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Сузана Рајић*

Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд

Др Мирослав Манојловић, Кнез Милош 
и Пожаревац, Пожаревац, 2015.

 

Историчар Мирољуб Манојловић 
спада у ред еминентних позна

ваоца нововековне српске историје, 
а његова монографија о Пожарев
цу представља научни бисер како у 
методолошком тако и у хеуристич
ком погледу. Као врстан познава
лац архивске грађе, упустивши се 
више пута у замашне подухвате 
критичког приређивања докумената, 
Манојловић нас је овога пута обра
довао новим рукописом Кнез Ми-
лош и Пожаревац. У њега је уткано 
вишедеценијско искуство истори
ка, Пожаревљанина, који зналачки 
и са емоцијама пише о једној веома 
значајној теми, о доприносу Милоша 
Обреновића свеукупном развитку 
града који је словио за неформал
ну престоницу обновљене српске 
државе, те о интеракцији и сложе
ности односа кнеза и Пожаревљана.

Ова књига је богато докумен
тована и баца драгоцену светлост 

како на приватни, тако и на јавни 
живот кнеза Милоша. Кнеже
ва градитељска активност у По
жаревцу, његове пословне везе 
са пожаревачким трговцима, али 
и државнички послови вођени 
на пожаревачком двору, сведоче 
да су везе кнеза с овим градом и 
њиховим житељима биле много
струке. Оне су осветљене разнов
рсним необјављеним и објављеним 
изворима, представљене кроз мно
гобројне приче и анегдоте, сећања 
и записе, усмену традицију наро
да. У кнежевом двору угоштени су 
значајне дипломате оног време
на, књижевници и путописци по
пут Боа л Конта, барона Рикмана, 
Лојд Џорџ Хоџеса, Димитрија Фи
липескуа и других. Поред кнегиње 
Љубице, која је животу у двору са 
децом улила топлину породич
не атмосфере, ту су обитавали не
раздвојни кнежеви пријатељи и 
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државе, те на једног знаменитог 
владара коме су захвални грађани 
подигли спомен обележје у срцу гра
да. Негујући и развијајући културу 
сећања као битно обележје кон
тинуираног развитка нације, Ма
нојловићева књига Кнез Милош и 
Пожаревац овековечује спој про
шлог, садашњег али и будућег вре
мена, које нове генерације треба да 
наставе да негују и развијају.

У Београду,
20. октобар 2015.

пратиоци Сима ПаштрмацАмиџа, 
Јосиф Јокса Милосављевић, Стеван 
Јефтић Брка и др.

У години значајног јубилеја 
двестагодишњице Другог српског 
устанка (1815–2015), када је хра
брошћу кнеза и његових сабора
ца и град Пожаревац ослобођен 
од Турака, Манојловићева књига 
представља драгоцен допринос 
сећањима на знамените догађаје 
стварања и уређења модерне српске 
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