263
Спасић, Никола 214
Средојевић, Димитрије 122
Сремац, [Стеван] 170
Стајић, Васа 8, 23, 121, 266
Стаменковић, Снежана 74, 184, 

269
Станковић, Корнелије 82 
Станојевић, Алекса Аца 106, 116, 

122, 248, 266
Станојевић, Станоје 155, 267
Стевановић, Андра 214

Стевановић, Боривоје 204, 225, 
227

Стеле, Франце 220, 221, 267
Степановић, Степан 186
Степић, Петар 144 
Стефановић, Адам 81
Стефановић Караџић, Вук 25, 82, 

85, 144, 198, 249
Стоиљковић, Алекса 63
Стоиљковић, Милева 51
Стојаковић, Јован 50
Стојановић, Анастас Н. 12, 82
Стојановић, Зоран 267
Стојановић, Љубомир 5
Стојановић, Стеван Мокрањац 5
Стојановић, С. 134, 250
Стојановић, Таса 127
Стојковић, др Андрија Б. К. 90, 96, 

102, 104, 106, 122, 140, 142, 267
Стокић, Милутин 62

Т
Тајсић 138 
Тајсић, Живојин 122
Тајсић, Ранко 155
Танеска, Љиљана 118, 192, 262
Танкосић, Вељко 122 
Таушановић, Коста 155
Таушановић, Оливера 32, 75, 259
Телечки, Лазар Лаза 51, 61
Текелија, Сава 198
Теодосије 63
Терзић, Лука 122
Тесла, Никола 190, 198
Тимотијевић, др Милош 266, 289
Тинторето, [Јакопо Робусти] 224
Тителбах, Владислав 59, 163, 267
Тителбах, Даринка 163
Тицијан, [Тицијано Вечело] 224
Тодић, Миланка 67, 105, 182, 267, 

268
Тодоровић, Борислав 158
Тодоровић, Велимир 82, 83
Тодоровић, др Драгоје 8, 38, 97, 

99, 103, 251, 265, 267
Тодоровић, Зорка 88
Тодоровић, Пера 155 
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Тодоровић, Полексија (исто Бан, 
Полексија) 7, 88, 171, 172, 174, 
180, 181, 247, 252, 253, 256

Тодоровић, Стеван Стева 6, 8, 25,  
28, 46, 51, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 
73, 77, 78, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 
90, 92, 96, 102, 109, 111, 122, 
126, 136, 137, 168, 171, 175, 178, 
180, 181, 183, 199, 246, 247, 248, 
249, 253, 254, 256, 262, 267

Толстој, Лав [Николајевич] 234, 
257

Томић, Јаков Јаша 49, 161, 167, 
177, 179, 185, 187, 191, 196, 201, 
214, 215, 243

Томић (Милетић), Милица (исто 
Милетић, Милица и Томић, 
Милица) 6, 246

Томић, Милица (исто Милетић, 
Милица и Томић (Милетић), 
Милица) 157, 167, 177, 179, 185, 
187, 214, 243, 251

Топаловић, Јован 115
Трајков, Јасмина 267
Трговчевић, Љубинка 155, 161, 

167, 246, 267, 286, 287
Трипковић, Милан 126, 127, 264
Трифуновић, Бошко 45, 178, 200
Трифуновић, Даринка Дара 44, 

96, 154, 184, 200
Трифуновић, Драгољуб 45, 164, 

200, 238
Трифуновић, Душан 44, 96, 146, 

184, 195, 200, 204, 226
Трифуновић, Зорка 45, 184, 200, 

256
Трифуновић, Коса 45, 178, 200
Трифуновић, Марија (исто 

Петровић, Марија) 96, 144, 
146, 152, 154, 164, 168, 178, 182, 
184, 195, 200, 256, 257

Трифуновић, Нада 45, 178, 200
Трифуновић, Панта 45, 144, 146, 

152, 164, 168, 175, 178, 182, 184, 
186, 188, 190, 195, 200, 226, 238, 
247, 256, 257

Тургењев, [Сергејевич, Иван] 196 

Тутуновић, Мијодраг 129, 130, 
169

Ћ
Ћирило 144 
Ћирић-Ердоглија, Аврам 148, 149, 

154
Ћоровић, Љубица М. 267

У
Убавкић, Петар 157, 216
Уде, [Фриц фон] 234

Ф
Филиповић, Васа 104, 106, 118, 

119, 120, 124, 140
Филиповић, Филип 140
Фелдман, Ана (Анка) 67, 250, 257

Х
Хаберман, Хуго фон 234
Хан, др Верена 202, 268
Хаџић, Катарина 110
Хаџић, Видосава 110
Хаџић, Сима 110
Хаџић Светић, Јован 24
Хитов, Панајот 127 
Хоке, Јован 210
Хомер 83
Хофман, Ханс 227
Христић, Коста Н. 8, 28, 34, 37, 39, 

47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 
65, 73, 76, 77, 104, 109, 268

Христић, Никола 38, 160
Хуњади, Јулија (исто Обреновић, 

Јулија) 26 

Ц
Цветковић, К. Косара (исто 
Цветковић, Косара) 196, 268
Цветковић, Косара (исто 

Цветковић, К. Косара) 7, 8, 
61, 63, 65, 79, 108, 120, 140, 163, 
172, 173, 180, 188, 194, 196, 198, 
202, 205, 268

Цветковић, Кузман 120 
Цвијић, Јован 5, 194

Цинцар Јанковић, Љубомир 202
Црниловић, Христифор Кица 225 
Црнојевић, Максим 25
Цукић, Анка 246
Цукић, Коста 57, 246
Цурборан, [Франсиско де] (исто 

Зурбаран, [Франсиско де]) 236 
Ч
Чекић, Даринка 112, 163
Чекић, Јездимир 110, 112, 163 
Чекић, Јелена 112 
Чекић, Јелисавета Савка 112
Чекић, Чедомир 112 
Чехов [Павлович, Антон] 196 
Чолаковић, Родољуб 14, 179, 237, 

263
Чортановић [Павле] 180
Чубриловић, Васа 268

Џ
Џонић, Урош 6, 7, 30, 117, 232, 265

Ш
Шакота, Мирјана 38, 268
Шафарик, др Јанко 36,  63
Швракић, Тодор 225
Шекспир, Вилијам 57, 61, 68, 83, 

227, 250, 256
Шпанић, Људевит 64
Штитовац, Јустин 128
Штраус, Јохан Млађи 195
Шуваковић, Павле 119
Шмит, [Јосиф] 127 
Штокман, Никола 88
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А
Авала 29
Албанија 205, 207, 242
Александровац 200
Алексинац 96, 195, 222
Алпи 206, 230, 235
Анверс 167
Арад 48, 191
Атеница 148
Атеничка река 148 
Аустралија 93, 195
Аустрија 22, 23, 31, 43, 55, 71, 

73, 246, 252
Аустро-Угарска (исто Аустро-

угарска монархија и Хабз- 
буршка монархија) 24, 51, 
63, 74, 99, 123, 155, 176, 234, 
245

Аустријско царство (исто 
Хабзбуршка монархија) 15, 
17, 18, 21, 23, 25, 27, 33, 39, 
41, 43, 47, 51, 55, 61, 74, 78, 
245

Аустроугарска монархија 
(исто Аустро-Угарска и 
Хабзбуршка монархија) 
78, 79, 87, 93, 101, 105, 109, 
117, 119, 121, 127, 135, 141, 
143, 147, 153, 155, 159, 161, 
167, 175, 177, 179, 183, 185, 
187, 191, 201, 203, 211, 215, 
239, 247

Б
Баваниште 49
Баварска 196, 227
Баден 109, 115
Базел 227
Балкан 38, 43, 125, 256
Балканско полуострво 212
Балуга 134
Банат 47

Бачка 18
Бегеј 18
Белгија 167
Бели камен 263
Бељина 196
Београд 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 

17, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 
61, 62, 63, 64, 44, 45, 48, 49, 
65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 
78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 
88, 89, 90, 91, 94, 96, 98, 101, 
102, 105, 108, 109, 112, 113, 
114, 117, 118, 119, 121, 125, 
127, 133, 134, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 146, 147, 149, 
151, 152, 153, 157, 159, 160, 
162, 163, 164, 166, 167, 168, 
170, 171, 172, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 189, 190, 
191, 192, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 
212, 214, 215, 216, 217, 218, 
219, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 242, 246, 
249, 250, 251, 254, 256, 257, 
260, 261, 262, 264

Березина 68 
Берлин 199, 221
Беч 17, 21, 23, 26, 27, 33, 41, 70, 

79, 82, 85, 93, 109, 125, 174, 
176, 201, 210, 221, 227, 245, 
246, 249, 250

Бијељина 43
Бијериц 187
Битољ 75, 93
Босна 33

Босна и Херцеговина 125, 234 
Братислава 24
Бугарска 14, 33, 61, 125, 135, 

141, 151, 167, 183, 203, 211, 
215, 237, 246

Будим 51, 191
Будимпешта 114, 127, 135, 141, 

143 
Букурешт 167
Булбулдерски поток 30

В
Вајмар 227
Ваљево 9, 44, 102, 126, 127, 133, 

134, 135, 141, 175, 178, 182, 
184, 186, 188, 206, 242, 250,

Васјат 207, 242
Ваташа 87, 93
Вац 101, 105, 191
Вашингтон 13, 207, 242
Велес 43, 47, 49, 57, 93, 101,
[Велика] Морава 109
Велико Село 73, 75, 79, 87, 113, 

256
Венеција 82, 215, 224, 234, 235
Видин 61
Вилово 18
Винча 87, 91, 97, 113, 115, 117, 

119, 133, 256, 269
Вишњица 113
Влашка 55
Војводина 6, 21, 24, 25, 51, 82, 

118, 127, 246, 247, 253
Врање 175, 205
Вршац 49, 191, 203, 239, 
Вучји До 151
Вучковица 263

Г
Гардиновци 18
Глоговац 181
Горачићи 102, 103, 129

РЕГИСТАР ГЕОГРАФСКИХ ПОЈМОВА
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Горњи Милановац 87, 120, 162, 
264

Горњи Ковиљ 18
Госпођинци 13
Граховац 41, 247, 257
Грахово 41, 257
Грац 27, 117, 119, 125, 183, 201, 

227, 246
Грчка 61
Гуча 103, 105, 113, 196, 263

Д
Дервен (Сврљиг) 139
Доњи Ковиљ 18
Драгачево 97, 103, 107, 138, 265, 

267
Драч 205
Дразден 190
Дубровник 247 
Дунав 18, 22, 27, 28, 47, 75, 87, 

253

Е
Европа 21, 27, 29, 57, 82, 93, 171, 

176, 179, 193, 217, 245, 253, 
289

Египат 43
Ерчеге 129 

Ж
Жабаљ 13
Жарково 113, 119,
Женева 82, 201, 224
Жича 145
Жрнов 29 
Жупа 200

З
Заблаће 148 
Загреб 141, 147, 167, 201, 224, 

237
Зајечар 44, 90, 92, 96, 159, 195
Западна Морава 94, 102, 114, 

125, 128, 148, 153, 200, 254
Западно Поморавље 200
Земун 6, 24, 31, 44

И
Ибар 148, 149, 153
Ивањица 117, 124, 128, 129, 

131 
Извор 139 
Илина Вода 155, 157
Истанбул 14, 29, 237
Италија 82, 88, 197

Ј
Јавор 7, 8, 117, 129, 131, 136, 

140, 146, 265
Јагодина 92, 96, 102, 250
Јанков вис 131
Једрен 141
Јежевачка река 148, 
Јелица 95, 102, 114, 128 
Јена 130 
Јерусалим 14, 38, 169, 256
Југославија 205

К
Каблар 128, 132, 151, 189
Кавадарци 87
Каона 103, 132 
Карановац (исто Краљево) 7, 

8, 91, 95, 117, 128, 137, 142, 
144, 145, 146, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 156, 159, 
207,  262,

Карлсруе 27, 115, 117, 125, 141, 
145, 246

Катићи 129 
Каћ 18
Качулице 148 
Кладница 130 
Кладово 44, 190
Клаустал 222
Књажевац 44, 159, 188, 190
Коњевићи 134
Котража 97, 99, 102, 103, 105, 

107, 113, 256, 263
Кочани 75
Крагујевац 12, 90, 98, 102, 107, 

111, 125, 134, 149, 155, 157, 
164, 205, 212, 250 

Крајова 24, 49
Краљево (исто Карановац) 

7,  8, 9, 91, 95, 148, 152, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 
162, 163, 164, 166, 168, 182, 
193, 207, 252, 256, 261, 262

Краљевина Срба, Хрвата и 
Словенаца 74

Кратово 75
Кривача 102
Крупањ 127, 133, 135 
Крушевац 92, 96, 132, 137
Кукуш 61, 75, 79
Куманово 110
Куршумлија 89, 132, 136, 137
Кушићи 129 

Л
Лесковац 141, 175 
Лион 82 
Липничка река 148
Лиса 103
Лозница (село) 102, 123
Лок 18
Лондон 205
Лугано 235 
Лугош 33
Луњевица 162
Лупњача 114
Луцерн 235
Луцернско језеро 235 

Љ
Љеш 205
Љиг 66
Љубић 125, 128, 134, 151, 168, 

194

М
Манојлица 139
Манхајм 115
Мађарска 22, 74
Македонија 25, 87, 167
Мелбурн 195
Милано 82 
Милочај 162
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Минхен 82, 90, 151, 174, 193, 
198, 205, 216, 217, 218, 220, 
222, 224, 226, 227, 230, 231, 
234, 236, 237, 238, 246 

Миросаљци 103
Мокролушки поток 190
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93, 101, 105, 115, 121, 135, 
141, 247

Осијек 155 
Остра 162
Охрид 75

П
Палилула 12, 26, 30, 31, 36, 37,  

42, 45, 50, 52, 56, 58, 59, 76, 
85, 98, 108, 112, 119, 133, 139, 
163, 165, 166, 169, 170, 171, 
179, 182, 187, 190, 196, 198, 
245, 257

Панчево 212
Параћин 109, 152, 195
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Пожаревац 92, 104, 144, 162, 

212
[Ужичка] Пожега 148
Пожежено 139 
Пожун 24
Попшица 139
Потисје 13
Праг 51, 161, 167, 201, 205, 

210
Прељина 134, 256
Прилеп 75
Прилике 129 
Прилипац 103
Прислоница 111, 134
Прокупље 132, 151 
Пшаник 263

Р
Рађевина 12
Рајна 115

Рашка 150, 157
Рашка област 129 
Република Северна 

Македонија 47, 51, 87
Ресен 75
Ресник 195
Рти 102 
Руденица 200
Рудник 212
Рума 201
Румелија 167
Румунија 33, 125, 127, 191, 227
Русија 63, 68, 83 

С
Сава 12, 18, 22, 27, 28, 31, 36, 47, 

253
Саксонија 109, 115
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140, 146, 265
Топола 96
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Фрајбург 115, 257
Француска 68, 115, 145, 155, 
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Хабзбуршка монархија (исто 
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монархија) 13, 18, 289

Хајделберг 115
Херцеговина 41 
Хрватска 237

Ц
Цариград 33, 43, 80, 83 
Царско Село 83 
Цетиње 151 
Цирих 82 
Црна Гора 33, 101, 110, 151 
Црница 109 
Црнољевица 48, 139, 143, 145, 
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Чибуковац 148
Чибуковачка река 148 
Чуруг 13, 199

Ш
Шабац 90, 92, 110, 162, 205
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Dragan Bulatović
PORODIČNO STABLO KAO RAM ZA SLIKU

 Iza ovog šturog naslova razliva se tri stotine autorskih stranica hronoligije porodica, 
sa sve materinskim i paterinskim stablima, iz kojih su potekli Nadeždini roditelji. Uvodnim 
rečenicama autorka  postavlja premise o darovitosti i emancipaciji  žena u srpskom društvu 
kao suštinskim temama ove hronologije. Zbog toga bi se i ova knjiga mogla bliže odrediti kao 
hronologija porodica s talentovanom decom i ravnopravnim ženskim članovima u rasponu od 
tri generacije.
 Štedri muzejski poslenik - dokumentalista, istraživač, tumač i pedagog, Dragana 
Božović, opredelila se da nam predoči produbljenu hronologiju familija iz kojih je potekla 
Nadežda Petrović o čijem neponovljivom tragu u istoriji srpske i južnoslovenske kulture 
memorijalna muzejska ustanova već više od pola stoleća gradi naučno proverljivu i savremeno 
upotrebljivu, živu kulturnu uspomenu. I ova knjiga prilog je tome.
 U opredeljenju da se pristupi izradi uporedne hronologije porodica iz kojih su potekli 
Nadeždini roditelji - Zorića i Petrovića u prvoj liniji ali i onih pobočnih koji su značajno uticali 
na formiranje mladeži u ovim familijama, može se prepoznati jasno usmerenje istraživača 
ka jednoj istorijsko-umetničkoj rekonstrukciji, kako to nalaže jedna disciplina u kojoj je opis 
geneze kreativnih potencijala najpouzdaniji oslonac svih umetničko-kritičkih interpretacija 
onog što se pojavljuje kao istorijski svedok slikanja, vajanja i gradnje. Nije drugačije ni danas 
kada istorija umetnosti legitimno koketira s genetikom ili neuro naukama, na primer. Autorka 
nije išla toliko duboko u otvaranju konteksta u kojima bi mogli da čitamo hronološki okupljene 
podatke ali jeste upotrebila svoje zavidno istraživačko iskustvo da bi jedan pasivni biografski 
pristup unapredila iscrpnom uporednom hronologijom društvenih i kulturnih zbivanja koja su 
uslovljavala i usmeravala život tri generacije Zorića i Petrovića. Nema u tom pristupu mnogo 
neočekivanog ali se ipak može reći da je izbor uporednih događaja i njihovo sučeljavanje 
istovremeno određivao i stav autorke! U njemu postoji potpuna pouzdanost koja dolazi iz 
oslanjanja na arhivski i muzejski materijal i sasvim aktuelnu literaturu iz političke, društvene i 
umetničke istorije . Ali pravi doprinos autorke nalazimo u diskretnom nametanju teze o važnosti 
praćenja razvoja darovitosti mladih koji su stasavali u tri generacije ovih porodica i njihovih 
širih familija. Autorka se sasvim svrhovito drži periodizacije geneze srpske intelektualne elite 
tokom XIX veka koju je ustanovila Ljubinka Trgovčević . Međutim, ostaje neskriveno da ova 
uporedna kulturna hronologija predočava više, katkad znatno, od golih podataka koji podupiru 
tezu o trasiranom  stasavanju srpske elite. Najpre su tu činjenice iz života pojedinih aktera 
ove knjige koje ne mogu da se udenu u model institucionalnih istorija (državna potpora u 
školovanju, državna služba, društveno organizovanje za rad nacionalnih interesa ...) već spadaju 
u privatne, katkad i intimne istorije. Autorka ih navodi i prilježno prati jer ide onim sledom 
koji istoričar umetnosti, čak i bez potpune svesti preuzima tokom profesionalnog formiranja, a 
koji traga za talentom. Izrazit primer je u ovoj knjizi Mitino (Petrović) uznemirenje sudbinom 
starih dokumenta i strast kojom razvija svoj hobi za sakupljanjem arhivalija. Ljubitelj starina 
postaje poslenik trezoriranja bez ikakve potpore, naprotiv, samoprepoznato poslanstvo je 
podrazumevalo i prosvećenje državnih službenika i brigu za formiranje baštinske osetljivosti 
kod najšireg kruga naslednika.
 S druge strane u isti model elitne istorije nije moguće udenuti značajnu kulturu intimne 
istorije u kojoj ženska uloga u stvaranju biološkog nasleđa i održanju porodične zajednice jačaju 
baš zahvaljujući majci intelektualki. Zapravo ova hronologija je tek sporadično opterećena 
komentarima da je intelektualni potencijal majke žrtvovan (muškoj strani) porodice, dok se iz 
množine predočenih podataka može lako pročitati ogromna, ne samo privatna već i posredno, 
javna uloga majke i žene kroz tri generacije ovih familija.
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 Mislimo da je autorka u ovoj neskrivenosti vođena onim imperativom koji postavlja 
klasična istorijsko-umetnička metodologija, a koji kaže da nikada ne treba gubiti iz vida 
da je krajnji cilj istraživanje darovitosti, njegove geneze i proizvoda do kojih je zahvaljući 
njemu došlo, a koje uzimamo kao pouzdane svedoke autentičnog govora o stvarnosti što 
jeste legitimni dejstveni oblik umetničkog angažmana. Ovo je tim značajnije jer se izvodi 
u specifičnim uslovima, zapravo ograničenjima i malim prednostima koje nudi uporedna 
kulturna hronologija. Ali, ova hronoligija je izvedena s velikom osetljivošću istraživača za 
celovitost umetničkih pojava i procesa koju ni jedna faktografija ne može da zatrpa (mada 
sama koncepcija glavnog sadržaja to zapravo obećava). Iako nije sklona teorijskom sažimanju, 
autorka vrlo iskusno koristi pomenutu osetljivost da i u najelementarnijem vidu prezentacije 
izvora za razumevanje kulturnog okruženja u koje se udomila Nadeždina darovitost, dakle u 
neumoljivom nizu rastućih brojki kojim je popunjavan dugi XIX vek, nametne vrlo sugestivan 
sklop činjenica. Istini na volju, činjenice su diskretno prožete interpretacijama koje uveravaju 
čitaoca da je autorka akumulirala sve stožere klasične istoriografije srpske kulture pomenutog 
veka i šire. S druge strane, u pažljivo vođenim komparacijama sa sličnim događajima, autorka 
diskretno, samom čitaocu otvara moguće zaključke. Ni sama ih ne izbegava kada u antrfileima 
tka jednu moguću, idealnu istoriju srpske kulture, pre svega njenih sudbinskih puteva ka 
emancipaciji od davno zamrlih i nedelatnih prikazivačkih kanona umetničkih veština. Jednako 
kao i kada nam ukazuje da društveni modeli ponašanja obrazovane srpske mladeži s mukom 
postaju šire prihvaćeni i zbog čega se i njihova uloga u afirmaciji autentičnih sadržaja sopstvenog 
nasleđa u modernom načinu života i privređivanju, kao i  svakodnevnom životu i pre svega u 
u kulturnom ponašanju i umetničkom izražavanju, ozbiljno usporavaju. Autorka daje još jedan 
značajan doprinos aktuelizivanju pretpostavke da je avangarda srpske obrazovane porodice 
bila efikasnija od (slobodne) političke i državne strategije. A u slučaju Nadežde Petrović i 
revolucionarnija.
 Zbog toga i jeste značajan prilog društvenoj istoriji ne samo lokalne zajednice već i 
opštoj istoriji privatnosti, odnosno značajan prilog za istoriju srpske porodice, makar one koja 
je hrabro zagazila u tok modernizacije u dugom XIX veku.
 Na kraju treba istaći važnost usvajanja periodizacije stasavanja srpske inteligencije 
koju je ustanovila Ljubinka Trgovčević, ali i ukazati na daleko veći potencijal koji ima autorkina 
hronologija u celovitom doživljaju geneze srpske porodice s velikim društvenim potencijalom 
ili porodica s darovitom decom. Veliki društveni potencijal bio je posledica razumevanja 
darovitosti dece koja se ostvaruje u zrelom dobu kao značajan intelektualni, akademski i kreativni 
doprinos društvenom životu ne samo pojedinca, u oblasti prava i jednakosti već i cele zajednice 
naročito u njegovoj nacionalnoj emancipaciji. Aktuelne teorije darovitosti, kako nas podseća S. 
Maksić,  samo potvrđuju koliki je bio značaj darovitih pojedinaca koji su bili sposobni "da vide 
problem na drugačiji način od ostalih ljudi, da misle različito o mogućim rešenjima i da koriste 
procese uviđanja prilikom rešavanja problema".  Kao što je iz ove hronologije očito, "kreativno 
darovite osobe predlažu ideje koje u početku izgledaju čudne i nalaze se izvan sistema ideja" na 
koje se većina svikla, ali se "kreativno postignuće potvrđuje rezultatima i prihvata onda kada 
rešava postojeći problem" . Mi smo našli savršenu primenjivost ove tvrdnje u razumevanju 
entuzijazma koji je ispoljavao Mita Petrović u ostvarenju svojih poslanstava. Ne manje se ova 
teorija, naročito u onom delu koji govori da "pojedinac koji dolazi do kreativnih rešenja za 
definisanje i redefinisanje postavljenih problema koristi specifične mentalne predstave",  čini 
primerenom tumačenju enormne efikasnosti društvenih akcija koje је sprovodila Nadežda 
Petrović, a o kojima u ovoj knjizi imamo, možda prvi put u literaturi, celovitu sliku.
U Beogradu 28. jula 2020.
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 Публикација „ПОРОДИЦА НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ КРОЗ 19. ВЕК” представља 
још једну у низу монографија у издању Уметничке галерије у Чачку која већ деценијама 
на примерен начин баштини наслеђе Надежде Петровић. Колегиница Драгана Божовић 
овога пута темељно је истражила живот породица Петровић и Зорић, из којих потичу 
Надеждини родитељи, потом и њихове најближе сроднике, као и историјску епоху у којој 
су живели. Заправо, рад се темељи на истраживању процеса постепеног формирања и 
цивилизацијског уздизања српског грађанства најпре у Хабзбуршкој монархији, а затим 
аутономној Србији. Иако су припадали истом етничком корпусу, путеви изградње лич-
них и породичних идентитета, као и друштвени оквири деловања, битно су се разлико-
вали у ове две средине у периоду од краја XVIII и друге половине XIX века. Постепено 
настајање и обликовање српског грађанства у аутономној, касније и независној Србији, 
текло је споро током целог XIX столећа. Тек крајем века створени су неопходни услови 
за развој и потврђивање нове модерне свести, животних вредности и деловања на пољу 
уметничког стваралаштва. Надежда Петровић је управо одрасла у таквом породичном 
кругу, и изразити је представник српског грађанства које је имало разнородне почетке 
свог обликовања.
 Публикација колегинице Драгане Божовић полази од става да је за наше знање 
о прошлости неопходно истраживати и приватнии живот многих друштвених група, 
посебних породица, и на крају и појединаца. Читав XIX век је епоха у којој се постепено 
обликује српско грађанство, као и његов сензибилитет преко урбаних форми живота, 
увођења редовног школовања, повезивања са Европом, секуларизације етничких норми 
и пораста значаја појединца. Стварају се и нове цивилизацијске категорије као и друга-
чији културни обрасци понашања. Читав процес осликава се преко појаве индивидуал-
ности, борбе за људско достојанство и слободу мишљења, критике традиције, а највише 
преко веровања у добробит друштвених реформи и идеју напретка.
 Рукопис колегинице Драгане Божовић говори о приватном и јавном животу по-
родица Петровић и Зорић, њиховим пријатељствима, интелектуалним узорима, емотив-
ним везама, уметничком укусу, професионалној каријери, сеобама, односу према држа-
ви, учешћима у ратовима, изградњи националног идентитета, рађањима и умирањима. 
Могућност јавног деловања била је важна и велика новост за припаднике српске нације 
коју су најпре освојили у Хабзбуршком царству, а затим преузели и проширили у ауто-
номној, потом и независној Србији. Некадашњи пасиван однос према јавном животу, 
посебно код жена, заменило је отворено деловање и потврда сопствене личности, што 
се у пуном обиму може пратити на породичном културном обрасцу који је обликовао 
и Надежду Петровић. У питању су биле идеје модерног схватања личности које теже 
слободи на темељу моралних закона и разума, али и схватања о националној индиви-
дуалности и оригиналности. У извесном смислу јавно изражавање сопствене личности 
и поседовање приватности постала је карактеристика невеликог, али веома утицајног 
грађанског слоја друштва независне Србије.
 Сагледавајући значај целокупног наслеђа Надежде Петровић, фамилија Зорић и 
Петровић, као и континуирани рад Уметничке галерије „Надежде Петровић” на бризи о 
наслеђу сликарке по којој носи име, сматрам да публикација „ПОРОДИЦА НАДЕЖДЕ 
ПЕТРОВИЋ КРОЗ 19. ВЕК”, колегинице Драгане Божовић, представља велики културни 
допринос у откривању и презентовању цивилизацијског наслеђа Србије. Зато ми је ве-
лика част и задовољство да Уметничкој галерији „Надежда Петровић” у Чачку искрено 
препоручим да већ припремљену публикацију преда у штампу.

У Чачку, 29. јуна 2020. г.                                                Др Милош Тимотијевић, 
       историчар, музејски саветник, 
       Народни музеј Чачак
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У току вишегодишњег истраживања породице Надежде Петровић остварила 
сам сарадњу са низом музеја, архива и других установа културе. 
Упућујем неизмерну захвалност свим колегиницама и колегама на сарадњи, 
помоћи и подршци у време истраживања. Захваљујући њима ова монографија 
представља једно садржајно дело богато репродукцијама. 

Посебну захвалност изражавам Милошу Коларжу из Београда који је омо-
гућио приступ фонду породичних успомена Петровића, Мишковића и Зорића, 
рецензентима др Драгану Булатовићу и др Милошу Тимотијевићу и Слађани 
Тутуновић која је имала пуно стрпљења и разумевања за обиман материјал 
који је обрађивала у току визуелног обликовања књиге. 
 
Посебно захваљујем на драгоценој помоћи Маји Петровић у формирању ин-
декса и Ани Дамљановић у проверама текста. 

Посебно захваљујем Народном музеју у Чачку и Народном музеју у Краљеву и 
мајстору фотографије Миленку Савовићу на реализацији композиција за ко-
рицу и форзеце.

Велику захвалност дугујем пок. Милици Радовановић, мојој драгој тетка-Ми-
ци, за гостопримљивост коју ми је пружала током боравака у Београду у време 
истраживања, а коју јој, нажалост, данас не могу лично изразити.



Установе у којима су реализована истраживања, упознавања са изворима и музеалијама 
и остварена сарадња ради консултација и уступања репродукција:

     Архиви: 
Архив Србије, Београд  
Историјски архив Београда, Београд  
Архив САНУ, Београд  
Међуопштински историјски архив, Чачак  
Историјски архив Краљева  
Архив Војводине, Нови Сад  
Историјски архив Шумадије, Крагујевац
    ···
Завод за заштиту споменика културе града Београда  
Урбанистички  завод, Београд

    Музеји: 
Народни музеј Београд  
Музеј града Београда 
Педагошки музеј, Београд 
Музеј примењене уметности, Београд   
Музеј савремене уметности, Београд  
Музеј Војводине, Нови Сад 
Народни музеј, Чачак  
Народни музеј Краљево 
Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад  
Историјски музеј Србије, Београд  
Етнографски музеј, Београд 
Музеј Понишавља, Пирот  
Народни музеј Ниш  
Народни музеј Црне Горе, Цетиње  
Завичајни музеј, Јагодина  
Народни музеј, Крагујевац  
Народни музеј, Ваљево  
Музеј позоришне уметности, Београд 

     Библиотеке: 
Народна библиотека, Београд  
Библиотека „Владислав Петковић Дис, Чачак  
Библиотека „Стојан Трумић“, Тител  
Библиотека Матице српске, Нови Сад  
Библиотека САНУ, Београд  
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд  
Библиотека града Београда  
Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, Ваљево
    ···
Основна школа „Добрила Стамболић, Сврљиг - Одељење у Црнољевици 
    ···
Општина Палилула, Београд - Одељења за лична стања грађана, 
    вођење матичних књига и изборна права 
Општина Сврљиг - Месна заједница Црнољевица
Општина Лучани - Месна заједница Котража
    ···
Туристичка организација „Драгачево“, Гуча



   САДРЖАЈ КОРИЦЕ И ФОРЗЕЦА

   Идејно решење корице и форзеца: Драгана Божовић
   Фотографисао: Миленко Савовић, мајстор фотографије ФСС

   За композицију на корици коришћени су експонати:
• Лампа петролејка, почетак 20. века, Народни музеј, Краљево (фотографисао Срђан Вуловић)
• Васа Даниловић, Надежда Петровић као ученица, 1887, Београд, копија фотографије Милоша Коларжа, Београд 
• Ана Фелдман, Драгиња Зорић са децом Милевом, Светозаром и Христином, 1865, Београд, копија фотографије 
   Милоша Коларжа, Београд
• Рам за слику, Чачак, почетак 20. века, Народни музеј, Чачак, Етнолошка збирка, инв. бр. Е 3369
• Копија прве стране молбе Светозара Зорића за предавача на Великој школи упућене Министарству просвете, МПс, 
   1878. Ф-VII, бр. 96, Архив Србије, Београд 
• Књига Мите Петровића Финансије и установе Србије до 1842. књига I, Београд: Државна штампарија Краљевине 
   Србије, 1901, Завичајно одељење Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, Чачак 
• Џепни сат, Београд, око 1920, Народни музеј, Чачак, Етнолошка збирка, инв. бр. Е 2091

   За композицију на предњем форзецу коришћени су експонати:
• Зидни сат, почетак 20. века, Народни музеј, Краљево (фотографисао Срђан Вуловић)
• Леополд Кениг, Димитрије Петровић, око 1890, Београд, копија фотографије Милоша Коларжа, Београд
• Аноним, Милица и Влада Мишковић, 1899, Београд, копија фотографије Милоша Коларжа, Београд  
• Васа Даниловић, Владимир и Зорка Петровић, 1887, Београд, копија фотографије Милоша Коларжа, Београд
• Леополд Кениг, Милева Петровић, 1906, Београд, копија фотографије Милоша Коларжа, Београд  
• Бокал, 20. век, мајолика, полихромно сликање испод глазуре, Народни музеј, Чачак, Ликовна збирка, инв. бр. Л 221
• Чаша, почетак 20. века, безбојно стакло, рељефни украси, ливена, Народни музеј, Чачак, Ликовна збирка, инв. бр. Л 204
• Миље од плиша, Чачак, почетак 20. века, инвентарски број Е 404, Етнолошка збирка Народног музеја у Чачку

   За композицију на задњем форзецу коришћени су експонати:
• Лампа петролејка, Чачак, друга половина 19. века, Народни музеј, Чачак, Етнолошка збирка, инв. бр. Е 2384
• Ана Фелдман, Драгиња Зорић са децом Милевом, Светозаром и Христином, 1865, Београд, копија фотографије 
   Милоша Коларжа, Београд
• С. Стојановић и С. [Стојан] Јовановић, Милева Петровић са братом Светозаром и сестром Христином, 5. август 1877,  
   Чачак, копија фотографије Милоша Коларжа, Београд 
• Копија књиге Павла Зорића Србске јуначке песме, Народна библиотека, Београд, ''Каталог књига на језицима 
   југословенских народа 1519-1867'', бр. 824; копија у поседу Уметничке галерије „Надежда Петровић“, Чачак
• Копија прве стране молбе Светозара Зорића за предавача на Великој школи упућене Министарству просвете, МПс, 
   1878. Ф-VII, бр. 96, Архив Србије, Београд  
• Шоља, 20. век, мајолика, Народни музеј, Чачак, Ликовна збирка, инв. бр. Л 208
• Џепни сат, Београд, око 1920, Народни музеј, Чачак, Етнолошка збирка, инв. бр. Е 2091

   За композицију на преградној страни (бр. 272) коришћени су експонати:
• Васа Даниловић, Надежда Петровић као ученица, 1887, Београд, копија фотографије Милоша Коларжа Београд 
• Лампа петролејка, Чачак, друга половина 19. века, Народни музеј, Чачак, Етнолошка збирка, инв. бр. Е 2384
• Рам за слику, Чачак, почетак 20. века, Народни музеј, Чачак, Етнолошка збирка, инв. бр. Е 3369



ПОРОДИЦА НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ
КРОЗ 19. ВЕК

 
Издавач

Уметничка галерија „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“, Чачак
www.nadezdapetrovic.rs

Аутор
Драгана БОЖОВИЋ

Главни и одговорни уредник
Бранко ЋАЛОВИЋ, директор

Рецензенти
др Драган БУЛАТОВИЋ

др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ

Лектура и коректура
Слободан НИКОЛИЋ

Ликовни уредник
Драгана БОЖОВИЋ

Ликовно-графичко обликовање
Слађана ТУТУНОВИЋ

Обрада фотографија
Дизајн студио ”ТРИГОН”, Чачак

Штампа
Донат граф доо

Тираж
600

Чачак 2020.



CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

929.52 Петровић
929.52 Зорић
75(497.11)"18/19"(084.12)
75.071.1:929 Петровић Н.

БОЖОВИЋ, Драгана, 1964-

         Породица Надежде Петровић кроз 19. век / Драгана 
Божовић. - Чачак : Уметничка галерија "Надежда Петровић", 
2020 ([Београд] : Донат граф). - 289 стр. : илустр. ; 24 cm

"Монографија се објављује поводом сећања на 150 година од 
доласка Надеждиних родитеља Димитрија и Милеве Петровић 
у Чачак (1869-2019) и обележавања 60 година рада Уметничке 
галерије 'Надежда Петровић' Чачак (1961-2021)." --> колофон. 
- Текст ћир. и лат. - Тираж 600. - Скраћенице: стр. 258. - Стр. 
286-287: Porodično stablo kao ram za sliku / Dragan Bulatović. 
- Стр. 289: Публикација "Породица Надежде Петровић кроз 
19. век" / Милош Тимотијевић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: стр. 259-270. - Регистри.

ISBN 978-86-83783-97-7

a) Петровић, Надежда (1873-1915) b) Петровић (породица) - 19в 
v) Зорић (породица) - 19в g) Ликовна уметност - Србија - 19в

COBISS.SR-ID 27104777 


