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СА КРАЛ НО ГРА ДИ ТЕЉ СТВО И ГРА ДИ ТЕ ЉИ ЦР КА ВА  
У КНЕ ЖЕ ВИ НИ СР БИ ЈИ У ВРЕ МЕ ПР ВЕ ВЛАДАВИНE  

КНЕ ЗА МИ ЛО ША ОБРЕ НО ВИ ЋА (1815–1839)

СА ЖЕ ТАК: У вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша Обре но ви ћа (1815–1839), у Кне-
же ви ни Ср би ји je по диг нут и об но вљен ве ли ки број цр ка ва. Ак тив но сти ве за не за по-
ди за ње и об на вља ње хра мо ва би ле су део кне же ве др жа во твор не и лич не по ли ти ке, те 
су раз гра на ва ње па ро хиј ске мре же и обез бе ђи ва ње гра ди те ља за тај по ду хват би ли је дан 
од им пе ра ти ва. Иа ко на дoсадашњем ступ њу ис тра же но сти са крал ног гра ди тељ ства 
овог пе ри о да за ве ли ки број хра мо ва ни је мо гу ће утвр ди ти ко су би ли гра ди те љи, за-
хва љу ју ћи са чу ва ној, и у ве ли кој ме ри пу бли ко ва ној, ар хив ској гра ђи о мно гим гра ди-
те љи ма по сто је са чу ва ни по да ци, иа ко не кад не пот пу ни. На ме ра је да се овим ра дом 
упот пу не до са да шња зна ња о са крал ном гра ди тељ ству и гра ди те љи ма цр ка ва у Ср би ји 
од 1815. до 1839. го ди не, иден ти фи ко ва њем од ре ђе них исто риј ских окви ра ко ји су омо-
гу ћи ли по ја ву и до ми на ци ју по је ди них гра ди тељ ских стру ја, са ак цен том на нај зна чај-
ни ја гра ди тељ ска име на и њи хо ве по је ди нач не опу се.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Кне же ви на Ср би ја, пр ва вла да ви на кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, 
са крал но гра ди тељ ство, бал кан ски гра ди те љи. 

Пе ри од Пр вог и Дру гог срп ског устан ка про тив осман ске вла сти (1804–1815) до-
нео је та лас ве ли ких ра за ра ња ко јим су би ли за хва ће ни ма на сти ри и цр кве, ме ђу ко-
ји ма су би ли и они ма ло број ни хра мо ви из гра ђе ни и об но вље ни у крат ком вре ме ну 
ми ра, из ме ђу уста на ка (КО ЛА РИЋ 1959: 8–10; Кла си ци зам 1967: 23; ВУ ЈО ВИЋ 1986: 50, 
75–84, 92–94, 97–98, 101). Од мах на кон Дру гог срп ског устан ка, 1815. го ди не, ис пр ва 
скром но и уз не знат на сред ства, по чи њу да се об на вља ју и по ди жу ма њи хра мо ви, 
по пут оних у се лу Цве та нов ци ма (1815), Вре лу (1816), Ра бро ву (1817), То по ли (1815), и 
об на вља ју ма на сти ри ме ђу ко ји ма су Бо го ва ђа (1816) и Ни ко ље (1817), те ис по сни ца 
Све тог Са ве код Сту де ни це (1815) (КО ЛА РИЋ 1959: 10; ПА ВЛО ВИЋ 1962: 30; Кла си ци зам 
1967: 24; ВУ ЈО ВИЋ 1986: 101–102; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 119). На кон 1817. го ди не, ка да Ми лош 
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Обре но вић до би ја ти ту лу кне за, па ра лел но са ње го вим ди пло мат ским на по ри ма и 
пре го во ри ма са Осман ским цар ством ве за ним за до би ја ње по ли тич ке и цр кве не ау то-
но ми је, те ја ча њем лич ног по ло жа ја и по ве ћа њем при хо да, до ла зи до осет ни јег на прет-
ка у из град њи цр кве них гра ђе ви на (ВУ ЈО ВИЋ 1986: 61; ЉУ ШИЋ 2004: 1–21, 114–117). Го-
ди не 1818. кнез гра ди цр кву у Ја го ди ни (сл. 1) и при двор ну цр кву у Кра гу јев цу, а на-
ред не го ди не и цр кву у По жа рев цу, а у вре ме из ме ђу 1820. и 1830. ње го вим тро шком, 
лич ним при ло зи ма, као и за ла га њем ло кал ног ста нов ни штва, све штен ства, уста нич-
ке ели те и на род них ста ре ши на по диг нут је зна тан број хра мо ва (МАР КО ВИЋ 1942: 
121–130; КО ЛА РИЋ 1959: 11–13; КА ШИЋ 1960: 267–271; СТРА ЊА КО ВИЋ 1960: 262–267; Кла-
си ци зам 1966: 24–25; ВУ ЈО ВИЋ 1973: X–XI; 1986: 61). Нај ве ћи за ма јац у по ди за њу и опре-
ма њу пра во слав них хра мо ва усле дио је на кон до но ше ња Ха ти ше ри фа 1830. го ди не. 
Овај прав ни акт био је од ве ли ког зна ча ја за др жав ност Ср би је јер је њи ме она по-
ста ла на след на мо нар хи ја под сул та но вим си зе рен ством, са са мо у прав ним пра вом 
и сло бо дом ве ро и спо ве сти, што је под ра зу ме ва ло сло бод но по ди за ње и об на вља ње 

Сл. 1. Стара црква у Јагодини, Милутин Гођевац, 1818.
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цр ка ва и ма на сти ра (ЉУ ШИЋ 2004: 4–14). Као по сле ди ца Ха ти ше ри фа из 1830. Ср би ји 
је из дат Кон кор дат 1831, ко јим је она до би ла пра во на уну тра шњу цр кве ну ау то номи-
ју (СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ 1991, 312–318; ЉУ ШИЋ 2004, 21–23). Ови прав но-по ли тич ки окви ри, 
пра ће ни по бољ ша ним еко ном ским усло ви ма, омо гу ћи ли су ди на мич но раз гра на ва ње 
па ро хиј ске мре же (ВУ ЈО ВИЋ 1986: 61, 102–103). По ред ре ал них по тре ба, ак тив но сти ве-
за не за об на вља ње и по ди за ње ве ли ког бро ја хра мо ва у вре ме ко је је обе ле жи ло пр ву 
вла да ви ну кне за Ми ло ша Обре но ви ћа (1815–1839) (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1983: 147–152; ВУ ЈО ВИЋ 1986: 
108), би ле су део кне же ве др жав не по ли ти ке и вла дар ске иде о ло ги је иза ко јих је стаја-
ла свест о зна ча ју Цр кве као ин сти ту ци је у кон сти ту и са њу срп ске на ци о нал не др жа-
ве (КО СТИЋ 2016: 18–22; ЂО КИЋ 2018: 122–127; ПУ ЗО ВИЋ 2018: 81–89). Та ко ђе, ве ли ка 
кне же ва кти тор ска и при ло жнич ка де лат ност у овом пе ри о ду про из ла зи ла је и из 
иде о ло шких ко но та ци ја ње го вог пред ста вља ња као осло бо ди о ца и до бро чи ни те ља. 
Ти ме су ис ка зи вани ње гов хри шћан ски иден ти тет, али и моћ и ве ли чај ност као вла-
да ра (МА КУ ЉЕ ВИЋ 2000: 283–294; 2014: 175; ЛА ЗИЋ 2006: 649; КО СТИЋ 2016: 44–52; 2017: 
48–53; СТАН КО ВИЋ 2018: 141–143). Ње го вим за ла га њем и уз по моћ лич них фи нан сиј-
ских сред ста ва (де ли мич но или у це ло сти), у вре ме из ме ђу 1815. и 1839. по диг ну то је 
ви ше сто ти на хра мо ва и об но вље но ви ше ма на сти ра (ВУ ЈИЋ 1901; 1902; МАР КО ВИЋ 1942: 
121–130; КА ШИЋ 1960: 267–271; СТРА ЊА КО ВИЋ 1960: 262–267; КО СТИЋ 2016: 47–48).

У вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша Обре но ви ћа Ср би ја је би ла нај ве ће гра-
ди ли ште на Бал ка ну (КО ЛА РИЋ 1959: 15–23). За ва жне гра ди тељ ске по ду хва те, по пут 
из град ње пр вих про фа них обје ка та раз ли чи те на ме не и хра мо ва, кнез је на сто јао да 
омо гу ћи нај бо ље гра ди те ље и до вољ ну фи зич ку сна гу. Бу ду ћи да ло кал них гра ди-
те ља у том пе ри о ду ни је би ло до вољ но да за до во ље по тре бе тр жи шта, до во ђе ни су 
мај сто ри из окол них обла сти, пре те жно из ју жних кра је ва Бал ка на, ко ји су још увек 
би ли део Осман ског цар ства (КО ЛА РИЋ 1959: 13–14; Кла си ци зам 1966: 5, 26–31; КО СТИЋ 
2006: 226–241; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 26, 38). Нај ве ћи број гра ди те ља са крал них обје ка та 
у вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша до ла зио је са про сто ра да на шње Ма ке до ни је 
– из Охри да, Би то ља, Кру ше ва, Ве ле са, Вра не ша, као и из Оса та у Бо сни и Хер це го-
ви ни, док је број ло кал них гра ди те ља био ма ли, а гра ди те љи ма са те ри то ри је Хаб-
збур шког цар ства у ово вре ме го то во да ни су по ве ра ва ни по сло ви ве за ни за из град-
њу хра мо ва (КО ЛА РИЋ 1959: 13, 24–28; Кла си ци зам 1966: 26–35).1 Гра ди те љи са ју га 
Бал ка на гра ди ли су, осим у Ср би ји, пра во слав не хра мо ве ши ром Бал ка на при па-
да ју ћи је дин стве ном бал кан ском кул тур ном мо де лу (Ma ku lje vić 2004: 387–390; 
МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006: 22–29). Овај кул тур ни мо дел, не го ван ме ђу хри шћа ни ма у Осман-
ском цар ству, био је при хва ћен у Ср би ји на кон Дру гог срп ског устан ка (1815). По сле 
Ха ти ше ри фа 1830. го ди не, при хва та њем од ре ђе них еле ме на та европ ске кул ту ре, 
бал кан ски кул тур ни мо дел пре ра ста у осо бе но до ма ће ста ње у кул ту ри (МА КУ ЉЕ ВИЋ 

1 Ита ли јан Ђу зе пе ди Ан то нио из Лу га на је у вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша био нај че шће 
ан га жо ва ни стра нац на са крал ним објек ти ма и то ра ди кре че ња и мо ле ри са ња, а та ко ђе је био мај стор 
за шту ка ту ру. Ра дио је у цр ква ма у Кра гу јев цу, Ја го ди ни, Сиб ни ци, Чо ке ши ни и Бо го ва ђи, а ве ро ват но 
и на мно гим дру гим ко је још ни су иден ти фи ко ва не. 
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2006: 38–45).2 Но си о ци овог кул тур ног мо де ла у Кне же ви ни Ср би ји, по ред кне за Ми-
ло ша и чла но ва ње го ве по ро ди це, би ла је цр кве на, тр го вач ка и уста нич ка ели та, 
упра во онај слој срп ског дру штва ко ји се ја вља као кти тор хра мо ва или ини ци ја тор 
њи хо ве град ње. Ова кав кул тур ни кон текст био је по год но тле за при хва та ње гра ди-
те ља са ју га Бал ка на и њи хо ву до ми на ци ју у са крал ном гра ди тељ ству мла де Кне же-
ви не Ср би је. Вр ху нац њи хо ве гра ди тељ ске де лат но сти био је до сре ди не XIX ве ка. 
Са про ме ном вла сти 1842. го ди не, до ла ском кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа и уста-
во бра ни те ља, са све ја чим усва ја њем европ ског кул тур ног мо де ла и ре ор га ни за ци-
јом ка дров ске струк ту ре др жав них ин сти ту ци ја, бал кан ске гра ди те ље по сте пе но 
по ти ску ју ар хи тек те и ин же ње ри шко ло ва ни у европ ским цен три ма, ко ји ма се по ве-
ра ва ју ме ста у др жав ним ин сти ту ци ја ма и про јек то ва ње, над зор и из град ња са крал-
них и про фа них обје ка та (Кла си ци зам 1966: 33–35; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 91–105; КО СТИЋ 
2016: 241–247). 

Сво је гра ди тељ ске и мај стор ске ве шти не гра ди те љи ко ји су по ти ца ли из Осман-
ског цар ства сти ца ли су у окви ру тај фи, што је био вид еду ка ци је ка рак те ри сти чан 
за осман ски Бал кан.3 Гра ђа о есна фи ма по ка зу је да је уну тра шње уре ђе ње тај фи било 
стро го про пи са но, хи је рар хи зо ва но и да је на пре до ва ње у за на ту би ло по сте пе но 
(ЂОР ЂЕ ВИЋ 1925). За мно ге тај фе би ло је особено да су би ле по ро дич ног ка рак те ра и да 
се зна ње и уме ће пре но си ло са ко ле на на ко ле но, те да су сво ја гра ди тељ ска зна ња 
шти ти ле од дру гих, кон ку рент ских тај фи, ства ра ју ћи соп стве не гра ди тељ ске тај не 
сим бо ле и је зик (ПО ПОВ СКИ 1976: 198–208; МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 2000: 50–52; МА КУ ЉЕ ВИЋ, КО-
СТИЋ 2020: 25, 32).

Ме ђу гра ди те љи ма ко ји су са ју га Бал ка на, углав ном из Охри да, Би то ља Кру-
ше ва и Ве ле са, до ла зи ли у Кне же ви ну Ср би ју и у вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми-
ло ша уче ство ва ли у из град њи и об но ви хра мо ва, би ли су: Ко ста Ди мо вић, Ан дри ја 
Со ти ро вић, Ја ња Ми хај ло вић, Ни ко ла Ђор ђе вић, ха џи Ни ко ла Жив ко вић, Ди ми три-
је Со ти ро вић (Со тир), На стас Сте фа но вић и Си ма Ви ро ња. Не ки од њих на ста ви ли 
су да опра вља ју и гра де са крал не објек те и ка сни је, то ком пе те и ше сте де це ни је XIX 
ве ка, ка да им се при кљу чу ју и дру ги гра ди те љи из ју жних обла сти Бал ка на, по пут: 
На ста са Ђор ђе ви ћа, На ста са (Ана ста са/Та се) На у мо ви ћа, Пе тра Ђор ђе ви ћа, Јо ва на 
Вељ ко ви ћа, Пе тра Ни ко ли ћа и Ан дре је Да мја но ва (КО СТИЋ 2016: 234–241). Од 1815. 
до 1839. го ди не у Кне же ви ни ра де и мај сто ри из Ста рог Вла ха и Вра не ша, по пут Ми-
ро сла ва Бу љу ги је и Но ва ка (КО ЛА РИЋ 1959: 19, 26). Дру га до ми нант на гра ди тељ ска 
стру ја ко ја је по ди за ла и об на вља ла хра мо ве у Ср би ји, већ на кон Дру гог срп ског устан-
ка 1815, до ла зи ла је из Оса та у Бо сни и Хер це го ви ни (МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 2000: 15–151). 

2 Овај кул тур ни мо дел пред ста вља сво је вр сну фу зи ју бал кан ског и европ ског кул тур ног мо де ла 
и имао је за циљ да Кне же ви ну Ср би ју кул ту ро ло шки ја сно одво ји од по ли тич ког дру гог – Осман ског 
цар ства и Хаб збур шке мо нар хи је. О то ме ви ше: МА КУ ЉЕ ВИЋ 2006: 38–45.

3 О то ме ка ко су из гле да ли про це си обра зо ва ња гра ди те ља на Бал ка ну то ком XIX ве ка све до чи 
за о став шти на јед ног од нај про дук тив ни јих ме ђу њи ма, Ан дре је Да мја но ва. О то ме вид. ви ше у: МА КУ-
ЉЕ ВИЋ 2008: 25–27.
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Ме ђу нај про дук тив ни јим оса ћан ским тај фа ма би ла је тај фа Ми лу ти на Го ђев ца (МИ-
ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 2000: 136–150). О при ват ним жи во ти ма, по ре клу, обра зо ва њу и опу су 
ових гра ди те ља ма ло се или ни ма ло зна. Њи хо ва име на до во де се у ве зу са град њом 
по је ди них цр ка ва углав ном за хва љу ју ћи са чу ва ној ар хив ској гра ђи, што не ис кљу-
чу је мо гућ ност про ши ре ња њи хо вог гра ди тељ ског опу са ве за ног за са крал ну ар хи-
тек ту ру на тлу Кне же ви не Ср би је иден ти фи ко ва њем но вих де ла у бу дућ но сти. 

У вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша Обре но ви ћа ови гра ди те љи ди за ли су 
са крал не објек те ко ји су по сво јој ти по ло ги ји би ли раз ли чи ти. Ова раз ли чи тост била 
је усло вље на по ли тич ким, кул тур ним, дру штве ним и еко ном ским окви ри ма. Из ме ђу 
1815. и 1830. го ди не, са крал ним гра ди тељ ством Ср би је до ми ни ра ју цр кве брв на ре 
због ла ко ће, бр зи не и ни ских тро шко ва њи хо ве град ње (ПА ВЛО ВИЋ 1962; 1994: 21–37; 
ВУ ЈО ВИЋ 1986: 102–108; КО СТИЋ 2016: 175–184). Као ре пре зен та тив ни ји тип обје ка та 
по ди жу се јед но брод ни по ду жни хра мо ви ма њих ди мен зи ја, без ку по ла и зво ни ка, 
гра ђе ни од чвр стог ма те ри ја ла, са пра во у га о ним или по лу кру жним пев нич ким про-
сто ри ма, нај че шће ви дљи вим спо ља, са при пра та ма или без њих (ВУ ЈО ВИЋ 1973: XI –XII; 
1986: 102; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 26–27, 119–121, 123–132). По сво јим ар хи тек тон ским кон-
цеп ци ја ма, ови ти по ви хра мо ва од го ва ра ли су бал кан ској са крал ној ар хи тек ту ри 
тог вре ме на. На кон до би ја ња Ха ти ше ри фа 1830. и вер ских сло бо да њи ме за га ран то-
ва них, до ла зи до ин тен зив ни јег усва ја ња сред њо е вроп ских ар хи тек тон ских схва та-
ња, те се при хва та мо дел пра во слав ног хра ма са про сто ра Кар ло вач ке ми тро по ли је, 
ко ји под ра зу ме ва јед но брод ну по ду жну гра ђе ви ну са ба рок ним зво ни ком на про че љу. 
Зво ња ва зво на и по ди за ње зво ни ка би ло је у то вре ме сим бол но во сте че не сло бо де и 
за то је из град ња хра мо ва са зво ни ком би ла од иде о ло шког зна ча ја за др жа ву и цр кву 
(СТРА ЊА КО ВИЋ 1960: 266–267; КО СТИЋ 2016: 50). Из град њом пр во при двор не Топ чи-
дер ске цр кве (1834), а за тим и Са бор не цр кве у Бе о гра ду (1837–1840), овај ар хи тек-
тон ски тип хра ма би ва оп ште при хва ћен и до ми нан тан у са крал ној ар хи тек ту ри 
Кне же ви не, по др жа ван и про мо ви сан од стра не цр кве них и др жав них вла сти од че-
твр те де це ни је, па го то во до кра ја XIX ве ка (ВУ ЈО ВИЋ 1986: 110–123; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 
26, 121–122, 132–148; МА КУ ЉЕ ВИЋ 2014: 175; КО СТИЋ 2016: 174–175, 191–205). Гра ди те љи 
са крал них обје ка та ко ји ра де у вре ме из ме ђу 1815. и 1839. го ди не при хва та ли су и за-
до во ља ва ли зах те ве тр жи шта и на ру чи ла ца, што је ути ца ло на то да њи хо ве опу се 
упра во чи не хра мо ви раз ли чи тих ар хи тек тон ских кон цеп ци ја и стил ских од ли ка. 
Та ква „при ла го дљи вост” гра ди те ља ко ји по ти чу из раз ли чи тих обла сти Бал ка на, 
све до чи о њи хо вој до број упу ће но сти и гра ди тељ ској ве шти ни, ко ја је у ста ри јој 
исто риј ско у мет нич кој ли те ра ту ри би ла за не ма ри ва на.

Ме ђу гра ди те љи ма ко ји су са ју га већ 1815. до шли на те ри то ри ју уста нич ке Срби је 
био је Ко ста Ди мо вић из Охри да. Осим што је по зна то да је у Ср би ју до шао из Охри да, 
ни су по зна ти дру ги по да ци о ње го вом жи во ту и обра зо ва њу. Пр во по зна то ње го во 
гра ди тељ ско оства ре ње у Ср би ји би ла је цр ква у Бре сни ци код Кра ље ва ко ју по ди-
же 1815. го ди не (Кла си ци зам 1966: 28; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 119). У вре ме из ме ђу 1827. и 1831. 
го ди не по ди же Цр кву Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла у Шап цу (Кла си ци зам 1966: 28; 
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ВУ ЈО ВИЋ 1986: 111). Го ди не 1835. за по чео 
је град њу Цр кве По кро ва Пре све те Бо-
го ро ди це у Ва ље ву (Кла си ци зам 1966: 28; 
ВУ ЈО ВИЋ 1986: 112; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 134). 
Из пи сма Је вре ма Не на до ви ћа кне зу Ми-
ло шу, с по чет ка 1833. го ди не, са зна је се да 
је же ља жи те ља Ва ље ва би ла да за град-
њу цр кве ан га жу ју Ја њу Ми хај ло ви ћа, или 
Ха џи ју (ха џи Ни ко лу Жив ко ви ћа). Како 
је из Бе о гра да сти гао од го вор да су оба 
мај сто ра за у зе та, Је врем Не на до вић 1833. 
го ди не оба ве шта ва кне за Ми ло ша да је 
за из град њу цр кве у Ва ље ву на шао не и-
ма ра Ко сту Ди мо ви ћа, ко ји се уго во ром 
оба ве зао да ће по ди ћи ва ље вач ку цр кву 
од твр дог ма те ри ја ла, у све му бо ље не го 
ша бач ку (АС–КК, IX, 1833, 394; НЕ СТО РО-
ВИЋ 2006: 134). Ар хив ска гра ђа по ка зу је да 
је већ 1836. го ди не Ко ста Ди мо вић остао 
без овог по сла јер је, по же љи кне за Ми-
ло ша, овај по сао по ве рен дру гом гра ди-
те љу, Ди ми три ју Со ти ро ви ћу (АС–КК, IX, 
1836, 498; Кла си ци зам 1966: 295). Раз ло-
зи за ова кву кне же ву од лу ку оста ли су 

не по зна ти, те се са мо мо же прет по ста ви ти да кнез ни је био за до во љан, или ње го вим 
ра дом, или це ном.

Ме ђу гра ди те љи ма ко ји су са ју га Бал ка на до шли у Кне же ви ну Ср би ју би ли су и 
Ја ња Ми хај ло вић и Ни ко ла Ђор ђе вић. Они су би ли ме ђу нај ан га жо ва ни јим не и ма ри-
ма то ком пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. Ни је по зна то ода кле су до шли 
у Ср би ју, а на ње ној те ри то ри ји оства ри ли су зна ча јан опус у до ме ну са крал не и про-
фа не ар хи тек ту ре (ПЕ ТРО ВИЋ 1899: 127, 170, 213, 553, 599; ПА ВЛО ВИЋ 1955: 302; КО ЛА РИЋ 
1959: 20–21, 25; Кла си ци зам 1966: 27–28; ВУ ЈО ВИЋ 1986: 141; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 53–61; 
МА НЕ ВИЋ 2008: 289; МИ ТРО ВИЋ 2008: 53–54, 93–96; МА КУ ЉЕ ВИЋ 2014: 159, 167–168, 175). 
Ја ња Ми хај ло вић био је до ста це њен гра ди тељ, по знат још и као Ја ња Ма ли, Ја ња Цин-
ца рин или Ја ња Га гри ца. По зна то је да је три де се тих го ди на XIX ве ка имао сво ју зи-
дар ску тај фу од три де се то ро љу ди, од че га осам на ест мај сто ра, две кал фе и три чи ра-
ка (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1922: 55–57). Ја ња Ми хај ло вић и Ни ко ла Ђор ђе вић ра ди ли су углав ном 
за јед но, пред у зи ма ју ћи не ко ли ко по сло ва исто вре ме но. Ја вља ју се пр ви пут 1822. го-
ди не ка да гра де цр кву у Ка ра нов цу (Кра ље ву) на зах тев кне за Ми ло ша, а за тим гра де 
цр кве у Риб ни ку 1823. и Вар ва ри ну 1825. го ди не (сл. 2) (АС–МПс, 1844, ф. VI, р. 26; ПЕ-
ТРО ВИЋ 1899: 127, 170, 213, 553, 599; Кла си ци зам 1966: 27–28; МА КУ ЉЕ ВИЋ 2000: 290–291; 

Сл. 2. Црква у Варварину, Јања Михајловић 
Мали и Никола Ђорђевић, 1825.
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БОГ ДА НО ВИЋ, НОВ ЧИЋ 2000: 297; НЕ-

СТО РО ВИЋ 2006: 130). Та ко ђе 1825. 
го ди не ра де на об но ви ма на сти ра 
Ру ку ми је, за тим на об но ви цр кве 
и ко на ка ма на сти ра Ра че 1826. и по-
ди жу цр кву у Сви лајн цу 1827. го-
ди не (ПЕ ТРО ВИЋ 1899: 127, 170, 213; 
Кла си ци зам 1996: 27–28; НЕ СТО РО-

ВИЋ 2006: 132). По пре ла ску у Бе о-
град ра де Ко нак кне ги ње Љу би це 
1829. го ди не и цр кву са ко на ци ма 
ма на сти ра Ра ко ви це 1824–1829. го-
ди не (сл. 3) (ПЕ ТРО ВИЋ 1899: 553; 
Кла си ци зам 1966: 179; ЏЕ ЛЕ БИЋ 1969: 
110–111; ВУ ЈО ВИЋ 1973: 264; 1986: 
108; МА КУ ЉЕ ВИЋ 2014: 159). Њи хов 
за јед нич ки рад је и Ста ра цр ква 
Све тог Мар ка на Та шмај да ну у Бео-
гра ду (сл. 4), по диг ну та 1832–1833. 
на ме сту са ког је 1830. го ди не про-
чи тан Ха ти ше риф (НЕ СТО РО ВИЋ 
2006: 129; МА КУ ЉЕ ВИЋ 2014: 167–168). 
Ја ња Ми хај ло вић по чи ње са град-
њом Ко на ка у Топ чи де ру 1831. го-
ди не, а при ли ком гра ђе ња Топ чи-
дер ске при двор не цр кве 1832–1834. 
го ди не при дру жио му се Ни ко ла 
Ђор ђе вић (ПЕ ТРО ВИЋ 1899: 599; НЕ-

СТО РО ВИЋ 2006: 133–134; МИ ТРО ВИЋ 
2008: 60–63, 92–96; МА КУ ЉЕ ВИЋ 
2014: 175). Ја ња гра ди и цр кву у Остру жни ци 1833. го ди не (ПЕ ТРО ВИЋ 1897: 722; ВУ ЈО ВИЋ 
1973: 226; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 131–132), а по том пред у зи ма об но ву цр кве у За је ча ру и до-
град њу цр кве у Ва ље ву 1837. го ди не, што је ујед но за са да ње гов по след њи по зна ти 
по сао у Кне же ви ни (АС–КК, IX 1837, 593; Кла си ци зам 1966: 28, 339–341; НЕ СТО РО ВИЋ 
2006: 134–137). Ар хив ска гра ђа ука зу је на то да је Ја ња био ан га жо ван у не ком свој-
ству и на по сло ви ма из град ње ша бач ке цр кве то ком 1829. го ди не. Он та да тра жи да 
из Ви шњи це до пре ми ка мен за град њу хра ма (ЏЕ ЛЕ БИЋ 1969: 107–108). Мо гу ће да је, 
због дру гих уго во ре них по сло ва, до пре ма ње ма те ри ја ла био је ди ни ње гов ан га жман 
у из град њи ша бач ке цр кве. Осим за јед нич ких де ла са Ја њом, за са да ни је утвр ђен 
Ни ко лин са мо ста лан рад на из град њи са крал них обје ка та.

Сл. 3. Конаци манастира Раковице, 1824–1829.

Сл. 4. Стара црква Светог Марка на Ташмајдану 
у Београду, Јања Михајловић Мали и 

Никола Ђорђевић, 1832–1833.
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Је дан од нај и стак ну ти јих не и ма ра у Кне же ви ни Ср би ји био је ха џи Ни ко ла Жив-
ко вић. По зна то је да је ро ђен 1792. го ди не у Кру ше ву или Во де ну у Ма ке до ни ји, као 
и то да је умро 1870. го ди не у Бе о гра ду (НЕ СТО РО ВИЋ 1937: 13–14, 19–20; 1974: 143; 2006: 
54, 129, 133; КО ЛА РИЋ 1959: 19–20; Кла си ци зам 1966: 30–31; ЏАМ БА ЗОВ СКИ 1984: 506; МА-
НЕ ВИЋ 2008: 131; ВИ ЋЕН ТИЋ 2010: 319–337; ЂУ РИЋ ЗА МО ЛО 2011: 126–131). Прет по ста вља се 
да се шко ло вао у Со лу ну или у Ати ни, а вре ме ње го вог до ла ска у Кне же ви ну Ср би ју 
ни је за са да по зна то (ЂУ РИЋ ЗА МО ЛО 1981: 42; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 53). По до ла ску у Кне-
же ви ну, ха џи Ни ко ла Жив ко вић вр ло бр зо за до би ја по ве ре ње кне за Ми ло ша Обре-
но ви ћа и он му по ве ра ва из град њу и над зи ра ње из град ње нај ре пре зен та тив ни јих 
гра ђе ви на у Бе о гра ду у пр вој по ло ви ни XIX ве ка (НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 54). Сма тра се 
да су пре ма ње го вим про јек ти ма из гра ђе ни Ко нак кне ги ње Љу би це, Ко нак и цр ква 
у Топ чи де ру и Ђу мру ка на (Кла си ци зам 1966: 30–31; ВУ ЈО ВИЋ 1986: 108; НЕ СТО РО ВИЋ 
2006: 53–54; ВИ ЋЕН ТИЋ 2010: 321; МА КУ ЉЕ ВИЋ 2014: 99). Ха џи Ни ко ли Жив ко ви ћу се 
при пи су ју и пла но ви ко на ка и цр кве ма на сти ра Ра ко ви це (Кла си ци зам 1966: 30–31), 
Пр ве бе о град ске ка сар не у Па ли лу ли 1837. го ди не, Ви ше жен ске шко ле, као и зда ња 
гра ђе ног за кне жев двор 1829–1836. ко је је ко ри шће но за по тре бе Ми ни стар ства фи-
нан си ја (НЕ СТО РО ВИЋ 1937: 20; ПА ВЛО ВИЋ 1955: 280; СТА НО ЈЕ ВИЋ 1960: 177; ВИ ЋЕН ТИЋ 
2010: 321). У вре ме вла сти кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, ха џи Ни ко ла Жив ко вић је био 
по ста вљен зва нич но за кне же вог лич ног мај сто ра (1834), за шта је при мао и го ди шњу 
пла ту у ви си ни од 3000 гро ша. Као по ве ре ник кне за Ми ло ша, за вре ме ње го ве вла-
да ви не, осим за до би је ног угле да ус пео је да ство ри и за ви дан име так (ВИ ЋЕН ТИЋ 2010: 
322). Тек на кон до ла ска То ме Ву чи ћа Пе ри ши ћа у Бе о град и ње го вог пре у зи ма ња 
уло ге ру ко во ди о ца др жав не из град ње, као и лич них су ко ба са њим, ха џи Ни ко ла 
Жив ко вић гу би не ке од сте че них при ви ле ги ја. На кон кри зе ко ја је обе ле жи ла ње го-
ву гра ди тељ ску ак тив ност и по зи ци ју у дру штву, 1837. ха џи Ни ко ла до би ја по но во 
ме сто у др жав ној слу жби као „над зи ра тељ над мај сто ри ма”. Ова функ ци ја тра  ја ла је 
до од ла ска кне за Ми ло ша са вла сти 1839, а и зва нич но му је уки ну та 1841. го ди не 
(ВИ ЋЕН ТИЋ 2010: 323–324). По од ла ску Обре но ви ћа са вла сти, 1842. го ди не се пре се-
ља ва у Зе мун по што је био прог нан као њи хов при ста ли ца, а 1843. го ди не за си гур но 
се вра тио у Кне же ви ну по што се утвр ди ло да ни је про тив ник уста во бра ни тељ ског 
ре жи ма. Та да је по на ло гу кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа ра дио на из град њи Сре-
ске ку ће у То по ли (ВИ ЋЕН ТИЋ 2010: 325–330). По Ми ло ше вом по врат ку на власт 1859. 
го ди не ха џи Ни ко ла Жив ко вић ра ди при Ми ни стар ству гра ђе ви на као „над зи ра тељ 
пра ви тел стве них гра ђе ви на” све до смр ти, на кон че га је ова слу жба уки ну та (ЂУ РИЋ 
ЗА МО ЛО 1981: 42; МА НЕ ВИЋ 2008: 131).

Ха џи Ни ко ла Жив ко вић је то ком свог жи во та у Кне же ви ни Ср би ји из гра дио 
ве ћи део др жав них згра да и над зи рао ве ћи ну обје ка та ме ђу ко ји ма су би ле и цр кве. 
Прет по ста вља се да су ње го ви пла но ви би ли ти по ко ји ма су ста ру Цр кву Све тог 
Мар ка на Та шмај да ну, при двор ну цр кву у Топ чи де ру, ко на ке и цр кву ма на сти ра Ра-
ко ви це по ди гли гра ди те љи Ја ња Ми хај ло вић и Ни ко ла Ђор ђе вић, но до оп се жни јих 
ис тра жи ва ња не тре ба ис кљу чи ва ти ни њи хов са мо стал ни удео у пла но ви ма тих 
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обје ка та (НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 129, 133). Је дан од Жив ко ви ће вих ра до ва ве зан за са крал-
ну ар хи тек ту ру, ко ји се на осно ву са чу ва не ар хив ске гра ђе са свим по у зда но ве зу је 
за ње го во име, је сте из ра да пла на и из град ња зво ни ка на Цр кви Све тих апо сто ла 
Пе тра и Па вла у Шап цу (ВИ ЋЕН ТИЋ 2010: 330–333).4 Ша бач ка цр кве на оп шти на је скло-
пи ла са ха џи Ни ко лом уго вор око по ди за ња зво ни ка 2. ју на 1851. го ди не. Ка ко је то ком 
град ње са на ру чи о ци ма до ла зи ло до не сла га ња, из ра ђен је нов план у Ми ни стар ству 
гра ђе ви на, по ко ме је зво ник за вр шен тек 1858. го ди не (ВИ ЋЕН ТИЋ 2010: 331–333). 

Са ју га Бал ка на у Ср би ју је до шао и Цин ца рин Ди ми три је Со ти ро вић (Со тир) 
(Кла си ци зам 1966: 29; СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ 2004: 107–109). По зна то је да је 1834. го ди не имао 
тај фу од пет на ест зи дар ских рад ни ка и да је уче ство вао у из град њи Ђу мру ка не (Кла-
си ци зам 1966: 29). На осно ву са чу ва не пре пи ске Је вре ма Не на до ви ћа са кне зом Ми-
ло шем од 14. апри ла 1836. го ди не, са зна је се да је Со ти ро вић до шао са сво јим рад-
ни ци ма у Ва ље во да зи да цр кву. У по год би се оба ве зао да цр кву зи да по угле ду на 
по жа ре вач ки храм, по це ни од 15.000 гро ша чар шиј ских (АС–КК, IX, 1836, 499; Кла-
си ци зам 1966: 295, 297–298; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 136). Због пу ца ња зи до ва и сво до ва то-
ком град ње, Со ти ро вић је по сао на ва ље вач кој цр кви пре пу стио Ја њи Ми хај ло ви ћу 
на зах тев кне за Ми ло ша, о че му све до че са чу ва не пре пи ске (Кла си ци зам 1966: 339–
341; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 136). Осим на по ла оста вље не ва ље вач ке цр кве, Со ти ро вић је 
до по ла гра дио и Цр кву Све тог Ди ми три ја у се лу Бре зни 1836. го ди не чи ји је кти тор био 
кнез Ми лош (Кла си ци зам 1966: 308). Из не по зна тих раз ло га, по кне же вој на ред би, 
Со ти ро вић на пу шта град њу цр кве и усту па је На ста су Сте фа но ви ћу (АС–КК, XXVI, 
1837, 187; Кла си ци зам 1966: 29). О то ме све до чи пре пи ска из ме ђу ка пе та на Сре за цр но-
гор ског Пе тро ни ја Ан дре је ви ћа са кне зом Ми ло шем, од 16. ма ја 1837. го ди не (Кла си-
ци зам 1966: 335). Као што је већ по ме ну то, Ди ми три је је крат ко вре ме био ан га жо ван 
и на до вр ша ва њу цр кве у Ва ље ву, по што је по сао пре у зео од Ко сте Ди мо ви ћа (Кла-
си ци зам 1966: 28).

По ре клом са ју га Бал ка на је и На стас Сте фа но вић, по знат још и као На стас Цин-
ца рин. Био је је дан од про дук тив ни јих не и ма ра ко ји је ду го ра дио на про сто ру Кне-
же ви не Ср би је. Ни је по зна то ка да је до шао у Ср би ју, а пр во ње го во иден ти фи ко ва-
но де ло је ка сар на у По жа рев цу ко ју по ди же 1834. го ди не (Кла си ци зам 1966: 29, 236). 
Осим за вр шет ка град ње Цр кве Све тог Ди ми три ја у Бре зни (сл. 5), ко ју пре у зи ма од 
Ди ми три ја Со ти ро ви ћа 1837. го ди не (АС–КК, XXVI, 1937, 187), по ди гао је Цр кву Све-
тих апо сто ла Пе тра и Па вла у Гро шни ци 1835. го ди не. Го ди не 1836. скла па уго вор за 
из град њу Цр кве Све тог Ни ко ле у Бру сни ци (сл. 6), чи ји је кти тор био Јо ван Обре но-
вић (Кла си ци зам 1966: 29; 306). На осно ву пре пи ске из ме ђу Ар се ни ја Ан дре је ви ћа и 
Јо ва на Обре но ви ћа од 28. ју на 1836. и 13. ју ла 1837. го ди не, по зна то је да је не и мар На-
стас цр кву у Бру сни ци из гра дио до кра ја 1837. го ди не (Кла си ци зам 1966: 306, 347–348). 

4 Мно ги хра мо ви ко ји су из гра ђе ни и чи ја из град ња је за по че та пре до но ше ња Ха ти ше ри фа 1830. 
го ди не, до би ја ју на кон тих го ди на зво ни ке. Ова прак са до гра ђи ва ња зво ни ка би ла је уста ље на оквир но 
до сед ме де це ни је XIX ве ка (КО СТИЋ 2016: 199–200). 
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Сл. 5. Црква Светог Димитрија у Брезни, Настас Стефановић, 1837. 

Сл. 6. Црква Светог Николе у Брусници, Настас Стефановић, 1836.
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На стас Сте фа но вић је био до ста ан га жо ван при ли ком по прав ке не ко ли ко ма на стир-
ских це ли на у вре ме кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. Та ко је 1841. го ди не вр шио 
об но ву ка то ли ко на и ко на ка ма на сти ра Вра ћевш ни це (АС–МБ, 1840, Nо. 318; АС–МПс, 
1841, Ф. 1, р. 31; Кла си ци зам 1966: 31), гра дио ко на ке ма на сти ра Сту де ни це 1843–1844. 
го ди не (АС–МБ, 1839, Nо. 342), пред у зео об но ву цр ка ва и ко на ка ма на сти ра Ма на-
си је и Ра ва ни це 1844. го ди не (Кла си ци зам 1966: 31), а био је ан га жо ван и на ра до ви-
ма у ма на сти ру Ви тов ни ци (АС–МБ, 1841, Nо 36, Nо 184, Nо. 420, Nо 798; ЂО КИЋ, ПО-
ПOВИЋ 2005: 81–82).

На из град њи са крал них обје ка та у Кне же ви ни Ср би ји ра ди и Ан дри ја Со ти ро-
вић, по ре клом Цин ца рин. За са да ни је по зна то да ли је овај гра ди тељ био у срод ству са 
већ по ме ну тим Ди ми три јем Со ти ро ви ћем. Ан дри ја је био глав ни мај стор на об но ви 
цр кве За о ве пред у зе те 1838. го ди не (Кла си ци зам 1966: 29; ЂО КИЋ, ПОПOВИЋ 2005: 97–99). 
Мо же се прет по ста ви ти да је Ан дри ја Со ти ро вић пре ра до ва на ма на сти ру За о ви са 
сво јом тај фом гра дио Цр кву Све тог Ни ко ле у Алек син цу, од 1836. до 1837. го ди не. 
Ар хив ска гра ђа све до чи да је одан де по зван у ма на стир За о ву да над зи ре до та да шње 
мај сто ре ко ји су ра ди ли на цр кви (Кла си ци зам 1966: 345–347; ЂО КИЋ, ПОПOВИЋ 2005: 
99). У ра пор ту ду нав ско-ти моч ког ко ман дан та, пу ков ни ка Сте фа на Сте фа но ви ћа 
Тенке, кне зу Ми ло шу, од 6. ју ла 1836. го ди не, са зна је се да ће мај сто ри ко ји су гра ди-
ли Бањ ску цр кву5 по за вр шет ку по сла до ћи у Алек си нац да та мо поч ну град њу цр кве 
са зво ни ком. Сте фа но вић да ље из ве шта ва кне за Ми ло ша да ће мај сто ри по ди ћи 
алек си нач ки храм са тор њем, пре ма топ чи дер ском хра му, ко ји су већ ви де ли, по цени 
од 5000 гро ша (АС–КК, XIX, 347; Кла си ци зам 1966: 306–307). С дру ге стра не, ма јор 
Пе тар Илић је 16/28. ок то бра 1837, из дао уве ре ње у По жа рев цу да је мај стор Ан дри ја 
Со ти ро вић са „дру жи ном сво јом” ра дио на ма на сти ру За о ви, те се ње го во ан га жо-
ва ње у по слу не мо же до ве сти у сум њу (ЂО КИЋ, ПОПOВИЋ 2005: 99). Из Тен ки ног пи-
сма, упу ће ног кне зу Ми ло шу 2. ма ја 1838. го ди не, са зна је се да су мај сто ри ко ји су зи-
да ли алек си нач ку цр кву сти гли у Кла до во да по диг ну но ву цр кву о кне же вом тро шку 
(Кла си ци зам 1966: 370–371). С об зи ром на то да је цр ква у Кла до ву гра ђе на знат но 
ка сни је, од 1856. до 1862. го ди не, ма ло је ве ро ват но да се ње на из град ња мо же при-
пи са ти Ан дри ји Со ти ро ви ћу до оп се жни јих ис тра жи ва ња. 

У вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша, из Охри да у Ср би ју до ла зи Си ма Ви-
ро ња. Тач но вре ме до ла ска се не зна, но по зна то је да је 1837. го ди не скло пио уго вор 
са Јо ва ном Обре но ви ћем у ве зи са зи да њем цр кве у Ива њи ци (сл. 7) за су му од 13.000 
гро ша (Кла си ци зам 1966: 30, 353–354). 

На те ри то ри ји Кне же ви не Ср би је ра ди ли су и мај сто ри по ре клом из Ста рог Вла-
ха и Ки че ва. Ме ђу њи ма је Ми ро слав Бу љу ги ја, не и мар из Вра не ша, из Ста ро вла шке 
на хи је, ко ји је 1823. го ди не до био до зво лу да са сво јим љу ди ма ра ди на про сто ру 

5 За са да ни је си гур но на ко ју се Ба њу ми сли, ма на стир Ба њу или, ве ро ват ни је, ста ру цр кву у 
Со ко Ба њи, по диг ну ту о тро шку кне за Ми ло ша 1836. го ди не. Да ља ар хив ска ис тра жи ва ња расветлићe 
ово пи та ње.
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Кне же ви не (КО ЛА РИЋ 1959: 26). По-
зна то је да се 1823. го ди не Бу љуги-
ја до го ва ра са игу ма ном ма на сти-
ра Ка ле ни ћа Пај си јем да из гра ди 
ко на ке о тро шку кне за Ми ло ша 
(Кла си ци зам 1966: 28).6 Ме ђу овим 
мај сто ри ма је и мај стор Но вак из 
Вра не ша ко ји је об но вио ма на стир 
Да бри ло ви ну 1827. го ди не (НЕ СТО-
РО ВИЋ 2006: 120).

По ред не и ма ра ко ји у Кне же-
ви ну Ср би ју до ла зе са ју га, је дан 
број зи дар ских дру жи на до ла зи из 
Оса та у Бо сни и Хер це го ви ни (МИ-
ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 2000: 15–151). На кон 
Дру гог срп ског устан ка, по ро ди-
це не и ма ра из Оса та на се ља ва ле су 
се у се ли ма у око ли ни Кра гу јев ца, 
Ва ље ва и Ужи ца, ода кле су ра ди ле 
по чи та вој Кне же ви ни (ПА ВЛО ВИЋ 
1962: 38–39; МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 1991: 67; 
2000: 83–84). Мај сто ри Оса ћа ни су 
обе ле жи ли са крал но гра ди тељ ство 
Кне же ви не Ср би је углав ном по ди-
за њем цр ка ва брв на ра, пре нев ши 
при том спе ци фи чан на чин град ње 
и осо бе ну де ко ра ци ју ка рак те ри-
стич ну за објек те ко је су по ди за ли 
по род ној Бо сни и дру гим де ло ви-
ма Бал ка на. Ве ћи на оса ћан ских 
не и ма ра ко ји су гра ди ли цр кве 

брв на ре по Кне же ви ни Ср би ји оста ла је име ном не по зна та. Не ка су по зна та по пре-
да њу или уре зи ва њу на по је ди ним ме сти ма у хра му. Та ко је, по пре да њу, цр кву брв-
на ру у Вра ни ћу 1823. го ди не гра дио из ве сни Си ма из Оса та, а Ни ко ла Ди ми тро вић 
уре зао је сво је име на вра ти ма исте го ди не (ПА ВЛО ВИЋ 1962: 39). Цр кву брв на ру у Сме-
де рев ској Па лан ци из гра дио је 1828. Пе тар Ан дре је вић (ПА ВЛО ВИЋ 1962: 39). Оса-
ћа нин Ми тар Но ва ко вић је за су му од 500 гро ша и 20 па ра по ди гао цр кву брв на ру 
у Цвет ка ма код Кра ље ва (ПА ВЛО ВИЋ 1962: 39). По зна та су име на и гра ди те ља Ла за-
ра, пот пи са ног у цр кви брв на ри у Ра чи Кра гу је вач кој, као и Ди ми три ја, Мар ка, 

6 Ње гов удео у овом по ду хва ту тре ба де таљ ни је ис пи та ти.

Сл. 7. Црква Светог цара Константина и царице 
Јелене у Ивањици, Сима Вироња, 1837–1838.
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Сто ја ди на и Ста ној ла са та ва ни це 
тре ма цр кве брв на ре у Па влов цу 
(ПА ВЛО ВИЋ 1962: 39).7 Оса ћан ске 
не и ма ре до ста је ан га жо вао кнез 
Ми лош при об но ви или из град њи 
мо ну мен тал ни јих цр ка ва од трај-
ног ма те ри ја ла. О њи хо вом ан га жо-
ва њу ши ром Кне же ви не све до чи и 
са чу ва на ар хив ска гра ђа. Та ко, кнез 
Ми лош ша ље Сте фа ну Сте фа но-
ви ћу Тен ки оса ћан ске неи ма ре за 
оправ ку по реч ке цр кве ко ја је „пре-
пу кла” (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1925: 38–39). На 
оправ ци цр ка ва у По жа рев цу и Ру-
ку ми ји та ко ђе ра де оса ћан ски не и-
ма ри. О то ме све до чи и пи смо ко је 
је кнез Ко ца Мар ко вић по слао из 
По жа рев ца кне зу Ми ло шу у Кра-
гу је вац, мо ле ћи га да му по ша ље 
„још 15 дун ђе ра за цр кве по жа ре-
вач ку и ру ко миј ску... од на ла зе ћих 
се ту Оса ћа на” (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1925: 47).

Ме ђу нај по зна ти јим оса ћан-
ским тај фа ма ко је гра де цр кве по 
Кне же ви ни Ср би ји у вре ме пр ве 
вла да ви не кне за Ми ло ша Обре но-
ви ћа би ла је тај фа Ми лу ти на Го ђев-
ца (МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 2000: 136–150). 
Ми лу тин Го ђе вац је из Оса та пре шао у Ср би ју још у вре ме Ка ра ђор ђа, а био је и је дан 
од пр вих, из у зет но ан га жо ва них гра ђе ви на ра и у вре ме кне за Ми ло ша. Об но вио је 
ма на стир Бо го ва ђу 1816. го ди не, при двор ну цр кву у Кра гу јев цу (сл. 8) и цр кву у Ја го-
ди ни 1818, за тим у Са вин цу 1819, Оси па о ни ци 1826, Ше то ња ма 1829. го ди не, а ра дио 
је и на об но ви ма на сти ра Чо ке ши не, где је по ди гао цр кву у вре ме из ме ђу 1820. и 1823. 
го ди не (ВУ ЈО ВИЋ 1986: 108; МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 2000: 137–142, 144–145; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 
123; КО СТИЋ 2017: 36–37, СТАН КО ВИЋ 2018: 132). Као чла но ви ње го ве гра ди тељ ске тај фе 
ра ди ли су ње го ви си но ви Ђу ра, Алек са и Пе тар. Ова тај фа гра ди ла је храм у Гор њој До-
бри њи (сл. 9), ко ји је 1822. го ди не кнез Ми лош по ди гао у спо мен на свог оца Те о до ра 

7 Ова име на, као и име на гра ди те ља по ме ну тих цр ка ва брв на ра, тре ба узе ти са опре зом јер су се 
и при ло жни ци град ње и кме то ви та ко ђе мо гли на ћи као пот пи сни ци. Та ква прак са је би ла уо би ча је на 
при из град њи хра мо ва по диг ну тих од трај ног ма те ри ја ла, те је не тре ба ис кљу чи ти ни као мо гућ ност 
у слу ча је ви ма пот пи са на цр ква ма брв на ра ма. 

Сл. 8. Стара црква у Крагујевцу, Милутин Гођевац, 
1818.

Сл. 9. Црква у Горњој Добрињи, тајфа Милутина 
Гођевца (Ђура и Алекса Гођевац), 1822. 
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(Кла си ци зам 1966: 225; МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 2000: 142–143). Не и ма ри из Го ђев че ве тај фе 
об но ви ли су и ма на стир Гра бо вац у вре ме из ме ђу 1820. и 1824. го ди не (МИ ЛО СА ВЉЕ-
ВИЋ 2000: 143–144).8 

Си но ви Ми лу ти на Го ђев ца, Ђу ра и Алек са, та ко ђе су би ли по зна ти не и ма ри. Њи-
хо во за јед нич ко оства ре ње би ла је цр ква у Бран ко ви ни по диг ну та из ме ђу 1829. и 1830. 
го ди не (Кла си ци зам 1966: 26–27; ВУ ЈО ВИЋ 1986: 112; МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 2000: 148). О њи ма 
као гра ди те љи ма цр кве све до чи за пис у уну тра шњо сти хра ма. Сма тра се да је и храм у 
Гу чи де ло ове дво ји це гра ди те ља јер је по кон цеп ци ји сли чан цр кви у Бран ко ви ни, 
а по ар хи тек тон ском укра су бли зак гра ђе ви на ма ко је је гра дио Ми лу тин Го ђе вац 
(МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 2000: 149). Од дво ји це бра ће из по ро ди це Го ђе ва ца по зна ти ји је био 
не и мар Ђу ра Го ђе вац. Он је гра дио цр кву у Па у ни ма 1834. го ди не (Кла си ци зам 1966: 
235–236). У вре ме град ње цр кве у Па у ни ма Ђу ра је ра дио на цр кви у Ћу при ји (АС–КК, 
1834, 437; Кла си ци зам 1966: 235; МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 2000: 136). Не и мар ској по ро ди ци Го-
ђе вац при па дао је и Пе тар, чи ја са мо стал на гра ди тељ ска оства ре ња ни су за са да по-
зна та.

По ред гра ди те ља ко ји су до ла зи ли у Кне же ви ну Ср би ју са про сто ра Осман ског 
цар ства – са ју га Бал ка на и из Оса та, на ње ној те ри то ри ји де ло ва ли су и ло кал ни 
гра ди те љи. Ве ћи део цр ка ва брв на ра у Кне же ви ни Ср би ји по ди гли су име ном не по-
зна ти ло кал ни мај сто ри. Са мо у рет ким слу ча је ви ма са чу ва на су њи хо ва име на. Тако 
су ло кал ни гра ди те љи цр кве брв на ре у се лу Тр ња не код Не го ти на (сл. 10) Сто јан и 
Стан ко по зна ти за хва љу ју ћи њи хо вом при ло жнич ком да ру, ико ни Све тог Ге ор ги ја 
ко ја је по ста вље на на ико но стас на кон из град ње хра ма 1829. го ди не (ЋИ РО ВИЋ 2012: 
261). Ме ђу гра ди те љи ма за ко је се сма тра да су ро дом из Ср би је био је не и мар Ве се-
лин (Кла си ци зам 1966: 27). Као са рад ник Ми лу ти на Го ђев ца су де ло вао је у об но ви 
ма на сти ра Чо ке ши не 1820–1823. и цр кве у Ше то ња ма 1829, а ње му се при пи су је и 
об но ва цр кве у Ша тор њи 1828. го ди не (Кла си ци зам 1966: 27). Је дан од по зна ти јих ло-
кал них гра ди те ља био је То дор Пе тро вић из По жа рев ца ко ји је по ди гао при двор ну 
цр кву у По жа рев цу,9 као за ду жби ну кне за Ми ло ша 1819. го ди не (НЕ СТО РО ВИЋ 1974: 151; 
2006: 125; ЛА ЗИЋ 2008: 18). То ком 1824. из гра дио је цр кву ма на сти ра Го спо ђин код 
До бре (Кла си ци зам 1966: 27; НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 121). По зна то је да је он гра дио и цр-
кву у Ја ру шни ци (Кла си ци зам 1966: 27; НЕ СТО РО ВИЋ 2000: 125).10 Ме ђу ло кал ним гра-
ди те љи ма био је и Пе тар Кон дин, ко ји је из гра дио ста ру Цр кву Све тог ду ха у Гроц кој 
1828, ко ја је ка сни је сру ше на за рад из град ње но ве, по диг ну те 1883. го ди не (НЕ СТО-
РО ВИЋ 2000: 255). Чи ње ни ца да је зна тан број ло кал них не и ма ра остао име ном не по-
знат у ве ли кој ме ри оте жа ва пра ви увид у зна чај ло кал них гра ди тељ ских стру ја у 
раз во ју са крал ног гра ди тељ ства у пе ри о ду из ме ђу 1815. и 1839. го ди не.

8 На ме сту ове цр кве из гра ђе на је 1894. но ва цр ква: МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 2000: 143–144. 
9 О мо гу ћим не и ма ри ма по жа ре вач ког хра ма рас пра вља ју: ФЕЛ ДИЋ 1992: 107; КА СА ЛИ ЦА 1997: 62; 

НЕ СТО РО ВИЋ 1974: 151.
10 То дор Пе тро вић је су де ло вао и на из град њи про фа них обје ка та. Та ко је по зна то да је био анга-

жо ван и при град њи Ми ло ше вог ко на ка у Кра гу јев цу (НЕ СТО РО ВИЋ 2006: 50).
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За то ко ве са крал ног гра ди тељ ства Ср би је у вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша 
Обре но ви ћа, зна ча јан до га ђај пред ста вља из град ња Са бор не цр кве у Бе о гра ду. Овај 
храм је сво јом ар хи тек тон ском кон цеп ци јом и сти лом град ње тре ба ло да ре пре зен-
ту је но во по ли тич ко ста ње Ср би је и Цр кве, на ста ло на кон до би ја ња Ха ти ше ри фа 1830. 
и Кон кор да та 1831. го ди не, да ујед но бу де оли че ње про спе ри те та, те жњи у кул ту ри, 
умет но сти и цр кве них ре фор ми мла де Кне же ви не. Из ових по бу да про из ла зи од лу ка 
да се ста ри храм Све тог ар хан ге ла Ми ха и ла не об на вља, о че му се, по чев ши од 1831. 
го ди не, ин тен зив но раз ми шља ло, већ да се на ње го вом ме сту по диг не нов (ВУ ЈО ВИЋ 
1986: 115–124; 1996: 54–57; МА КУ ЉЕ ВИЋ 2014, 130–131). Ре а ли за ци ја ове иде је по ве ре на 
је пан че вач ком ар хи тек ти Фри дри ху Ада му Квер фел ду и ње го вом ро ђа ку Фран цу 
До би ју, ко ји су из ме ђу 1837. и 1840. го ди не по ди гли цр кву, пре ма Квер фел до вим пла-
но ви ма (ВУ ЈО ВИЋ 1986: 116–119; 1996: 48–51, 54–57). На кон Са бор не цр кве, чи ји су про-
јек то ва ње и из град ња по ве ре ни гра ди те љи ма из Хаб збур шке мо нар хи је, стра ним, 
шко ло ва ним ар хи тек ти ма и ин же ње ри ма отво рен је пут у Кне же ви ни Ср би ји и у до-
ме ну са крал ног гра ди тељ ства. 

Сл. 10. Црква брвнара у селу Трњане у Тимочкој Крајини, Стојан и Станко, 1829.
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Са про ме ном вла сти 1842. го ди не, до ла ском Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа и уста-
во бра ни те ља, про ме ном кул тур не по ли ти ке у Кне же ви ни, те за хва љу ју ћи до след ни-
јим цр кве ним ре фор ма ма ми тро по ли та Пе тра Јо ва но ви ћа, стра ни, шко ло ва ни ин же-
ње ри и ар хи тек те пре у зи ма ју при мат у по сло ви ма из до ме на са крал не ар хи тек ту ре, 
на тај на чин по сте пе но, али си гур но, по ти ску ју ћи бал кан ске гра ди те ље. Иа ко то ком 
пе те, ше сте и сед ме де це ни је XIX ве ка зна чај но ан га жо ва ње у из град њи са крал них 
обје ка та оства ру ју по је ди ни гра ди те љи из ју жних обла сти Бал ка на, по пут На ста са 
Ђор ђе ви ћа, На ста са (Та се) На у мо ви ћа, Пе тра Ђор ђе ви ћа, Јо ва на Вељ ко ви ћа, Пе тра 
Ни ко ли ћа и Ан дре је Да мја но ва, њи хов рад над зи ру ин же ње ри, ар хи тек те и гра ди-
те љи обра зо ва ни у европ ским цен три ма, по ста вље ни на ру ко во де ћим ме сти ма у Гра-
ђе вин ском оде ље њу Ми ни стар ства уну тра ших де ла11 и у окру жним на чел стви ма, по-
пут Ја на Не во леа, Јо ва на Шлих те, Па вла Ђо но ви ћа, Адол фа Јак ша, Ав гу ста Лан га, 
Вин це ца Кне ђер ског, Ав гу ста Ци мер ма на, Ера зму са Кло мин ског, Ни ко ле Јан ко ви ћа 
и дру гих (Кла си ци зам 1966: 32–33). Та ко је по сте пе ном сме ном гра ди тељ ских стру-
ја за о кру же но, као спе ци фич но у раз во ју са крал не ар хи тек ту ре Кне же ви не Ср би је, 
вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. 

*
Да ља ис тра жи ва ња са крал не ар хи тек ту ре из вре ме на пр ве вла да ви не кне за Ми-

ло ша Обре но ви ћа и упот пу ња ва ње ли сте име на гра ди те ља и њи хо вих опу са, до при-
не ће це ло ви ти јој сли ци о ар хи тек ту ри Ср би је XIX ве ка. Мно ги од по ме ну тих хра-
мо ва су до да нас ви ше пу та до гра ђи ва ни и пре о бли ко ва ни, чи ме је знат но из ме њен 
њи хов из вор ни из глед. То у ве ли кој ме ри оте жа ва пра во са гле да ва ње ка ко то ко ва са-
крал не ар хи тек ту ре на ста ле у вре ме из ме ђу 1815. и 1839. го ди не, та ко и гра ди те ља, као 
ње них но си ла ца, у ши рем кон тек сту бал кан ске са крал не архи тек ту ре тог вре ме на. 
Ком па ра тив не ана ли зе са гра ди тељ ским оства ре њи ма из истог пе ри о да у Грч кој, Бу-
гар ској, Ма ке до ни ји, Ал ба ни ји, те ис тра жи ва ња по је ди нач них гра ди тељ ских тај фи на 
тим про сто ри ма, по мо гле би у пре ци зни јем иден ти фи ко ва њу стру ја и цен та ра из 
ко јих мо жда по ти чу не ки од гра ди те ља о ко ји ма је би ло ре чи, те бо љем раз у ме ва њу 
њи хо вих узо ра и њи хо вог обра зо ва ња.
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АС (Ар хив Ср би је), КК (Кне же ва кна це ла ри ја) 1815–1839, ку ти је IX, XIX, XXI, XXVI
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11 Ко је ка сни је, 1862. го ди не, пре ра ста у Ми ни стар ство гра ђе ви на. Вид.: КО СТИЋ 2016: 25.
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Ana D. Ko stić
SAC RAL AR CHI TEC TU RE AND CHURCH BU IL DERS IN  

THE PRIN CI PA LITY OF SER BIA DU RING THE FIRST RU LE OF  
PRIN CE MI LOŠ OBRE NO VIĆ (1815–1839)

Sum mary

In the pe riod of the first ru le of Prin ce Mi loš Obre no vić (1815–1839), many chur ches we re 
erec ted and re no va ted in the Prin ci pa lity of Ser bia. The se ac ti vi ti es in clu ded the per so nal po li ti cal 
mo ves of the Prin ce to ward for ming the sta te. Thus, ma king a net work of pa ris hes and fin ding the 
bu il ders had been of the ut most im por tan ce. Du ring this po li ti cally, eco no mi cally, and cul tu rally 
dyna mic pe riod of the first ru le of Prin ce Mi loš Obre no vić, the con di ti ons af ec ting the de ve lop ment 
of the sac ral bu il ding had been chan ging. As a re sult, in a re la ti vely short ti me (three de ca des), 
hun dreds of chur ches dif e rent in the ir typo logy had been bu ilt and re no va ted – star ting from the 
wo o den chur ches, sin gle-na ve chur ches wit ho ut a bell to wer, to tho se con ta i ning bell to wers. The 
ri sing need to ha ve mo re chur ches was met by hi ring the bu il ders from the Ot to man Em pi re, the 
so ut hern Bal kans – Ohrid, Bi to lje, Ve les, Vra neš, Kru še vo, Ca ri grad (Con stan ti no ple), but al so 
from Bo snia, ma inly from Osat. Among the se bu il ders, the most re now ned we re Ko sta Di mo vić, 
An dri ja So ti ro vić, Ja nja Mi haj lo vić, Ni ko la Đor đe vić, Ha dži Ni ko la Živ ko vić, Di mi tri je So ti ro vić, 
Na stas Ste fa no vić, Si ma Vi ro nja, Mi ro slav Bu lju gi ja, No vak, Mi lu tin Go đe vac and his sons Alek sa, 
Đu ra, and Pe tar. This so ut hern Bal kans’ bu il ding im pact was do mi nant un til the pe riod 1837-1840 
when the Cat he dral Church in Bel gra de was bu ilt by the edu ca ted bu il ders from the Hab sburg Em-
pi re, Fri e drich Adam Qu er feld and Franz Do bi. Aft er bu il ding the Cat he dral Church in Bel gra de, 
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upon the chan ge in the go vern ment in 1842, but al so the chan ge in the cul tu ral po licy and church 
re for ma tion, the do mi nant we re the ar chi tects and the en gi ne ers edu ca ted in Eu ro pe. They we re 
tru sted with ma king plans, su per vi sing, and bu il ding the chur ches in the Prin ci pa lity of Ser bia. 
This shift re pre sents the end of a dyna mic and in many ways uni que pe riod in the sac ral ar chi tec tu re 
of the Prin ci pa lity of Ser bia.

Keywords: Prin ci pa lity of Ser bia, first ru le of Prin ce Mi loš Obre no vić, sac ral ar chi tec tu re, 
bu il ders from the Bal kans.
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