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Мр Добривоје Јовановић 
Историјски архив Јагодина 
 

 

МОЛБА ЈЕВРЕМА МАРКОВИЋА ЗА МЕСТО 
ПРОФЕСОРА 

ПРИ ВЕЛИКОЈ ШКОЛИ 
 
Јеврем Марковић је старији брат Светозара Марковића. Рођен је у 

Зајечару 18. маја 1839. године. Био је један о најбољих официра српско-
турских ратова. Стрељан је у Аранђеловцу 12. маја 1878. године, због 
наводног учешћа у Тополској буни. 

 
 За упражњено место место професора при Великој школи за нацртну 
геометрију, практичну геометрију и геометријско цртање Јеврем Марковић 
је конкурисао 7. септембра 1865. године. У молби Министру просвете је 
навео пут стицања знања из ових предмета. На Артиљеријској школи, поред 
предмета обавезних за војну технику, слушао је и практично радио и 
употребљавао: нацртну геометрију при цртањима и конструкцијама 
артиљеријским и фортификационим, практичну геометрију при 
премеравању већег дела Топчидера и Београда, а касније као официр, и 
изради карте Књажевачког округа. Уз молбу, поднео је и оцене из 
Артиљеријске школе.  
 На крају молбе је навео: „С уверењем да ту службу на задовољство 
одправљати мог у, најучтивије молим Господина министра, да би изволео 
то упражњено место код највише власти издејствовати ми. Уздајући се у 
препоруку моих овде приложених сведочанстава, ја се усуђујем надати, да 
ми Господин министар  ову молбу неће одбити, а ја ћу се свим мог ућим 
силама трудити, да и том мом новом позиву подпуно и на задовољство 
одговорим.“ 
 

Класификација 
и 

Примедбе кондиут листе 
за свих пет година Артиљеријске школе 

питомца Јеврема Марковића 
 

Белешке успеха за прву школску годину т.ј. 1855/56. 
Катихизис – врло добар; математика – сређан; војена географија – 

врло добар; војени штил – врло добар; чертање – врло добар; краснопис –  
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врло добар; правила службе воене – врло добар; правила ратног учења – 
врло добар; егзерцир пешачки – врло добар; артиљерија – врло добар; 
француски језик – сређан; немачки језик – приличан; гимнастика – добар. 

У колони „примедбе“ кондиут листе написано је да је Јеврем 
Марковић ступио у Артиљеријску школу 31. октобра 1855. године, да је 
родом из Левча и да му је отац био срески начелник. Пре Артиљеријске 
школе завршио је пет разреда гимназије. У првој години био је обичан 
питомац, као и остали. Оцењен је као даровит и вредан питомац, који је 
заслужио унапређење. У својој класи био је седми по успеху.  

 
Белешке успеха за II школску годину тј. 1856/57. 

 
Историја библије – врло добар; алгебра – сређан; планиметрија – врло 

добар; стереометрија – врло добар; тригонометрија равна – добар; 
тригонометрија сферична – врло добар; историја обшта – врло добар; војна 
штатиштика – врло добар; геометрично чертање – врло добро; краснопис – 
врло добро; баталионо учење – добар; ескадроно учење – врло добар; 
постројавање баталионо – врло добро; постројавање есксадроно – врло 
добро; так. чертање – врло добро; фортификација пољска – добар; црт. 
фортификационо – врло добро; артиљерије – приљежан; немачки језик – 
приљежан; француски језик – добар; фектовање с бајонетима – добар; којим 
је бојевима про. – добар. 

Примедбе кондиут листе 
У овој години аванзирао за поднаредника, приљежања био врло 

доброг, успеха врло доброг, заслужио даље да се ванзира. Ове године био је 
у рангу седми и постао поднаредником млађим 23 декембра 1856 год. 

 
Белешке успеха за III школску годину 1857/58 год. 

 
Катихизис – врло добро; тактична геометрија – врло добар; нацртна 

геометрија – врло добар; виша анализа – врло добар; физика – добар; 
артиљерија – врло добар; тактика – добар; фортификација пољска – врло 
добро; фортификационо цртање – добар; топографско цртање – добар; 
општа историја – врло добар; француски језик – добар; немачки језик – врло 
добар. 

Примедба 
Дара врло доброг, приљежања врло доброг, успеха врло доброг. У 

овој години био је у рангу 6. између својих другова. У дужности био је врло 
тачан. 

 
Белешке успеха за IV школску годину тј. 1858/59 годину 
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Религија – врло добар; јахање - добар; тактика – добар; начерт. 

геометрија – добар; чертање – добар; фектовање – добар; артиљерија – врло 
добар; фортификација – врло добар; немачки језик – врло добар; француски 
језик – врло добар; математика – слаб; физика – добар; хемија – добар. 

 
Примедбе кондиут листе 

У овој години био је приљежан и успеха врло доброг. У овој години 
14 јануара произведен у чин старијег поднаредника. 
 

 
 

 
 

Јеврем Марковић 
 

Белешке успеха за V школску годину тј. 1859/60. годину 
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Дар – врло добар; труд – добар; владање – добар; религија – врло 

добар; аналитичка геометрије – добар; механика – добар; физика – врло 
добар; хемија – врло добар; грађевине – врло добар; фортификација – врло 
добар; артиљерија – врло добар; генерал-штабне науке – врло добар; војена 
администрација – врло добар; историја људског рата – врло добар; 
хипологија – врло добар; јахање – добар; гимнастика – врло добар; 
фектовање – врло добар; немачки језик – врло добар; француски језик – врло 
добар. 
 

Примедбе кондиут листе 
Питомца арт. школе Јеврема Марковића 

 
За фронтову  артиљерију пријажава воени дух, јаког је састава, врло 

добро бори се сабљом, притом даровит и врло добро успевао у наукама. 
Врло велику вољу има за кавалерију. Заиста вредно да се барем један 
научени официр налази код наше кавалерије. У сваком случају ваљало би га 
послати у хановерску школу јахања, или барем у инштитут арт. еквитације у 
Беч. У рангу био други. 

У овој години 4. новембра био је произведен у чин наредника, а 19. 
августа 1860 год. произведен је у чин потпоручника кавалерије.
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