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Исто ри јат Гар де

По ста нак Гар де и њен ра звој у те сној су ве зи са ства ра њем и ра зво јем срп ске вој ске и срп ске др жа
ве у це ли ни. Пр ви ко ра ци ка ор га ни за ци ји ре гу лар не срп ске вој ске по чи њу то ком Пр вог устан ка ко ји је 
по ди гао вожд Ка ра ђор ђе, ка да је у вре ме при мир ја 1808. го ди не уста но вљен је дан ба та љон „ре гу ла ша”. 
Спо ми ње се и је ди ни ца са ста вље на од не ко ли ко пот пу но уни фор ми са них пе ша ка – Срп ска гар да (Ser
vesGar de) ко ја је, из гле да, чу ва ла Со вјет. Иа ко ће гар да као вој на је ди ни ца са за дат ком да бу де те ле сна 
стра жа вла да ра фор мал но на ста ти у Ср би ји тек по ло ви ном 19. сто ле ћа, у вре ме Пр вог срп ског устан ка 
при пад ни ци Срп ског ко зач ког пу ка обра зо ва ли су одред од 30 ко за ка ко ји су би ли Ка ра ђор ђе ва лич на 
прат ња и за шти та1.

Осни ва ње Гар де – Кња же ска гар да кне за Ми ло ша 

Од 1825. го ди не кнез Ми лош Об ре но вић по ку ша ва да у окви ру по лу а у то но ми је Бео град ског па
ша лу ка ус по ста ви соп стве ну вој ну ор га ни за ци ју. По сле „упи сних пан ду ра” из 1825. го ди не и „сол да та” 
из 1827, ко је је пред ста вљао као по ли циј ске сна ге за одр жа ва ње уну тра шњег ре да,2 до ла зи на иде ју да 
офор ми по себ не вој не је ди ни це по угле ду на Ру ску гар ду.3 За сни ва ју ћи сво је на ме ре на пра ви ма сте че
ним Бу ку ре шким ми ром и Акер ман ском кон вен ци јом, кнез Ми лош оства ру је свој план по сле по ра за 
Тур ске у ра ту са Ру си јом 1829. го ди не, на осно ву но вих уго во ра по ко ји ма је Ср би ја сте кла пу ну ау то но
ми ју, а ње на пра ва су ме ђу на род но га ран то ва на. (Је дрен ски уго вор из 1829. и Ха ти ше риф из 1830).4 Тач
ком 8 Ха ти ше ри фа да је се пра во Ср би ји да др жи ору жа ну си лу, по треб ну да би се пре ду пре ди ли не ми
ри и не ре ди, а по себ ним сул та но вим бе ра том кнез Ми лош је до био на след но кне жев ско до сто јан ство. 
На осно ву ових при ви ле ги ја кнез је фор ми рао лич ну стра жу, „Кња же ску гвар ди ју”. Ти ме је по ста вио 
те ме ље ре гу лар ној срп ској вој сци, али и ору жа ној си ли ода ној вла да ру и спрем ној да бра ни ње гов пре
сто. Узев ши за узор ру ску цар ску гар ду, у то до ба нај е лит ни ји вој ни са став у Евро пи, срп ски кнез же ли 
не са мо да се до дво ри Ру си ји као по кро ви тељ ки Ср би је не го по ка зу је озбиљ не аспи ра ци је и ам би ци је 
да у окви ру свог ва зал ног ста ту са, ства ра њем ре дов не вој не си ле, оси гу ра се би и сво јим на след ни ци ма 
по ло жај у зе мљи, али и у ши рем гео по ли тич ком окру же њу.

1 Бранко Богдановић, Српски козачки пук 1810–1812. године, Историјски часопис, књ. XLIV, Београд 1998, 162
2 АС, ЗМП  1848 
3 Вук Караџић, Преписка, књ. II, Београд 1908, „а 1829. године слушајући из новина за Руску гарду, како се бије са Турци
ма... 648 
4 Михаило Гавриловић, Милош Обреновић, књига трећа, Београд 1912, 156–157
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На ред бом из 1829. го ди не тра жио је од на хиј ских ста ре ши на „да му одре ђе ни број мла ди ћа ста си
тих и глед них упи шу и до Ђур ђевдне иду ће го ди не у По жа ре вац по шљу” на го ве шта ва ју ћи ро ди те љи ма 
да ће ови упи са ни гар ди сти „кроз шко лу про ћи ка ко би се на у чи ли чи та њу и пи са њу и ти ме спре ми ли 
за бу ду ће чи нов ни ке и ста ре ши не на род не”.5 Вук на во ди да кнез Ми лош „...у по чет ку 1830. го ди не из да 
пи сме ну за по вест, те и он из чи нов нич ки и кме тов ски си но ва са ста ви се би гар ду”.6 Слу жбу у Гар ди кнез 
Ми лош пред ста вља као при ма мљи ву шко лу бу ду ћих ка дро ва у др жав ној упра ви, а се би обез бе ђу је ода
не ад ми ни стра то ре и по слу шни ке ме ђу нај у ти цај ни јим на род ним пр ва ци ма. 

Кра јем апри ла 1830. при спе ла су у По жа ре вац 73 мла ди ћа ко је је кнез од мах обу као „у но ве мун ди
ре ко ји су за њих ра ни је спре мље ни би ли” и дао им на зив „ка де ти”. Глав ни ко ман дант био је То ма Ву
чић Пе ри шић, „глав ни сер дар во је ни и шеф Кња жев ске Гар де”, а не по сред не ста ре ши не би ли су ка пе тан 

Или ја Мо ми ро вић и Пет ко Ми
лен ко вић. Ка де ти су од мах кре
ну ли у „Гвар ди ску шко лу”, где 
су се пре под не учи ли чи та њу и 
пи са њу, а по сле под не се ба ви ли 
вој ним ве жба њем. Учи тељ им је 
био Или ја Ман дић из Вој во ди
не. У дру гој по ло ви ни го ди не 
Гар да је удво стру че на, при до дат 
је још је дан офи цир, Ми ха и ло 
Па вло вић7 и још је дан учи тељ 
Мој си ло Јан ко вић.8 

У сво јим Бе ле шка ма Мла
ден Жу јо вић, је дан од пр вих ка
де та, оп шир но опи су је ка ко је 
фор ми ра на пр ва гар диј ска је ди
ни ца. „Све га се ода бра ло за че ту 
150 мо ма ка; ме ђу њи ма нас ни је 
би ло ви ше од 20 ко ји смо зна
ли пи са ти. Од мах нас обу ку у 

5 Споменица на прославу шездесето
годишњице Краљеве гарде, 1838–1898, 
Београд 1898, 5
6 Вук Караџић, Преписка... 648
7 У архивским документима дотични 
се потписује као Михаило Павлов и 
према казивању Младена Жујовића 
био је Рус.
8 Споменица... 6–7; 

Наредник и војник у Пожаревцу 
1829. акварел, реконструкција 
Павла Васића (породица Васић)
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мунди ре, ко ји су го то ви би ли, и од ве ду нас у цр кву да се за ку не мо ка ко ће мо се до бро учи ти и Го спо да
ру вер ни би ти. Та да сам при ме тио да се мно ги ре гру ти ни су уме ли ни пре кр сти ти. То је би ло пр вог или 
дру гог ма ја. Че та се на ша на зва ла Гар да. По том нас по че ше учи ти не ки ка пла ри из Ау стри је по име ну 
Бла го је и Са ва.”9 По што је Гар да по де ље на на два де ла Жу јо вић се об рео у Кра гу јев цу: „По што смо два 
и по ме се ца учи ли, пу сте нас ма ло ку ћа ма, за по ве див да на по зив од ма до ђе мо. У Ав гу сту по зо ву нас у 
По жа ре вац где смо се сви ис ку пи ли. Ту нам је за ко ман ди ра по ста вљен г. Или ја Мо ми ро вић, ро дом из 
Кру шев ца, ко ји је у три на е стом ле ту пре бе гао у Бе са ра би ју и та мо не што о зек ци ру са знао, па са да се из 
Ру си је био вра тио. Г. Мо ми ро вић по че нам ко ман до ва ти по ру ски.” 

Гар ди сти су свој ве ли ки де би има ли кра јем го ди не при ли ком све ча но сти ор га ни зо ва не по во дом 
чи та ња Ха ти ше ри фа. Та да су би ли ра спо ре ђе ни ис пред дво ро ва (Го спо дар ског ко на ка и Но вог ко на ка 
– Ко на ка кње ги ње Љу би це), за
тим у Са ва ма ли, на Ва рош ка
пи ји, а Ана стас Јо ва но вић на
во ди да их је ви део при ли ком 
од ла ска на ег зер цир на Ве ли ку 
пи ја цу.10 При ли ком про гла ше ња 
Ха ти ше ри фа на Та шмај да ну 30. 
но вем бра / 12. де цем бра11 1830. у 
кне же вој прат њи би ла је и уни
фор ми са на Кња же ска гар да. 
„Ми смо вој ни ци ста ја ли пред 
цр квом упа ра ђе ни. Из цр кве је 
Књаз по шао ка Та шмај да ну у 
Па ли лу ли, где је би ла по диг ну
та три бу на на ко јој је књаз с ве
ли ка ши ма и с Па шом бео град
ским ста јао, и око ко је смо се 
ми вој ни ци упа ра ди ли. (...) Кад 
је то об ја вље но ми смо вој ни ци 
опа ли ли пло тун из пу ша ка.”12 

9 Младен Жујовић, Белешке, Београд 
1902, 14 
10 Љубомир Никић, Аутобиографија 
Анастаса Јовановића, Годишњак 
Музеја града београда, књ. III, 1956,400
11 Датуми по новом календару у 19. 
веку разликују се од датих за дванаест 
дана.
12 Младен Жујовић, Белешке,15–16

Бандист кнеза Милоша  
1832–1835. акварел, 

реконструкција Павла Васића 
(породица Васић)
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Гар да је та да на Ср бе учи ни ла охра бру ју ћи, а на Тур ке по ра зан ути сак јер су у њој ви де ли пра ву срп ску 
вој ску, сна гу но ве про бу ђе не Ср би је.13 

У про ле ће 1831. го ди не ре гру то ва на је још јед на че та – Дру га Гар да ко ја је ста но ва ла у По жа рев цу. 
Сле де ће го ди не, ка да је из гра ђе на ка сар на у Кра гу јев цу, пре шла је и ова је ди ни ца у град на Ле пе ни ци и 
офор мљен је ба та љон. Го ди не 1831. кнез Ми лош је пре у зео му зич ки ан самбл – „бан ду” од сво га бра та, 
го спо да ра Је вре ма и обу као их у кит ња сте мун ди ре по угле ду на европ ске вој не ор ке стре. У ра пор ту од 
13. ју на / 25. ју на 1831. го ди не ка пе тан Мо ми ро вић из ве шта ва кне за да је из Шап ца у Кра гу је вац при
спео ка пелмај стор Јо сиф Шле зин гер. Ис том при ли ком под но си ра порт о број ном ста њу Гар де: ка пе
тан 1, офи ци ра 12, ка пелмај стор 1, му зи кан ти 52, вој ни ци здра ви 132, от пу ште ни 10, бо ле сни х 5...14 „С 
бан дом смо мар ши ра ли пр ви пут из Бео гра да у Топ чи дер, кад се Го спо ђа Сав ка Кња же ва ћер уда ла за 
Јо ва на Ни ко ли ћа ро дом из Ма џар ске.”15 

По што је 1832. уста но вље на Ко њич ка гар да, „Кња же скогвар диј ски ко њич ки еска дрон” од 50 мла
ди ћа, „...од 20 го ди на, не же ње ни, од ра сли, глед ни, здра ви, не пи ја ни ца и не ве тро го ње но стал ни љу ди”16 
број гар ди ста, са оде ље њем у Кра гу јев цу, по ве ћан је на 200. Ко ман дант Кња же ског гвар ди ског ко њич ког 
еска дро на био је „рит мај стор” (ка пе тан) Ко ста Хра ни са вље вић. 

Ти ме је по ста вљен те мељ ре гу лар ној вој сци стал ног ка дра ко ја је 1833. би ла по де ље на у пет оде ље ња 
ра спо ре ђе них у Кра гу јев цу, По жа рев цу, Топ чи де ру и Ћу при ји: пр ва и дру га „Кња же ска пе шач ка гвар
ди ја”, „Кња же ски гвар ди ски ко њич ки еска дрон”, оде ље ње „ста рих вој ни ка” упи са них још 1825. го ди не и 
вој на му зи ка „Кња жев скосрб ска бан да”. По ред ових је ди ни ца уз кне за Ми ло ша су се стал но на ла зи ле 
и две не ре гу лар не фор ма ци је: пе шач ка – кне же ви пан ду ри и ко њич ка – кне же ви мом ци.

Ме ђу тим, Вук Ка ра џић је кри тич ки ра спо ло жен: „Чи ни ми се, да је у по чет ку одре ђе но да бу де три
ста гар ди ста, и обри ца но је да ће жи ве ти го спод ски, и да ће од њи у на пре дак би ва ти сви чи нов ни ци; но 
не знам, је ли кад и пу но две ста са ста вље но, и жи ве сви као и дру ги сол да ти, про кли њу ћи сво ју сре ћу и 
јед на ко уго ва ра ју ћи да бе же сва ки сво јој ку ћи, да се же не и да жи ве као и оста ла њи о ва бра ћа.”17

По дру гим изво ри ма, пре ма пр вим гар ди сти ма кнез је ис по ља вао го то во очин ски од нос и ста ра ње, 
ру ко во де ћи се по на ша њем гла ве по ро ди це пре ма за дру жној че ља ди. Сход но том фа ми ли јар ном то ну 
на Ми ло ше вом дво ру, бри гу о Гар ди во ди ла је це ла кне же ва по ро ди ца. Кне ги ња Љу би ца у јед ном пи сму 
из 1830. из ве шта ва кне за Ми ло ша о ста њу бо ле сних гар ди ста и о ко ра ци ма ко је пре ду зи ма за њи хо во 
оздра вље ње. Ин те ре сан тан де таљ пред ста вља чи ње ни ца да је „Шеф од ко њич ке гар де” по стао 1834. го
ди не мла ди кне же вић – бег Ми ха и ло ко ји, иа ко тек де чак од је да на ест го ди на, уред но из ве шта ва сво га 
оца, кне за Ми ло ша, о акви зи ци ја ма ко ња и да ро ви ма при мље ним за ову је ди ни цу.18

О на чи ну ука зи ва ња по што ва ња кне зу Ми ло шу пи ше пр ви број Но ви на срб ских 27. ја ну а ра / 8 фе
бру а ра 1834. го ди не: „На је дан сат ис пред Кра гу јев ца до че ка на је Ње го ва Све тлост... (од мно гих зва
нич ни ка)..., а ма ло бли же к ва ро ши од Ко њич ке гар де под на чел ни ком ње ним Кон стан ти ном Хра ни са
вље ви ћем. Пред Дво ром са мим ста ја ла је на рав ни ци Пе шач ка гар да под на чел ни ком сво јим Ми ја и лом 
Па вло вим и до ње бан да Кња же ска; гар да је учи ни ла обич ну по чест Кња зу, и вик ну ла три пу та ’Ура!’ 
бан да је сви ра ла, бар ја ци су спу ште ни би ли, зво на су зво ни ла.” По сле за вр шет ка до че ка „обе гар де про
шле су при сви ра њу бан де, два три пу та по рав ни ци, и по сле пре ко мо ста вра ти ле се у ка сар ну.” Гар да је 
уче ство ва ла и у про це си ји на Сре тењ ској скуп шти ни 4/16. фе бру а ра 1835. го ди не: „На пред је ишла гарда 

13 Радосав Марковић, Војска и наоружање Србије кнеза Милоша,САН, Београд 1957, 21
14 Архив Србије, КК Х23
15 Младен Жујовић, Белешке, 17
16 Споменица на... 9
17 Вук Караџић, Преписка... 648 
18 Споменица... 6–7
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са му зи ком во је ном, за њом г. Јо ван Ми ћић пу ков ник но сио је по све ће ну за ста ву Срб ске бо је, окру жен 
са два на јест кме то ва.”19

То ком чи та ве сво је вла да ви не кнез Ми лош по ка зу је из ра зи то ин те ре со ва ње за уна пре ђе ње и из
глед вој не ор га ни за ци је. To за ни ма ње про и сти че из све сти да је из глед вој ске вр ло би тан за ства ра ње 
ути ска о њој као и да је из глед кне же ве (вој не) прат ње одраз са мог кне жев ског по ло жа ја. За вр ло ва жан 
пут сул та ну у Ца ри град 1835. го ди не, ко ме је ишао да за хва ли на при мље ним сим бо ли ма кне жев ског 
до сто јан ства, кнез Ми лош је опре мио је дан вод ко ња ни ка, „ко за ка” ко ји су га пра ти ли као не ка вр ста 
те ле сне гар де. Па жња с ко јом је над гле дао пра вље ње оде ла за ађу тан те и вој ни ке и уче ство вао у то ме, по
ка зу је да му је би ло ве о ма ва жно ка ко ће пред сул та ном из гле да ти и ка кав ће ути сак на ње га оста ви ти.20 

При ли ком по се те сул та ну као знак по себ не цар ске ми ло сти кнез Ми лош је до био шест то по ва ко ји су 
би ли осно ва за фор ми ра ње пр ве 
ар ти ље риј ске је ди ни це у Ср би
ји. По врат ком три де се так пи то
ма ца са тро го ди шње офи цир ске 
обу ке у Ру си ји 1836. го ди не ство
ре ни су усло ви да се обра зу ју два 
ар ти ље риј ска оде ље ња, јед но у 
Кра гу јев цу под ко ман дом ка пе
та на Стој ка Ран ко ви ћа и дру го у 
По жа рев цу под ко ман дом пра
пор шчи ка Или је Мар ко ви ћа, 
са по јед ном ба те ри јом то по ва. 
Ка да је 1837. на ба вље но још 16 
то по ва из Бе ча, са став оде ље ња 
про ши рен је на че ти ри ба те ри
је. Ар ти љер ци су би ли уни фор
ми са ни и са Пе шач ком и Ко њич
ком гар дом чи ни ли су ре гу лар ну 
срп ску вој ску. 

У ле то 1837. го ди не обра
зо вао је кнез Ми лош спе ци
јал но оде ље ње Ко њич ке гар
де. То је би ла ње го ва сви та за 

19 Г: Јовановић, Полазак Књаза срп
ског Милоша Обреновића I у Цариград, 
Београд 1866, 35–36
20 Архив Србије, КК VII 115, 116, 122
125, КК VI 589/590

Козак кнеза Милоша 1835. 
акварел, реконструкција Павла 
Васића (породица Васић)
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најсвечани је при ли ке. Ови мла ди ћи ода бра ни из свих на хи ја, по ре клом из „от ме них” ку ћа, на о чи ти, 
хра бри и одва жни, бо га то оде ве ни у тур ска оде ла и ра ско шно на о ру жа ни чи ни ли су те ле сну кне же ву 
стра жу. „Мо мач ка” слу жба у кне же вом ко на ку би ће ра сад ник бу ду ћих чи нов ни ка, на род них ста ре ши на 
и но си ла ца нај ви ших зва ња у зе мљи.21 Овај прин цип по тра ја ће све до ско ра шњих вре ме на и мно ги гар
диј ски офи ци ри оства ри ће вр ло успе шне вој не ка ри је ре чак и у мно го ка сни јим пе ри о ди ма и пот пу но 
друк чи јем дру штве ном по рет ку. „Мом ци” или „ка ба да хи је” би ће глав на ору жа на од брам бе на фор ма
ци ја и на Дво ру мла до га кне за Ми ха и ла.22

21 Радосав Марковић, Војска... 19–20, 44, 50, 146, 160
22 Љубомир Никић, Аутобиографија..., 410

Кнез Милош 1835, портрет Уроша Кнежевића 
(Историјски музеј Србије, Београд)
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У Спо ме ни ци на про сла ву ше зде се то го ди шњи це Кра ље ве гар де на во ди се да је Ука зом од 12/25. ма
ја 1838. го ди не кнез Ми лош уста но вио ко ман ду Кне жев ске гар де. Тај да тум је био за пи сан и на за ста ви 
ко ја је гар ди та да до де ље на. Ота да се тај да тум сма тра да ном осни ва ња Гар де као вла да о че ве те ле сне 
стра же. Ње га ће по што ва ти и ди на сти ја Ка ра ђор ђе вић. Ме ђу тим, до са да ни смо на и шли на кон крет не 
по дат ке о са др жа ју тог до ку мен та. 

У бур ним про лећ ним да ни ма 1839. го ди не вој ска је би ла то ли ко ода на кне зу Ми ло шу да је Кња же
ска гар да ди гла по бу ну про тив Др жав ног са ве та. Иа ко угу ше на без кр ви, по бу на је, два да на пред одла
зак кне за Ми ло ша из Ср би је, до ве ла до уки да ња „Кња же ске гвар ди је” и сво ђе ња вој не си ле на знат но 
ма ње, Гар ни зо но во ин ство, ко је су чи ни ли јед на пе ша диј ска че та и ба те ри ја то по ва. Но ва оли гар хи ја 
же ле ла је да пре ду пре ди сва ку мо гу ћу ве зу и по и сто ве ћи ва ње вој ске са су ве ре ном ка кву је ус по ста вио 
кнез Ми лош, а мо гао на ста ви ти ње гов син, мла ди кнез Ми ха и ло. И ма да је већ сле де ће го ди не кнез Ми
ха и ло об но вио у Кра гу јев цу и ко њич ки еска дрон и пе ша диј ски ба та љон, Гар да као вој на је ди ни ца ни је 
по но во офор мље на.23 

23 Радосав Марковић, Питање престонице у Србији кнеза Милоша, Београд 1938, 126

Кнез Михаило 1842. литографија 
Анастаса Јовановића по 

портрету Јована Поповића 
(Музеј града Београда)
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До ба уста во бра ни те ља и по вра так кне за Mи ло ша

Вла да ви на кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа (1842–1858) про те кла је у по де ли вла сти из ме ђу кне за с 
јед не стра не и Др жав ног са ве та с дру ге, ка ко је то би ло пред ви ђе но Уста вом из 1838. го ди не. Са вет ко ји 
је са чи ња ва ла гру па не при ко сно ве них на род них вo ђа тру дио се да на сва ки на чин огра ни чи кне же ву 
власт и спре чи би ло ка кво ус по ста вља ње не за ви сног кне жев ског ау то ри те та. То ме је по го до ва ла и чи ње
ни ца да је Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић био иза бра ни кнез, без на след ног пра ва. И ма да је ре гу лар на вој ска 
(„гар ни зо но во ин ство”) опет на ра сла до пре ђа шњег ни воа (око 3.000 љу ди), бо ја зан уста во бра ни те ља да 
би кнез мо гао сте ћи ја ко упо ри ште у вој сци, ути ца ла је да до ства ра ња по себ не гар диј ске је ди ни це не 
до ђе. О то ме све до чи ма ђар ски глу мац Га бор Егре ши ка да го во ри о срп ској вој сци то ком свог бо рав ка 
у Бео гра ду 1850. „Срп ска стал на вој ска са сто ји се од два ба та љо на пе ша ди је, јед ног еска дро на ко њи це 
и јед не ба те ри је ар ти ље ри је. Дру гог по сла не ма ју, сем што др же стра жу око кне же вог Дво ра. Сви су на 
ру ски на чин ор га ни зо ва ни и оде ве ни.”24 Пре ма цр те жу у Ше ма ти зму за 1852,25 стра жу у Дво ру да ва ла 
је пе ша диј ска че та (ро та). На пу то ва њи ма у Бре сто вач ку ба њу кне за је пра тио ко њич ки вод.26 О ко јој 
вр сти ко њич ке фор ма ци је се ра ди, све до че Срб ске но ви не по во дом све ча но сти при ре ђе не у част до де ле 
ор де на све те Ане кне зу Алек сан дру 1846.: „Он (Свје тли Књаз) се во зио на кра сном га лаин то ву на шест 
вило ви ти ко ња; око ло Ње га ја ши ли су на ко њи ма Ње го ви ађу тан ти, а пред Њим и за Њим јед но оде ле
ние ула не ра”.27 На пор тре ту Ар се ни ја Пе тро ви ћа из 1845. ма ли Кне жев син Пе тар, по то њи срп ски краљ, 
та ко ђе је при ка зан у улан ској уни фор ми, што јој у из ве сној ме ри да је по се бан ста тус у овом пе ри о ду. 

То ком Све то ан дреј ске скуп шти не ре гу лар не вој не је ди ни це, ода не кне зу и пред во ђе не офи ци ри ма, 
ве ћи ном бли ским кне же вим ро ђа ци ма, ипак ни су мо гле да се су прот ста ве „на род ној во љи” и спре че 
ње го во укла ња ње с вла сти и про гон ство.28 

Због то га је јед на од пр вих бри га кне за Ми ло ша, по по врат ку у Ср би ју 1859. го ди не, би ла да фор
ми ра лич ну, те ле сну гар ду. Ко њич ки пот по руч ник Јо ван Вар ја чић ода брао је 12 углед них мо ма ка ме ђу 
ко ња ни ци ма и до вео их на стан и хра ну у Кне жев ко нак. Та ко ђе па жљи во ода бра ни ко њи за ове гар ди
сте сме ште ни су у кне же ву ко њу шни цу. Са по себ ном па жњом кнез Ми лош је уни фор ми сао гар ди сте у 
но ве мун ди ре, по угле ду на ху сар ске. Ти ме је утвр ђен из глед гар диј ске уни фор ме ко ји се ни је бит ни је 
ме њао до по чет ка Дру гог свет ског ра та.29 

Ду жно сти ових гар ди ста би ле су „у сва ко до ба не пре мје но и тач но из вр ша ва ти за по ве сти Ње го ве 
Све тло сти”, ко је су увек усме но да ва не ко ман ди ру: о пра ви ма гар ди ста та да се ни је раз ми шља ло. Њи
хов пр ви на ступ био је на То до ро ву су бо ту, на дан кне же вог ро ђе ња (24. фе бру а ра) 1859. ка да су пра ти ли 
кне зо ве Ми ло ша и Ми ха и ла на при чест у Па ли лул ску цр кву. Слу жби у Са бор ној цр кви кнез Ми лош 
ни је при су ство вао, али је упа ра ђе на вој ска ис пред цр кве по ча сним пло ту ни ма из пу ша ка и то по ви ма 
из гра да и ка сар не обе ле жи ла овај оп ште на род ни пра зник.30

24 Божидар Ковачек, Мађарски глумац Габор Егреши о свом боравку у Београду после револуције 1848/ 1849, у Београд у де
лима европских путописаца, Београд 2003, 190
25 Шематизам за Књажество Србију 1852, Београд 1851, 30
26 Никола Христић, Мемоари, Београд 2005, 154
27 Србске новине, Београд, 1. октобар 1846, Број 78, Година XIII, 315
28 Мемоари СтефанаСтевче Михаиловића, Београд 1928, 203–216
29 Споменица... 17
30 Србске новине, Београд, 3. март 1859, Број 27, Година XXVI, 103
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←  Кнез Петар Карађорђевић 1845, портрет 
Арсенија Петровића (Народни музеј, Београд)

↓  Стража у Кнежевом двору, ксилографија 
Едуарда Браумана, Велики београдски календар 
за годину 1852. (Библиотека града Београда). 
Иза постројених вој ника види се првобитни 
изглед зграде страже
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Кнежев ађутант, коњички поручник Јован 
Варјачић, 1859, портрет Ђуре Јакшића 

(Народни музеј Београд)

↓  Повратак кнеза Милоша у Србију 1859. цртеж 
Стеве Тодоровића (Народни музеј Београд)
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