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25. септембар 2012.
Научно одељење Библиотеке
„Браћа Настасијевић“
Програм за децу Неко ми је украо ласту
– дружење милановачких основаца
са дечјим песником Мошом Одаловићем.
Програм је организован у сарадњи са
Библиотеком „Владислав Петковић Дис“ из Чачка.

Учествовали:
Мошо Одаловић,
Дубравка Илић, библиотекар
у Библиотеци „Владислав Петковић Дис“
из Чачка,
Гордана Петковић, директор Библиотеке
„Браћа Настасијевић“.
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27. новембар 2012.
Модерна галерија Културног центра
Предавање Жене добитници Нобелове награде
Предавачи:
Мирјана Цвекић, Јелена Гајић.
11. децембар 2012.
Модерна галерија Културног центра
Промоција књиге Дневнички записи
Миливоја Трнавца
Учествовали:
Радован Маринковић, књижевник
из Чачка, и аутор.
Стихове читали:
Мирјана Трнавац, Михаило Костадинов,
Владимир Јоцовић и аутор.
У музичком делу учествовали
ученици Музичке школе „Војислав Вучковић“.

Учествовали:
проф. др Никола М. Поткоњак и аутор.
Програм организован у сарадњи са Културним
центром и Музејом рудничко-таковског краја.

18. април 2013. године
Научно одељење Библиотеке „Браћа Настасијевић“
Представљање књиге Из лексике Качера
проф. др Драгољуба Петровића
и Јелене Капустине.
Учествовали:
Драгољуб Петровић, аутор, Владимир
Димитријевић, публициста, Момчило
Пауновић, сарадник.

16. aприл 2013. године
Модерна галерија Културног центра
Представљање Лексикона историје педагогије
српског народа проф. др Недељка Трнавца.
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30. април 2013. године
Кућа српско-норвешког пријатељства
Представљање романа Велики рат
Александра Гаталице, добитника НИН-ове
награде за најбољи роман у 2012. години.
Учествовали:
Александар Гаталица, књижевник,
Милета Аћимовић Ивков,
књижевни критичар.
Одломке из романа читао
Иван Пантовић, глумац.
24. мај 2013. године
Научно одељење Библиотеке
„Браћа Настасијевић“
Слава библиотеке Свети Ћирило и Методије

Учествовали:
проф. др Роберт Ходел, преводилац и професор
славистике на Универзитету у Хамбургу,
проф. др Јован Делић, професор на
Филолошком факултету у Београду,
др Весна Матовић, директор Института
за књижевност и уметност,
и др Бојан Јовић, научни саветник
Института за књижевност и уметност.

10. септембар 2013. године
Модерна галерија Културног центра
Представљање књиге проф. др Роберта Ходела
Sind Flügel wohl…- превод поезије и прозе
Момчила Настасијевића на немачки језик.
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Дани Настасијевића 2012. године
2. октобар 2012. године
Музеј рудничко-таковског краја
Отварање манифестације Дани
Настасијевића:
Милисав Мирковић, председник општине
Горњи Милановац,
Гордана Петковић, директор Библиотеке
„Браћа Настасијевић“.
Промоција зборника Слово Ћирилово бр.9:
Дејан Ацовић, помоћник директора
библиотеке „Браћа Настасијевић“,
Бошко Ломовић, новинар и књижевник.
Проглашење победника Конкурса за најлепшу
песму и читање награђених стихова.
Програм ученика Музичке школе
„Војислав Вучковић“.
Програм водили Драгана Перишић
и Предраг Лошић.
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Премијера позоришне представе Ангелска
соната. Аутор текста и редитељ представе
Зорица Симовић, драматург и књижевник.
Глумци:
Душица Новаковић, Андрија Даничић,
Гордана Матијевић и Ивана Ристић.
11. октобар 2012. године
Музеј рудничко-таковског краја,
Легат Настасијевића
Изложба Шта су читали Настасијевићи.
Аутор поставке Дејан Ацовић.
Концерт:
Драгутин Павловић, виола,
Марија Тиосављевић, клавир.

5. октобар 2012. године
Модерна галерија Културног центра
Концерт Ненад Јовановић, виолина,
Александар Поповић, клавир.
На репертоару дела
Славомира Настасијевића и др.

13. октобар 2012. године
Сала Дома културе
Манифестација Рудничка врела

6. октобар 2012. године
ОШ „Момчило Настасијевић“
Програм поводом Дана школе.

14. октобар 2012. године
Музеј рудничко-таковског краја

8. октобар 2012. године
Сала Дома културе

Изложба Црква Свете Тројице – настајање
и трајање поводом јубилеја 150 година цркве
Свете Тројице у Горњем Милановцу.
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Аутори изложбе:
Ана Боловић, кустос-историчар уметности,
и Александар Марушић, кустос-историчар
у Музеју рудничко-таковског краја.

23. октобар 2012. године
Музеј рудничко-таковског краја
Предавање Прозна дела Момчила
Настасијевића Александре Ђурић,
професора српског језика и књижевности.
Ученици говорили одломке из прозе Момчила
Настасијевића. Програм ученика Музичке
школе „Војислав Вучковић“.

16. октобар 2012. године
Музеј рудничко-таковског краја
Промоција књиге Момчило Настасијевић
– човек и уметник Славомира Настасијевића.
Књигу представили:
Тања Гачић, приређивач,
и проф. др Недељко Трнавац.
Вече је посвећено сећању на Светомира
Настасијевића, о коме је говорио Бошко
Станојчић Руђинчанин, новинар. Програм
ученика Музичке школе „Војислав Вучковић“
18. октобар 2012. године
Музеј рудничко-таковског краја
Предавање Матерња мелодија Момчила
Настасијевића Милана Громовића, професора
српског језика и књижевности из Чачка.
Ученици говорили одабрану поезију. Програм
ученика Музичке школе „Војислав Вучковић“.

25. октобар 2012. године
Модерна галерија Културног центра
Хор Свети Сава из Лучана - концерт духовне и
староградске музике.
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БИБЛИОТЕКА
БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ
У БРОЈКАМА

Табела 1 – Преглед набавке публикација по одељењима
Одељења
Горњи Милановац – дечје
Горњи Милановац – одрасли
Завичајно
Брђани
Прањани
Рудник
Враћевшинца
Страна књига
Периодика
Завичајна периодика
Укупно

2011
245
2595
187
104
108
270
189
417
62 наслова
36 наслова
4213

2012
268
2277
132
101
110
212
150
198
37 наслова
31 наслова
3516

Табела 2 – Преглед учлањених корисника
2011
1029
1249
121
80
33
47
2559

Одељења
Горњи Милановац – дечје
Горњи Милановац – одрасли
Рудник
Враћевшинца
Прањани
Брђани
Укупно
14

2012
711
1132
85
86
34
44
2092

СВЕТИ ЋИРИЛО И
МЕТОДИЈЕ
– СЛАВА БИБЛИОТЕКЕ
БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ
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Гордана Милетић

Le livre, il libro, libro, βιβλίο,
book, Buch, bok,
باتك, kniha, книга, књига…

РЕЧ О КЊИЗИ
ДРУГИМ ЈЕЗИКОМ
НАПИСАНОJ
„Према делу Античке ноћи
од римског писца Аула Гелија ( II век н.е. )
прву јавну библиотеку
основао је атински тиранин Пизистрат
( VI век п.н.е. )
и имала је богат књижни фонд.“
језику од скривеног места на полици богате биб
лиотеке до њених трагично окончалих читалаца.
Премда се, кроз историју, константо сусре
ћемо са чињеницама о значају књига на стра
ним језицима, ретко која јавна библиотека у
Србији данас има посебно образован фонд стра
не књиге. Према важећем Правилнику о нацио
налним стандардима за обављање библиотечкоинформационе делатности, јавна библиотека
обавезна је да у свом саставу има одељење за
одрасле, за децу и младе, завичајну збирку, стру
чну књигу и референсну литературу, одељење
периодике, али се овим Правилником не пропи
сује обавезним и одељење стране књиге. Тек у
Закону о старој и реткој библиотечкој грађи спо
миње се појам страна књига или књига на стра
ном језику те тако стичемо утисак да је кроз

Извори за историју књиге и библиотека до
носе нам мноштво података о библиотекама још
из античког периода, преко средњовековних
скрипторијума и манастирских библиотека у
којима се говори о пергаментима, рукописима и
кодексима на различитим језицима.
Време и историјски догађаји утицали су да
ти записи, у основи настали у античком пери
оду, заврше на различитим местима, те се тако
срећемо са чињеницом да у средњовековним
манастирским библиотекама на западу Европе
имамо похрањен арапски текст, а у персијској
библиотеци дела на старогрчком и латинском
језику. Тематиком стране књиге на особен начин
бавио се публициста Умберто Еко у роману Име
руже где нам доноси читаву, додуше мистичну,
атмосферу о путу „забрањене“ књиге на страном
16

серија и филмова, откупљивале су лиценце
за превод на српски језик књига, по којима је
филмска индустрија стварала, и при том анга
жовале армију уредника, преводилаца и других
стручних сарадника на раду. Отуда је библио
тека ове некада моћне издавачке куће препуна
речника светских али и других, условно речено
мањих језика као што су пољски, чешки, укра
јински, португалски, кинески, румунски и др.
Почетак деведесетих однео је свој данак и у ви
ду распада, како државе и тржишта, тако и вели
ке издавачке куће те су свој потпуни крај Дечје
новине дочекале 2001. године када имовина бива
распродата ради намирења дугова потражиоца.
Општина Горњи Милановац и Библиотека
„Браћа Настасијевић“ на лицитацији 2002. го
дине купују библиотеку Дечјих новина при
чему фонд бива обогаћен великим бројем би
блиотечке грађе (око 6 хиљада јединица) која
се данас налази већим делом у Позајмном, али
се чува и као раритет у Завичајном одељењу.
Један део публикација из те куповине био је на
страним језицима. То су углавном биле књиге
које су Дечје новине штампале за друге државе
(нпр. уџбеници за Португал), потом стрипови
откупљени по лиценци из Италије и САД,
романи превођени на наш језик и, наравно, ве
лики број речника које су преводиоци Дечјих
новина користили. Колеге библиотекари Дечјих
новина и дан данас са сетом се осврну на свој
радни век и увек са посебним пијететом гледају
у књиге на полицама препознајући сваку од
њих појединачно и причајући њену историју
– о начину њеног уласка у библиотеку и ко је
све од звучних имена, књижевних критичара и
уредника користио баш ту књигу.

законску регулативу, књига на страном језику
скрајнута. Но, она у реалности, у оквиру јавне
библиотеке, као културног, информационог и
пре свега образовног центра, заузима значајну по
зицију узимајући у обзир вишеструке аспекте.
Пре свега, становништво једне друштвене заје
днице има различите потребе у зависности од
старосне, образовне и економске структуре, а
потом и по етничкој припадности. Запажамо да
у местима настањеним националним мањинама
библиотеке, у складу са захтевима корисника,
набављају библиотечку грађу на језицима тих
мањина.
Из горе реченог закључујемо да свака јавна
библиотека у свом фонду поседује страну књигу
било да се она налази на полицама заједно са
књигама на матерњем језику било у издвојеној
колекцији или оформљеном одељењу.
Библиотека „Браћа Настасијевић“ Одељење
стране књиге оснива крајем 2002. године ли
цитацијом књига из библиотеке Дечјих новина.
Издавачка кућа Дечје новине основана је 1956.
године у Горњем Милановцу и позната је као
највећи стрип издавач у бившој СФРЈ, као
и по многим другим издањима књига, часо
писа и албума. Осамдесетих година XX века
доживела је свој процват и, заједно са осталим
предузећима из града, учинила да Милановац
буде препознатљив широм велике државе као
град у успону, град који има свој бренд. У
том периоду откупљено је ексклузивно право
на Дизнијеве стрипове и штампан је велики
број ауторских стрипова, а часописи попут
„Дечјих новина“, „Тик-така“ и „Зеке“ обележили
су наше детињство. Дечје новине пратиле су
ондашњи тренд и, по појави нових популарних
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Осим куповином, фонд се богатио и захва
љујући добротворима и разним дародавцима
(више од 400 јединица поклона Заге и Цана
Пејовића, потом чувених милановачких про
фесора језика Новице Пешића и Мире Тана
сковић, Амбасаде САД у Србији, и у скорије
време др Миодрага Старчевића, Драгана Кара
улића и др.).
За евиденцију библиотечке грађе ове врсте
отворен је Инвентар књига на страном језику
као инструмент лакшег сналажења и започело је
уношење записа, како у инвентар, тако и у базу
података тј. електронски каталог. За описивање
једне библиотечке јединице уносе се следећи
подаци: редни број, датум уноса, скраћени
библиографски опис (аутор тј. јединствена
одредница, наслов публикације, место издања,
издавач и година издања – по ИСБД (Г)), потом
димензије, врста повеза, начин набавке, сигна
тура и процењена вредност. У напомену се на
води наслов дела на српском језику. Сигнатура
је сложена и састоји се од: првог дела који стру
чно одређује публикацију у УДК систему, и дру
гог дела, иза знака једнакости, где се наводи
ознака за језик којим је публикација штампана.
Физичка обрада публикације иста је као и за
књигу на матерњем језику – печат сигнатуре,
печат одељења и власнички печат библиотеке.
По завршеној физичкој обради, подаци се
уносе у електронски каталог, а књига се одлаже
на место у полици. Простор Научног одељења
са читаоницом се чинио погодним за полице
стране књиге. Како се број књига увећава сваке
године, постоји план проширења. Данас, фонд
је смештен на следећи начин:
- референсна збирка на енглеском, нема
чком, француском и руском језику (издвајамо

Encyclopedia Britannica, Children’s Britannica,
Encyclopedia Americana, Brockhaus Wahrig Deut
schers Worter Buch, Encyclopedie autodidactique
Quillet, Histoire Universelle, Большая советская
энциклопедия – (!) све пренете из библиотеке
Дечјих новина),
- стручна литература смештена, унутар сва
ког језика, по УДК и у оквиру сигнатуре по азбу
чном реду распоређена,
- потом лепа књижевност, такође прво обје
дињена по језику а потом по азбучном реду
презимена аутора,
- посебне целине чине приручници за учење
страних језика са пратећом аудио-опремом,
- дечја књига,
- и посебан куриозитет – поклон проф. Пе
шића издвојен као књижна реткост и раритет
на издања са почетка XX века. Ова колекци
ја је, због своје специфичности, смештена у
застакљеном ормару, под будним оком библио
текара, и користи се искључиво у читаоници.
Заоставштина милановачког ерудите и дан да
нас користи студентима и професорима, пре
свега, француског језика, и неретке су ситуације
да се међу текстовима нађе и нешто што не посе
дују ни факултетске библиотеке на катедрама.
Од већ поменутих језика, у фонду се налазе
књиге на италијанском, шпанском, норвешком,
словеначком, бугарском, македонском, пољском,
украјинском, па чак и 18 уџбеника на арапском
језику.
Корисници Одељења стране књиге су раз
новрсни – од деце основношколског узраста,
преко радозналих средњошколаца до најброј
није групе, студената страних језика. Мисија
и циљеви библиотечке делатности и просвете
су готово идентични, и судећи по новим тен
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Библиотека се труди да иде у корак с вре
меном и стога је у плану дигитализација дела
грађе на страном језику како бисмо се прикљу
чили свеопштем моделу доступности на
интернету.
Узевши у обзир да је језик најважније сред
ство за споразумевање људи, библиотекама оста
је да негују разноликост писане речи на разли
читим језицима и пружају своје услуге у овом
домену како би побољшале квалитет обављања
делатности и оправдале своју сврсисходност.

денцијама увођења више страних језика како
у основне тако и у средње школе (у горњоми
лановачкој гимназији већ више година функци
онише билингвално одељење које слуша наста
ву на два језика), долазимо до закључка да ће
одељење стране књиге тек имати свој успон и
да ће се у наредном периоду показати значај
издвајања и доступности публикација на стра
ним језицима. Одељење радо посећују и одра
сли који желе да обнове знање страног језика
или да не забораве већ научено. Захваљујући
великом броју књига из уметности, често се
дешава да у њима нађемо литературу које нема
преведене на српски језик.
Последњих година приметан је тренд пре
вођења романа домаћих писаца на стране језике
те су они уврштени у план набавке. Изузев
домаћих писаца и релативно слабе продукције
наших издавачких кућа везано за књиге на
страним језицима, за планирану систематску
набавку је од изузетне важности да се прати
и издавачка продукција других земаља а то
се најједноставније обавља кроз сарадњу са
амбасадама и страним институтима језика у
Србији. Набавку треба усмерити ослушкива
њем потреба корисника и наравно у складу са
планом читаве установе.

Литература:
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3. Кирћански, Милица. Библиотечке услуге у
јавним библиотекама у Библиотечке услуге
: зборник радова. Београд : Заједница мати
чних библиотека Србије, Суботица : Градска
библиотека Суботица, 2008
4. Правилник о националним стандардима за
обављање библиотечко-информационе дела
тности. Београд : Службени гласник, 2013
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Драгана Перишић

АЛЕКСАНДАР ГАТАЛИЦА
ГОСТ БИБЛИОТЕКЕ
БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ
,,Књижевност није обогатила свет
само дајући му књиге,
већ и развијајући нови тип човека, писца“
(Борхес)
Ова Борхесова мисао могла би се у потпу
ности односити на овогодишњег добитника
НИН-ове и награде ,,Меша Селимовић“ за
најбољи роман године, Александра Гаталицу.
Његов роман Велики рат, од када се појавио
пред читаоцима, изазива огромну и неподељену
пажњу и доживео је за пола године петнаест
издања. Има ли веће среће за једног писца?
Велики рат руши неколико устаљених ми
шљења о положају књиге и њеном месту у жи
воту људи - оних који воле књигу, али и оних
који воле (не воле) историју. Прво, постоји уста
љено мишљење да се све мање чита и да је
време књиге прошло. Роман Велики рат месе
цима је најчитанија и најпродаванија књига у
свим библиотекама и књижарама. Друго, исто
рија као тема и није најпопуларнији жанр, али
у овом роману је Први светски рат описан на
неуобичајен и потпуно нов начин, различит од
других романа са истом тематиком. Овогодишњи
добитник НИН-ове награде говори о Првом

светском рату испричаном из перспективе ма
лих људи чије се приче асоцијативно смењују.
Тема рата, велика сама по себи, постаје главни
јунак романа. Гаталица спаја оно најбоље из
књижевности 20. века. Роман представља мо
заик од мноштва ликова и њихових судбина,
комбинујући историју и имагинацију. Мали чо
век у таквом простору добија кључну улогу, јер
писац недвосмислено каже да рат нису само вој
сковође и генерали. Гаталица не приказује сна
жне војнике, хероје и њихову храброст на бој
ном пољу. Свих 78 ликова су подједнако важни.
Већ од прве стране романа, када рат почиње на
столу патолога, где између принца и обичног
човека нема разлике, јасно нам је да су писцу сви
ликови важни и главни. Чак ни читалац не може
да се определи. Важни су му и патолог и војник
и произвођач лажног ималина, али и јунаци који
у безизлазним и бурним ситуацијама успевају
да украду време за себе и пронађу љубав макар
им то било последње у животу.
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По чему је овај роман јединствен?
Велики рат сагледава највеће догађаје кроз
онеобичене, апсурдне, понекад позитивне и ко
мичне ситуације. Роман најављује стварање јед
ног новог света.
Гостујући у Библиотеци „Браћа Настасије
вић“ Александар Гаталица је потврдио да умет
ност постоји ради публике. Писац је истакао да
је сваки сусрет са читаоцима посебан догађај
а његов роман похвала читању. По мишљењу
писца књиге морају дати озбиљне одговоре, али
да истовремено књиге постављају више питања
него што дају одговора. И да је то добро што је
тако.

Говорећи о сопственим узорима, Гаталица је
истакао да су то били, пре свега, професори са
факултета који су му усадили љубав према књи
зи и правим вредностима, којих се придржава.
„Не пишем о свом животу. Банално је пое
тизовати сопствену свакодневицу. Књижевност
не трпи бесмислице, празан ход. Књижевност
треба да има свет за себе. Књига треба да вас
наведе да не заспите у поноћ, већ да уз књигу
дочекате јутро. Књижевност - то је усамљен
човек“.
Било је инспиративно и надахњујуће дру
жити се тог 30. априла 2013. године са Алексан
дром Гаталицом. Био је то јавни читалачки час.
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је једанаест књига. Проза Александра Гаталице
преведена је на десет европских језика. Као
преводилац, први пут превео је четири античке
драме на српски језик (Алкестида, Баханткиње,
и Ифигенија у Аулиди Еурипида и Едип на Ко
лону Софокла), као и песничку заоставштину
песника који нису потпуније превођени (Ми
мнермо, Солон, Сапфо). Као музички критичар
писао је критике за дневне листове Глас јавно
сти и Вечерње новости. Добитник је награда
„Милош Црњански“, „Иво Андрић“, „Умберто
Саба“, Награде Удружења драмских уметника,
„Стеван Сремац“.
Јануара 2013. године добио је најпрестижни
је књижевно признање НИН-ову награду за ро
ман Велики рат, а месец дана касније и награду
„Меша Селимовић“ за исто дело.

Била је то прича о једном роману али и ода
књизи и чињеници да она служи људима на нај
бољи и најплеменитији начин - обогаћујући их.
Човек треба да се потруди да свакодневно
напредује и усавршава се. А то може дружећи
се са књигама, правим књигама. Велики рат је
књига која треба да има посебно место на ва
шим полицама и у вашим срцима.
Књига је, у целини, пут од зла ка добру, од
неистинитог ка истинитости, од ноћи ка дану.
На крају и о Александру Гаталици.
Александар Гаталица рођен је 1964. године
у Београду. Дипломирао је на Катедри за општу
књижевност са теоријом књижевности 1989. го
дине. Писац, преводилац са античког грчког
језика и музички критичар. Као писац објавио
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Гордана Петковић

ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ
ШТА СУ ЧИТАЛИ
НАСТАСИЈЕВИЋИ
Музеј рудничко-таковског краја,
Легат Настасијевића октобра 2012. године
У оквиру манифестације „Дани Настасије
вића“ која се по трећи пут организује у Горњем
Милановцу са циљем да осветли и поново вре
днује стваралаштво чувене уметничке породице
Настасијевић, приређена је изложба књига из
породичне библиотеке под називом „Шта су
читали Настасијевићи“.

Репрезентативни избор књига требало је да
покаже разноврсност уметничких и стручних
интересовања Настасијевића, читалачки укус
и преокупације те породице. Кроз анализу њи
хове лектире, представљање линије утицаја
изражене кроз читање дела из домаће и стране
књижевности, приметан је баланс између дела
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националне и опште тематике. Поред дела кла
сичне историје, ликовне уметности, музике,
психологије, филозофије, етнологије и археоло
гије, налазе се и томови са јуначким народним
песмама, Вукова и Његошева дела. Занимљиво
је било наилазити на трагове самих Настасије
вића унутар појединих књига: подвлачења, опа
ске и коментари – нарочито оштар у комента
рисању прочитаног текста био је Светомир На
стасијевић, понека белешка, па чак и цртежи
и вињете настали, претпостављамо, када је
читалачка пажња попуштала.
Током листања књига и одабира онога што
ће се препоручити пажњи јавности дошло се и
до једног занимљивог открића. У француском
преводу Спинозине Етике пронађено је аутен
тично писмо Момчила Настасијевића из 1920.
године, упућено песниковој великој љубави
Даринки Сретеновић.
Трагове у времену остављали су пријатељи
породице Настасијевић, ствараоци у култури са
којима су се делиле сличне уметничке амбиције
и подухвати. Посвете на својим књигама по
клоњеним Настасијевићима потписали су Ста
нислав Винавер, Десанка Максимовић, Растко
Петровић, Ксенија Атанасијевић, Мони де Були
и други.

Представљање библиотеке породице Наста
сијевић никако не исцрпљује друге могућности
за проучавање онога чиме су се бавили и шта
су читали. Кад год уђемо у њихову библио
теку, ушли смо у ризницу и разнолики свет
могућности, изазова, надања, жеља и лепоте
написане речи.
Аутор изложбе је Дејан Ацовић, библиоте
кар Библиотеке „Браћа Настасијевић“. Изложба
је приређена у легату Настасијевића у Музеју
рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу,
у нади да ћемо се библиотеком и лектиром
Настасијевића бавити поново и са посебним
поводом.

24

Гордана Петковић

АНГЕЛСКА
СОНАТА
(драма о Момчилу Настасијевићу)

Први пут је написан позоришни комад о
Момчилу Настасијевићу. Комплетна ауторска
екипа је из песниковог завичаја. Аутор текста
и сценске поставке је драматург Зорица Симо
вић. Сви глумци су из песниковог родног града:
Андрија Даничић, Душица Новаковић, Гордана
Матијевић и Ивана Ристић.
Премијера је одржана у оквиру манифе
стације „Дани Настасијевића“ 8. октобра 2012.
године.
Радња драме одвија се последњег дана пе
сниковог живота у београдској болници. Крај
његовог узглавља је пијанисткиња Бојана Јела
ча, са којом је песник био у веома загонетној
платонској вези.
Основна тема комада је однос песников пре
ма женама, разлаз са Даринком Сретеновић
– великом љубави из младости и инспиративна
веза са младом пијанисткињом.
До последњег даха преокупација песникова
била је уметност, поезија и музика.
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КОНКУРС
ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ

Кад бих успела, кад би ми се дало
да убедим све око себе
да је некоме до моје песме стало.

Библиотека „Браћа Настасијевић“ и ове го
дине расписала је Конкурс за најлепшу песму
поводом манифестације „Дани Настасијевића“.
Учесници су груписани у три категорије: осно
вци, средњошколци и одрасли. Жири у саставу:
Александра Ђурић, проф. српског језика и књи
жевности, Драгана Перишић, дипломирани фи
лолог опште књижевности и теорије књижевно
сти и Дејан Ацовић, дипломирани класични
филолог, одлучио је које ће песме бити награ
ђене.

Како за свет песме да откључам врата
и напишем шта брезе шапућу овог сата.
Кад ружи неко нежно приђе
а она стидно погледа у страну,
кад бих то насликала на папиру
то би била песма за рану.
Ако бих опевала кад сунце
у својој раскоши утоне за брег,
то би било као да сам
пун злата нашла ковчег.

УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА
КАД БИХ ЈА ПЕСНИК БИЛА

Али не иде.
Има у мом срцу
толико неисказаних мисли и речи,
али кад кренем да пишем
нешто се испречи.

Ех, кад бих ја писала песме,
кад би ми риме текле
као млаз воде са чесме.
Ех, да сам позната у крају и шире,
да се сви склањају кад пролазим
и скидају шешире.

Има у мојој глави толико срећних минута
Можда сам успела овог пута.
Александра Сретеновић,
Гуришевци
VII разред, ОШ „Арсеније Лома“, Рудник

Да опевам своје снове
и у тишини проведене дане,
па кад то виде да им памет стане.
27

УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА

ОДРАСЛИ

САМО МАЛО

ЖИВОТОПИС ЖЕНЕ

Само мало ми времена
дајте
да бих схватила на коју страну
излази моје сунце,
да осетим трачак кише,
да украдем сјај са тог звезданог неба.
Само мало да цвеће замирише,
да удахнем ваздуха.
Само мало слободе дајте,
да осетим прах
тог заљубљеног облака
што не лети више,
да му нежан додирнем длан,
да видим у његовим очима дан.
Само мало месечине
и образа белих што вешто
стидљив осмех од мене крију.
Крила ми дајте,
да видим да ли под
нашом крушком седи сам.
Само мало да знам.
Само мало и не тражим више.
Само мало дугу и њега крај себе.
Ама баш ми не треба више.

Јесам ли то ја
што врата јутром полако отвара,
увече кључ двапут окреће
и чува се промаје
а миришу јорговани у мислима
и смех обува сандале –
као да су птице одлетеле
из груди негде у небо –
или у туђе прозоре.
Стишана Деспотовица не плави,
врбаци се иселили у минуле дане.
Више не познајем лица
на шеталишту,
тек зачуђен поглед опомиње
кад примакнем клупи
а шта да одморим?
Риме у глави,
дрхтај у недрима,
Ушће и Калемегдан,
београдске улице
или стублинске џаде –
што ми рођењем дариваше лутања;
можда кијевске куле
или атинске зидине,
негде у животопису поређане.

Снежана Кретић,
Рудник
I разред, Медицинска школа, Београд
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А кад са Рудника наиђу снегови,
притегну гласове среће,
па мразушом одјекује туга
као празна кашика.

мека месечина,
јучерашња паучина,
свирка зрикаваца,
светла улица
лампиони свитаца са Јешевца,
мирис башчица око куће,
успавана варошица
и плава лутка међу књигама.

Само тишина Вујна
зове у крило манастира
да у дедовини краљице Драге
на пламену свеће огрејем руке
тумарајући Морави.

Чујем Треска сабира дивљач
док трну сијалице Грабовице
и Ждребан поји намернике
а одморишту путују звезде.

Јесам ли то ја
што међ` сенкама,
увијена у ћебе,
пребирам по екрану
бежећи од истине
и не тражим више,
све је ту:

Јесам ли то ја
сишла са шарених корица бајке
па сад преврћем шерпе
и качим кутлаче о клин?
Милеса Илић,
Горњи Милановац
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ЧЛАНЦИ
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Проф. др Јован Делић

ЕВРОПСКИ ПЈЕСНИК
МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ
Ријеч на промоцији
у Горњем Милановцу 10. IX 2013.
(Momčilo Nastasijević, Sind Flügel wohl...,
Gedichte und Prosa, herausgegeben
und übertragen von Robert Hodel,
Leipziger Literaturverlag, 2013)

Звона која су се, тачно на почетку нашег
вечерашњег програма – нека и то буде забиље
жено, огласила са милановачке цркве коју је
градио предак Момчила Настасијевића, Настас
Ђорђевић, најавила су сјутрашњи велики пра
зник, Усјековање главе Светог Јована Крстите
ља, и повратак Момчила Настасијевића у свој
родни град као европског пјесника. Јер превод
Настасијевићеве лирике на њемачки језик, који
је сачинио професор славистике на Универзи
тету у Хамбургу, господин др Роберт Ходел,
први је цjелокупни превод пјесника Момчила
Настасијевића на неки страни, поготово на је
дан велики европски језик, а тим преводом је
Момчило Настасијевић уведен у ред великих
европских пјесника, и то преко њемачког језика
и професора Роберта Ходела. Настасијевићев
Горњи Милановац је професору Роберту Ходелу
био од непроцјењиве користи приликом при
премања ове књиге и ред је да се та књига овдје
уведе у књижевни живот, да Горњи Милановац
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први види и чује свог свјетског Момчила Наста
сијевића.
Било је покушаја да се Настасијевић пре
води на стране језике, али су ти покушаји апсо
лутно неупоредиви с овим преводилачким,
истраживачким и интелектуалним подвигом
Роберта Ходела. Едвард Гој је имао велике ам
биције с Hастасијевићем на енглеском језику;
његова понесена студија о Настасијевићу је код
нас објављена. Али Настасијевић је у двадесет
првом вијеку ове 2013. године, постао европски
пјесник преко њемачког језика.
И то је чудо; барем ја овај догађај доживља
вам као чудо. А малих чуда нема. Да је неко
1938. године, када се Момчило Настасијевић
упокојио, устврдио да ће у другој деценији 21.
вијека овај пјесник уопште бити шире познат,
а камоли да ће његова цјелокупна лирика бити
преведена на њемачки језик, рекли би му, чак
и највећи умови тога доба, да је то искључено.
Настасијевић је умро као мало познат пјесник
и нешто познатији приповједач, захваљујући
прије свега приповијеци Запис о даровима моје
рођаке Марије.
Недавно ми је упућено једно теолошки ус
мјерено питање, иако о теологији, заиста, појма
немам:
– Да ли се душа може усавршавати послије
смрти?
Одмах сам се сјетио Настасијевића и дао
одговор: Може, али не може сама. Морала је та
душа засијати нешто велико за живота, и мора
постојати неко ко ће њене плодове препознати
и афирмисати; неко необичан, даровит, велики
и правдољубив. Момчило Настасијевић је имао
среће послије своје смрти макар онолико колико

је није имао за живота. Овдје је о томе говорио
колега Бојан Јовић, али није наодмет важне
ствари поновити.
Прва фаза Настасијевићеве рецепције била
је за његовога живота и била је крајње скромна:
Момчило Настасијевић је био мало познат пје
сник и нешто познатији прозни писац, у неспо
разуму с публиком и критиком.
Друга је постхумна фаза његове рецепције.
Настасијевићева сестра и његови пријатељи:
Станислав Винавер, Милутин Деврња, Влади
мир Вујић и други објавили су пјесникова
сабрана дјела, али те књиге нијесу имале велики
пријем. Важно је да су дјела објављена и да су
постала приступачна. Настасијевић није имао
неки статус ни међу авангардним пјесницима
– Винавер је изузетак који потврђује правило.
Интензивна Настасијевићева рецепција по
чела је преко великих посљератних пјесника
модерниста, Васка Попе и Миодрага Павловића.
Пјесници су Настасијевићу дали висок статус и
вратили мртвог пјесника у средиште књижевног
живота. Васко Попа је 1968. године објавио
уједно цијелу Настасијевићеву лирику под на
словом Седам лирских кругова и у предговору
назвао Настасијевића свјетским пјесником на
шег језика. Попа је савршено добро осјећао да
је Настасијевићев лирски опус цјеловит и да се
ту ништа не да одвајати, да је његова поезија
савршено организована у међусобно повезане
лирске кругове. Штавише, Настасијевићева ци
клизација постала је узор Васку Попи, тако да
је и он своје пјесме организовао у циклусе стро
го водећи рачуна о распореду. Зато је Попа на
зван пјесником циклуса. Доиста, његове пјесме
имају, по правилу, контекстуално значење:
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више значе унутар циклуса и збирке него из
двојене и аутономне. И поступак згушњавања
и елиптирања, толико карактеристичан за На
стасијевића, и оно што Настасијевић зове техни
ком, и „матерњу мелодију“ Попа је „преузео“
од свога великог претходника, уздигавши га до
ранга „светског“ пјесника.
Својеврсну „канонизацију“ Момчила Наста
сијевића извршио је Миодраг Павловић својом
Антологијом српског песништва (1964). Наста
сијевић је добио статус водећег пјесника прве
половине 20. вијека, што ће рећи и статус нај
значајнијег пјесника за модернизацију савре
меног српског пјесништва. И то ће се показати
тачним: он ће, непосредно или посредно, ути
цати на низ значајних пјесника модерне српске
поезије, што је истакао и Роберт Ходел у својој
уводној студији.
Не бисмо смјели заборавити ни пјесника
Љубомира Симовића који је написао веома би
тан есеј за статус Момчила Настасијевића, али
ни пјесникињу Тању Крагујевић, која је напи
сала један од првих магистарских радова о
Настасијевићу.
Рекао бих да је са Тањом Крагујевић запо
чела озбиљнија научна рецепција Момчила
Настасијевића. Споменућу и дисертацију Ни
коле Страјнића, такође пјесника, и нарочито
врло утицајан докторски рад Петра Милосав
љевића. Седамдесетих и осамдесетих година
је, дакле, Момчило Настасијевић био врло при
влачна, рекао бих омиљена тема академских
научних радова. Најзад, у Горњем Милановцу
смо промовисали и књигу Владимира Дими
тријевића која се управо бави првом постху
мном рецепцијом Настасијевића.

Сам врх научне рецепције представља кри
тичко издање Сабраних дела Момчила Наста
сијевића у редакцији Новице Петковића (1991)
и Петковићева студија, произашла из приређи
вања Сабраних дела: Настасијевићева песма
у настајању. Петковић је донио све варијанте
сваког текста и тиме олакшао разумијевање На
стасијевића, и сва будућа истраживања. Сигу
ран сам да је и Роберт Ходел имао користи од
Петковићевог рада. Послије критичког издања
Петковић је организовао и два научна скупа и
објавио два зборника радова.
Овом, 2013. годином почиње пуни европски
живот Момчила Настасијевића. Вјерујем да ће
Ходелов превод бити охрабрење и за друге пре
водиоце на друге језике. Ово није само превод,
већ и један преводилачки модел према којем
ће се сви будући преводи одређивати. Ходелов
превод ће, сигуран сам, бити у рукама свих
будућих преводилаца. Зато сам могао сасвим
мирно да потпишем ово што сам написао и да
искажем комплименте које сам ријетко када
коме упутио:
Ево прворазредног догађаја у њемачкосрпским књижевним и културним везама, а збио
се 2013. године: појавио се на њемачком језику
Момчило Настасијевић у избору и преводу др
Роберта Ходела, професора Института за слави
стику Универзитета у Хамбургу. Послије анто
логије савремене српске поезије Hundert Gramm
Seеle, насловљене преведеним стихом Војислава
Деспотова (Десет дека душе), код истог издавача
2011. године, у којој је Ходел доказао како своју
упућеност у савремено српско пјесништво, тако
и риједак поетско-преводилачки дар, ево и једне
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персоналне антологије, и то пјесника претешког
за превођење – Момчила Настастијевића.
За наслов своје и Настасијевићеве књиге
Ходел је одабрао први стих из пјесме Сутон, из
круга Вечерње, у сопственом преводу: Sind Flügel
wohl... (Крила ли то?), чиме је сугерисана лир
ска природа књиге, али и изузетност и загонет
ност пјесника који је сав у савремености, иако
је његов језик прожет слојевима средњовјеко
вне и народне поезије.
Избор је изванредан – само срце Настаси
јевићеве поезије, прозе и књижевне мисли, у
девет кругова. Обухваћено је свих седам лир
ских кругова, и то веома пажљиво, с изузетним
поштовањем оригинала и Настасијевићевих на
слова. Сачуван је изворни наслов Пет лирских
кругова којима су онда додата она два доцније
објављена: Магновења и Одјеци. Ходел и зна
и осјећа да су ти кругови савршено склопљене
цјелине пјесничког опуса који је такође један
надређени круг. У тим круговима – циклусима
пјесме добијају и своје контекстуално значење,
и додатну вриједност. За Ходела је Настасије
вић, очевидно, врхунски лиричар, а као пјесник
– врхунски преводилачки изазов.
Како преводити непреводиво – Настасијеви
ћеву лирику – и то још на њемачки? Немогућа
мисија. Професор Роберт Ходел – несумњиво
„скривени пјесник“ – латио се тог немогућег
посла. Могао је да бира: да жртвује „форму“,
„мелодију“, или значење. Ходел је дао предност
значењу, али је, по нашем скромном осјећању
ствари, поклонио велику пажњу синтакси, што
ће рећи „форми“ и „мелодији“. Знао је да је не
могуће сасвим ухватити Настасијевићеву „ма

терњу мелодију“ на било ком страном, а пого
тову на њемачком језику. Али, ваљало јој се
приближити. И он је то учинио, на неким мје
стима задивљујуће.
Да би читалац који влада српским језиком
могао осјетити „матерњу мелодију“ Настасије
вићевих пјесама, Ходел их је дао двојезично:
на лијевој страни је оригинал, а на десној Хо
делов њемачки превод. Поређење је пожељно
и преводилац га се не плаши. Уз неке пјесме,
посебно поводом њихових амбивалентних на
слова (Зора, Дафина и Ђурђевци) дати су кра
тки, за разумијевање веома важни коментари,
а негдје и уз српски нерасвијетљени, текстоло
шки проблематичан стих.
Ходелов однос према пјесничком тексту је
дирљиво пажљив. Требало је, прво, до у коријен
прочитати и разумјети Настасијевића, разумје
ти лексичке и синтаксичке облике, што је рије
тко ком Србину пошло за руком. Преводилачко
читање је најпажљивије читање, упозоравао
нас је Данило Киш. Зато је Ходел најзахвалнији
оним српским колегама које су му помогле у
разумијевању текста.
Из Настасијевићеве прозе изабрана је ње
гова врхунска антологијска приповијетка Запис
о даровима моје рођаке Марије. Између есеја
изабран је онај програмски, манифестни, нај
славнији, капитални – За матерњу мелодију.
Прозни и есејистички текст дати су само у
преводу. Оба ова Настасијевићева дјела су и у
функцији освјетљавања његове лирике. Тако је
Ходелов Настасијевић савршено цјеловит и по
везан: и два прозна текста – приповијетка и есеј
– два су својеврсна пјесникова „круга“.
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Свој увод у Настасијевићев Тамни вилајет,
односно своју студију о пјесниковом животу и
дјелу, Ходел заснива највећма на Биографији
Момчила Настасијевића Милутина Деврње, на
Сабраним делима Момчила Настасијевића у
редакцији Новице Петковића и на публикацији
Светомира Настасијевића: Момчило Настаси

Настасијевићевим лирским круговима пре
тходи врло кратак предговор – свега двије стра
не – али и обимна, веома информативна уводна
студија на седамдесет двије стране. Љепоти и
богатству књиге доприноси девет фотографија
породице Настасијевић и десети цртеж графи
том – лик Момчила Настасијевића према слици
из 1921. године – који је урадила госпођа Пиа
Винклер Ходел 2012. године, очито као знак
подршке супругу преводиоцу и симпатије за
изабранога пјесника.
У предговору Ходел види Настасијевића
међу пјесницима као што су Хелдерлин, Целан,
Маларме и Хљебников, генијалним а непрочи
таним, који важе за херметичне и изузетне по
свом дјелу и по својој судбини и чији живот и
дјело чине нераздвојну цјелину. Тек по својој
смрти препознат као генијалан, као свјетски
пјесник нашега језика (В. Попа, 1968), Наста
сијевић је, према Ходелу, снажно обиљежио пје
снике више генерација, па се може говорити о
цијелој једној „школи“ (В. Попа, М. Павловић,
Н. Тадић, М. Тешић, З. Коцић) у његовом знаку.
Снажна језичка оригиналност, усмјереност на
тајну, музикалност, смисаоност и духовност из
двајају га међу најзначајније српске, и не само
српске, пјеснике 20. вијека.
Ходел не пропушта да цитира чувену На
стасијевићеву пјесничку слику, метафору, као
пјесников одговор на однос локалног и универ
залног: свима припада само оно што је чврсто
у родно тло укоријењено. Општечовјечанско у
умјетности је оно што је цвијетом изнад а
коријеном испод националног. Матерња мело
дија не познаје обескоријењеност.
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јевић – човек и уметник што ју је приредила
Тања Гачић, али и на низу других публикација
о породици Настасијевић и о Настасијевиће
вом дјелу од Станислава Винавера до Предрага
Петровића.
Тешко да је нешто боље могло да се уради у
сусрет стодвадесетогодишњици рођења Момчи
ла Настасијевића (1894–2014) од онога што је у
Њемачкој урадио Роберт Ходел. Ако је издавач
изразио захвалност српском Министарству за
културу за подстицај овога превода и подршку
преводиоцу, ми смо приређивачу, преводиоцу,
писцу предговора и уводне студије, Роберту
Ходелу, вишеструко дужни. Све честитке за из
бор и превод Момчила Настасијевића, први на
њемачком језику. Али прави.
Ходелов превод, односно Настасијевић на
њемачком, у Европи, у још увијек упрљаном и
непријатељском контексту по Србе, када ријетко
шта лијепо, велико и позитивно наше може да
прође, изазвао је велику и за мене неочекивану
пажњу наше јавности. Од Ходела је тражено
много интервјуа, одговора, објашњења, па сам
из тих разговора понешто научио и запамтио.
Ходел је ових дана радо спомињао свог не
обичног бернског професора Јана Петера Ло
хера, човјека који је бирао писце према своме
укусу, а не према критичарима и историчарима
књижевности. Један од изабраника професора
Лохера био је и Момчило Настасијевић. Тако се
Ходел срео с Настасијевићем још као студент и
развио сензибилитет за овога пјесника.
Професор Лохер је слао своје студенте у
словенске земље да тамо науче словенске јези
ке, па је Ходел доспио у Нови Сад. Као рођени
Швајцарац, који је у кући слушао и научио више

језика, био је отворен за туђе језике и културе,
па је брзо научио руски, српски и пољски.
Студијама усмјерен на књижевност, философију
– прије свега философију језика – и етнологију,
нашао се у тадашњој Југославији у крајње за
нимљивој и за истраживања драгоцјеној сре
дини; отворио му се низ истраживачких поља
за цио живот. Рођењем и швајцарским пори
јеклом дарован трима језицима (њемачки,
француски, италијански), којима је врло рано
придружио енглески па латински, Ходел је
уласком у словенски свијет полиглота и при
родни космополита, отворен и према слави
стици (која му је струка и професија), и према
германистици, и према романистици, и према
англистици. Врло је рано оспособљен да посма
тра ствари у широком компаративном контек
сту. Познавање философије језика и етнологије
показаће се од изузетног значаја за разумијевање
књижевних, језичких и културних феномена у
интердисциплинарном сагледавању и освјетљ
 а
вању.
Долазак у Нови Сад је за њега био веома
важан, иако тамо не бијаше планина за његову
алпинистичку страст. Упознао је професоре Ви
томира Вулетића и Мирослава Егерића. Вулетић
га је упознао са Драгославом Михаиловићем
који ће постати Ходелов омиљен прозни писац
за цио живот и предмет његове докторске дисер
тације: Ходел је компаративно истраживао ру
ски и српски сказ код Н. С. Љескова и Драго
слава Михаиловића. Тема је била проблемска,
компаративна, поетичко-теоријска, заснована
на тада мало познатој грађи у Њемачкој (Д.
Михаиловић). Рад се ослонио на Витгенштај
нову теорију језичке игре. Упослена су слави
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Црњанског, Андрићевом Алији Ђерзелезу, Се
лимовићу, Михаиловићу, Албахарију. Само је
Настасијевић са поезијом заступљен. Ходела
професионално проза веома занима, теорија
прозе и наратологија такође. Судећи по ономе
што пише, чак бих се охрабрио да кажем како
Ходел, попут Вука Караџића, мисли да је прозу
теже писати и преводити него поезију; свакако
да није лакше.
Ходел је приредио и уредио, прво, један на
учни скуп, један од првих, ако не и први јужно
словенски послије разарања Југославије, а онда
и научни зборник радова о приказивању љу
бави у књижевностима штокавског дијалекта,
оживљујући тако југославистику и успоставља
јући покидане везе међу људима, народима и
културама.
Роберту Ходелу се посрећио крајње необи
чан спој дарова: дар тумачења књижевности,
превасходно прозе, дар наратолога, професора
и пјеснички, преводилачки дар. Ма колико он
инсистирао на томе да је он филолог и да је
његов превод „филолошки“ (а који није), у ње
му живи скривени пјесник који своју потребу
за пјевањем задовољава превођењем поезије.
То никако не умањује његове филолошке ком
петенције. Напротив. О том „скривеном“ пје
снику говорио сам поводом његове двојезичне
антологије српске поезије друге половине 20.
вијека Hundert Gramm Seele / Десет дека душе
(Leipziger Literaturverlag, 2011). У антологији
је заступљено двадесет осам пјесника са по
седам пјесама. Ходелов је и избор и превод.
Настојао је да покаже разноврсност поетика
и развојни пут пјесника: пјесме су биране из
различитих развојних фаза. Ходел је успио да

стичка знања, знања из филозофије језика, па и
етнолошка знања.
Желим да подвучем ову теоријску утеме
љеност и проблемску усмереност Ходелових
радова. То није никакво чудо за једног Нијемца;
било би чудно да је обрнуто. Није ме послушао,
а било би важно, и за њега и за нас, да се
мало додатно потруди и приреди једну књигу
теоријских, проблемских радова на српском је
зику. Погледајте само: бавио се питањима сказа,
питањима језичке игре, феноменима индирект
ног говора у приповиједању, питањем развоја
једне приповиједачке технике у разним стил
ским формацијама, а у новије вријеме рекао
бих да га посебно занима проблем кохеренције
текста (Texstkahärent). Ствар је, колико видим,
60 одсто готова; треба је само приредити за нас
и уобличити у неку цјелину.
Ходел је – судећи по дисертацији (сказ) и
хабилитацији (индиректни говор, Андреј Пла
тонов) – у науци склонији прози и теорији
приповиједања. Тако је и у појединачним сту
дијама. Открићу вам једну полутајну: сљедеће
године би требало да се појави, опет под уред
ништвом Душана Иванића, друга књига Роберта
Ходела на српском језику, и у њој су, углавном
радови о прози: о Симу Матавуљу, Иву Андри
ћу, Милошу Црњанском, Меши Селимовићу...
Издавачи ће бити исти као и претходне књиге:
Филолошки факултет, Институт за књижевност
и уметност и Чигоја штампа. Књига ће бити
наставак претходне: Дискурс (српске) модерне
(2009) у којој је било ријечи о Доситеју Обра
довићу, наратолошкој терминологији и типо
логији приповијетке, Лазаревићу, Станковићу,
Крлежи, Ведрани Рудан, о лирској прози М.
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библијском традицијом, да би пренио интер
текстуалне релације, Ходел користи познавање
Вуковог и Даничићевог превода Библије, али
и њемачке преводе, па у интертекстуалном и
интеркултуралном дијалогу рјешава проблема
тична мјеста. Превођење је, већ на техничком
нивоу, дијалог међу културама и традицијама.
Друго, Ходел се ослања на мишљење и суд
живог, компетентног човјека, изворног зналца.
Бирао је сабесједнике за расвјетљавање „там
них“ мјеста, а таквих мјеста је доста у Наста
сијевића. То су људи који су му могли открити
одговоре на питања о облику, ритму, значењу,
акценту... Ходел са захвалношћу спомиње Не
дељку Перишић из Института за књижевност
и уметност у Београду, професора Душана Ива
нића са Филолошког факултета, пјесника Мило
сава Тешића (САНУ), Сеада Поробића и Ану
Тркуљу из Хамбурга.
И у превођењу је најважније проникнути,
уживјети се у унутрашњу „логику“ пјесникову,
„ухватити систем“, можда више интуитивно него
рационално. То се постиже пажљивим читањем
и упоређивањем пјесама и пјесничких посту
пака, али још више интуицијом. Роберт Ходел
је, несумњиво, човјек јаке интуиције и осјећа
ња за индивидуално; за индивидуалну поетику
такође. Много тога у поезији, па и у преводу
поезије, мора и треба да остане тамно и нејасно;
у Настасијевићевој поезији и њеним преводима
поготово.
Шта ова књига значи за нас?
Шта за Роберта Ходела?
Ово је риједак и ријетко срећан тренутак да
се један наш велики пјесник у цјелости појави

„ухвати“ тридесетак различитих „мелодија“,
што није само ствар филолошког образовања,
већ и истинског поетског дара; понекад – чисте
поетске интуиције.
Најзад, још нешто о преводу Настасијевиће
ве лирике: откуд толика храброст да се преводи
непреводиво; да се преводи пјесник који држи
превасходно до „матерње мелодије“, а матерња
мелодија тешко да је преводива? Настасијевић
је, уз то, пјесник синтезе. Трагајући за матер
њом мелодијом, он је настојао да споји нашу
стару књижевност – средњовјековну и народну
– са модерним, авангардним тенденцијама.
Управо је то привукло Ходела, као и „тај
на“, односно херметичност и загонетност пје
сме; оно што Настасијевића приближава најта
јанственијима: Хелдерлину, Траклу, Целану,
Малармеу, Хлебњикову. Настасијевић је постао
Ходелов пјесник по избору, и то авангардни
пјесник европског формата.
Ходел упозорава на ријеч техника, честу у
Настасијевићевим необјављеним биљешкама.
Та ријеч упућује на поетичку самосвијест, али
и на пјесниково авангардно усмјерење. Наста
сијевић је пјесник – сматра Ходел – у чијој пое
зији постоје и пулсирају снажне тензије између
примарног, изворног, првобитног, „примитив
ног“ и авангардне технике.
Шта је то што Ходелу – осим поетског да
ра – омогућава да буде преводилац велике и за
гонетне поезије?
То је одлично познавање културног контек
ста српске књижевности и своје, њемачке књи
жевности. Да би преводио, на примјер, Наста
сијевићеве „спојеве“ са средњим вијеком и
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Зато желим да остане записан мој предлог:
да следеће године, поводом Настасијевићевих
сто двадесет година, организујемо научни скуп
у Горњем Милановцу и једну његову секцију
посветимо Роберту Ходелу, човјеку који је На
стасијевића увео у њемачку и европску књи
жевност и културу. Ми смо мали народ и мала
култура и тешко нам се вјерује да имамо генија
лне умјетнике; нама је много теже него „вели
кима“ да покажемо своје вриједности. Утолико
је наша захвалност Роберту Ходелу већа.

на неком европском језику, а поготово пјесник
одбјеглих тајни, какав је Настасијевић. Ово је
за Настасијевића пун искорак међу европске
пјеснике, а за нашу књижевност потврда да има
врхунске вриједности европског домета.
Овом књигом, као и цјелокупним научним
и преводилачким радом, Роберт Ходел је ушао
у ред великих њемачких југослависта. Њего
во мјесто је утолико значајније што се бави
најтежим и највећим модерним, односно аван
гардним пјесницима и прозаистима.
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Проф. др Роберт Ходел

SIND FLÜGEL WOHL... :
GEDICHTE UND PROSA1
и кога смо читали више интуитивно него све
сно. А од тих дана је почео процес приближа
вања једном аутору што се може описивати и
Настасијевићевим речима:
„Слушајући непознати језик, тим јасније
чујемо му мелодију. Одудара, чудна буде, не
лежи као своја родна; ваља се као инструмент
упорно преудешавати, па да дирне у живац“.
Ако се пита, шта је то, шта дира у живац,
мора се истакнути пре свега један аспект: сваки
човек има негде свој завичај, своју социјалну,
породичну позадину, своје детињство које му је
драго али које више није стварно, у које се више
не може вратити, осим под условом регресије.
Та прошлост и завичајност, тај „тамни вила
јет“ је изузетно интензивно присутан код Наста
сијевића: у ликовима, у патријархалним вредно
стима, у мотивима, у фолклорним архаизмима,
у синтакси. Отуда и потиче сентиментални, ме
ланхолични слој његове поезије.
Али у исто време Настасијевић претвара ту
исконску стварност у песнички материјал. Он
обрађује своју „жуборли воду“ и „присојкињу“
у духу авангарде и неопримитивизма и тиме их
пребацује у модеран свет.
Резултат те „технике“, како се Настасијевић
сам изражавао, је огромна тензија између раз
личитих светова – између сеоског (скоро пастир

Боравак у родном месту песника ми лично
много значи, јер је као да се приближите самом
песнику, као да вам се отвара онај простор, који
је вама познат из књижевног дела.
Не треба, разуме се, преценити значај род
ног краја једног аутора. Како рече Андрић:
„Човек мора негде да се роди“. Али Милановац
је за Настасијевића не само родитељска кућа,
црква коју су изградили његови преци, или
уточиште у Првом светском рату, где се опет
окупљала читава породица (осим Живорада),
Горњи Милановац је и место радње многих
Настасијевићевих драмских и прозних дела.
Зашто се један странац баш усудио да се
бави Настасијевићем, ако га већ носиоци матер
њег језика тешко разумеју? Није више млад, да би
се могло оправдати тиме да је младост лудост.
Први пут сам читао Настасијевића у раним
осамдесетим годинама на бернском универзи
тету код професора Лохера. Већ тада смо ми,
студенти славистике, имали чврст утисак да се
ради о необичном песнику који је нама личио на
Хелдерлина, Малармеа, Тракла и Хлебњикова,
1
Реч Роберта Ходела приликом промоције књиге
Sind Flügel wohl... : Gedichte und Prosa одржаној у Горњем
Милановцу 10. септембра 2013. године.
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ског) и урбаног живота, између метафизичке
тежње и конкретне чулности, између породи
чних веза и егзистенције осамљеног светског
мислиоца који говори више језика и свира више
инструмената, између завичајног бића и опште
човечанских вредности. Наиме у том смислу
се може разумети Настасијевићева (често пона
вљана) метафора о уметности:
„Свима припада само ко је кореном дубоко
продро у родно тле. Јер, општечовечанско у
уметности колико је цветом изнад, толико је
кореном испод националног“.

Сигурно није случајно да је Настасијевић
за време распада Југославије доживео нов талас
рецепције који је, без сумње, имао и своје амби
валентне стране. Само, та амбивалентност не
припада Настасијевићу. Нема ни у књижевним
деловима ни у бележницама ни једна реч која
би увредила човека на основи његовог порекла
и етничке (религиозне) припадности. О томе је
већ писао Винавер 1938. године:
„Ако је тражио оригиналност, изворност, то
није било да се удаљи од Европе, и да се удаљимо
ми сви од Европе, него је било да се пре свега
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стасијевић. Горњи Милановац, 2012: 134) наила
зимо управо на варијанту коју је Перишић прво
претпоставила: „Нерођенима“. То решење чини
се ипак убедљивије јер се дативом ствара кара
ктеристична паралела између лирског субјекта
и Других (тј. Нерођених). Али, и поред свих
аргумената у прилог тог решења, никако није
дефинитивно искључено да Петковићева вари
јанта не одговара песниковој вољи. Изабрао сам
баш ово место, зато што оно сведочи о томе, у
којој мери је читалац Настасијевићевих песама
спреман да акцептира тамност и загонетност
његовог песништва.

ми уопште нађемо. Чак и имитовати не можемо
како треба, ако не знамо себе.“ Разуме се да се
с овом потребом може идентификовати не само
Србин већ сваки грађанин глобализованог света.
Да кажем још нешто о преводу.
Прво што треба истакнути - сарађивао сам
систематски током три године са стручњацима
књижевности и носиоцима матерњег језика.
Иначе не бих разумео читав низ тамних места.
Захвалан сам пре свега Недељки Перишић и
директорки Института у којем она ради, Весни
Матовић, професору Душану Иванићу, Ани Тр
куљи, Сеаду Поробићу, Милосаву Тешићу и
другима. Заједно смо прочитали иста места не
колико пута док се није нашло неко решење.
Уместо да говорим о разним аспектима пре
вођења помало, истаћићу једно тамно место
и једну интертекстуалну везу која ће пружити
поглед на начин преводилачког рада.
Најпре о тамном месту. Ради се о песми
Родитељу чија четврта строфа гласи:
Не вољом, те не саздала ме, / Пут отварам,
ево, / Себи за уништење, / Нерођен ма за мир
(I, 50).
Осим речце ’те’ (што значи у датом контексту
„који, што“) овде је упадљива синтагма „ма за
мир“ („und doch zum Frieden“). Прва реакција
Недељке Перишић била је да се ради о штампар
ској грешки, тј. да је случајно изостављено слово
’и’ у речи ’Нерођен(и)ма’ („Den Ungeborenen“).
Али пошто ни на основу седам сачуваних
„верзија“ ове песме то није постало јасније, и
Недељка се на крају приклонила варијанти из
Петковићевог издања. Међутим, у биографији
аутора Светомира Настасијевића (Момчило На

Код Настасијевића има пуно интертексту
алних веза. При томе се ради јако често о алузи
јама на Библију.
Дакле, најпре сам тражио библизам у Ста
ром завјету Ђура Даничића и Новом завјету
Вука Караџића, да би одговарајућа места нашао
у немачком преводу Elberfeldera (1855, 1871)
или (понекад и код) Лутера.
На пример, у десетој песми циклуса Речи у
камену (Worte im Stein) нађу се следећи стихови:
Крст на раскршћу / ту наука. // Сина не ра
спесте ви, / распео се сам. // Ни недра мајци, ни
бедра (I, 74)
Kreuz am Wegsceid / hier Lehre. // Nicht ihr
schlugt den Sohn an, / er
Kreuzigte sich selbst. // Der Mutter weder
Brust / noch Lenden (2013:163).
За речи ’раскршће’, ’наука’ и ’бедра’ прона
ђени су одговарајући преводи у Јеванђељима по
Марку 11,4 (’Wegscheid’), Матеју 15,9 (’Lehre’)
и Луки 12,35 (’Lenden’), тако да су сачуване
битне конотације.
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У случају речи ’раскршће’ предност је дата
Лутеровом преводу јер је у Елберфелдовом из
дању грчки ’amfodon’ преведен са ’Weg’ (put).

Захваљујем се организаторима: Драгани Пе
ришић, директорки Института за књижевност
и уметност, Весни Матовић, проф. Јовану Де
лићу, др Бојану Јовићу, који су омогућили такву
свечану промоцију у родном граду Момчила
Настасијевића. Захваљујем се и Ани Боловић,
Саши Марушићу и директору музеја Милошу
Николићу на могућности да радим у Легату.
Ана Боловић ми је и пуно помогла те сам могао
укључити у књигу десетак породичних слика.

Уопштено, могу рећи да сам то превођење
доживео као неко путовање у непознати крај ко
ји ме је, током рада, све више фасцинирао. Кад
се погледа на Милановац, и пре свега на при
роду овог краја, може се мислити да је Рудник
ипак суштински део Настасијевићевог ства
ралаштва.
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Др Весна Матовић

РАД РОБЕРТА ХОДЕЛА
НА СРБИСТИЦИ

ност уводи у дело великог српског песника,
Роберт Ходел се темељније бавио књижевним
делом Драгослава Михајловића. То је био писац
посредством чијег дела је „улазио” у студије
србистике и то у докторској тези, Betrachtungen
zum Skaz bei N.S. L und Dragoslav Mihajlović.
Функција сказа истраживана је на примеру Ми
хајловићевих романа Кад су цветале тикве,
Петријин венац и Чизмаши упоредо са сказом у
прози Љескова. Делом овог српског писца Ходел
се бавио и у каснијим радовима, попут оног о
Текстуалној кохеренцији сказа са тежиштем на
Михајловићевој приповедној збирци Јалова је
сен. Битна одредница ових истраживања јесте
усмереност на језичку раван – на комуникатив
ну функцију језика и на језик као својеврсни
показатељ или маркер културних и друштвених
особености.
Најзначајније радове из србистике Ходел је
сабрао у књизи Дискурс српске модерне, обја
вљене у Београду 2009. као издање Института
за књижевност и уметност и Филолошког факул
тета. Већи број радова у њој био је резултат
дугогодишње ауторове научне сарадње са по
менутим институцијама. Књига је објављена у
едицији Seminarium Serbicum, чији је уредник
Душан Иванић, а која је покренута са идејом да

Роберт Ходел, професор у Институту за
славистику Универзитета у Хамбургу, рођен је
1959. у Бутисхолцу у Швајцарској и студирао је
славистику, филозофију и етнологију у Берну,
Санкт Петрсбургу, Новом Саду и Прагу. Докто
рирао 1992. са темом О сказу Н.С. Љескова и
Драгослава Михајловића, а хабилитирао 1998.
тезом Доживљени говор у руској књижевности.
Због обиља грађе, хабилитациони рад је објав
љен у два тома: Доживљени говор у руској
књижевности. Од сентиментализма до соцре
ализма и Доживљени говор код А. Платонова.
О посвећености јужнословенским и срби
стичким темама, поред курсева и менторског
рада на матичном хамбуршком Институту за
славистику, сведоче бројни радови, књиге, збор
ници, антологије и преводи. У овој прилици, с
обзиром на књигу коју представљамо, али и на
интересовање домаће јавности, фокусираћемо
се на Ходелова истраживања србистике. Она се
могу видети и као својеврсна припрема преза
хтевном подухвату превођења једног изразито
херметичног песника какав је Момчило Наста
сијевић.
Пре превода Настасијевићеве лирике, прозе
и есејистике обједињених у књизи Sind Flügel
wohl... којим немачку стручну и културну јав
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се резултати проучавања српске књижевности
на славистичким катедрама у иностранству пре
доче стручној јавности у земљи и она упозна
са методолошким и теоријским премисама тих
истраживања. То је друга по реду књига у еди
цији. Прва књига је Ствараоци и посредници
Олге Елермајер-Животић, стицајем околности
Ходелове колегинице из Хамбурга, која је дуго
била лектор за српскохрватски језик и књижев
ност на истом Институту за славистику. Тиме
је била настављена традиција научне и култур
не сарадње Београда и Хамбурга започета још
са проф. Еберхартом Танглом, који је слави
стичку каријеру почео као немачки лектор у

Београду пре Другог светског рата и потом био
један је од зачетника славистике, односно сер
бокроатистике у Хамбургу.
Књига Дискурс српске модерне резултат је
дугогодишњег бављења српском литературом
Роберта Ходела на семинару за славистику у
Хамбургу, на коме, поред јужнословенских књи
жевности, предаје руску, пољску и чешку књи
жевност. Ваља поменути и његово суделовање
на бројним славистичким конгресима, при чему
они у Србији (Београду, Новом Саду, Крагу
јевцу) заузимају запажено место у његовој на
учној биографији. Проф. Ходел је био и један
од сарадника хамбуршког научног пројекта о

47

наратологији и заједно са проф. Ф. Леманом
уредник је зборника Textkoheränz und Narration
(2008), базираног претежно на проучавањима
руских реалистичких и модернистичких тек
стова. Поменути подаци су битни због тога што
су стечена знања и увиди примењени и на
истраживања српске књижевности у књизи
Дискурс српске модерне. Она су резултирала
јасно дефинисаним теоријско-методолошким по
лазиштима, аналитичким приступом и новим
виђењима књижевности српског реализма и мо
дернизма као и завидном обавештеношћу јед
ног страног слависте о досадашњим књижевно
историјским проучавањима у србистици.
Оно што је мање видно и измиче нашој
пажњи јесте доста компликована позиција стра
ног слависте као и историчара, политиколога,
социолога, који се баве Балканом, посебно од
деведесетих година прошлог века, када је до
шло до распада Југославије и њеног фрагмен
тирања на различитим пољима. Фрагментација
и парцелизација генерисане политичким интере
сима и неретко етничком нетрпељивошћу коју
су показивали и делови политичке и културне
елите нових држава довела је до поларизованих
судова и тумачења, а посебне облике добила је
у литератури и језику. Велики писци попут
Ива Андића или Меше Селимовића су својим
делима у којима се преплићу различите наци
оналне и културне традиције, често постајали
чворишна места међусобних спорења. Неретко
ружних и неутемељених.
Дотадашњи заједнички српскохрватски језик
такође је био предмет спорења: од стварања но
вих до питања стандардизације. Полемике не
само да још трају но се увођењем нових језика,

попут црногорског, отварају нова поља за
(не)угодне и неретко (не)научне „дијалоге“.
Отуда је овде драгоцено раније поменуто
Ходелово фокусирање на језик и његову фун
кцију у уметничком делу. Овде бих се позвала
на суд Александра Јеркова из поговора књиге
Дискурс српске модерне, где се као на једну
од врлина Ходеловог истраживања указује на
мудру „еквидистанцу“ у односу на националне
идеологије, али и западне стереотипе и на то да
аутор посматра, анализира и пише као „пријатељ
знања“, а не као сувопарни теоретичар или скри
вени дидактичар. Ходел полази од Доситеја,
Лазе Лазаревића и Борисава Станковића да би
стигао до Момчила Настасијевића, Иве Андри
ћа, Милоша Црњанског, Меше Селимовића и
до савремених писаца различитих поетичких и
тематских усмерења - Драгослава Михајловића
и Давида Албахарија. Не заобилази и не изо
ставља у својим проблемским расправама ни
значајне писце других јужнословенских књи
жевности – Матоша, Крлежу, Хамза Хума,
Ведрану Рудан, да поменемо само неке. Као
„пријатељ знања“ проф. Ходел нам нуди врло
утемељена тумачења наших класика, другачија
од досадашњих, обавештено и смирено, што
нама овде није увек полазило за руком, распра
вља о неким неуралгичним тачкама спорења.
Једна од њих је истраживање узрока промењене
рецепције дела Иве Андрића у новоствореним
јужнословенским државама и указивање како
та промена нема основу у књижевној, већ ван
књижевној сфери. Не само што и објашњава,
Ходел дискретно и назначава могуће путеве раз
решења овдашњих језичких спорења имајући
при том у виду савремену језичку праксу у
Европској унији.
48

Поред бројних радова у којима су анализирана
дела српске (у највећем броју), хрватске или
књижевности Бошњака, скренула бих пажњу на
оне радове који су се бавили истом тематиком
имајући у виду цео југословенски простор. У
њих спадају анализа „женског стајалишта” у
севдалинци о лепој Мејри / Мари и Али Паши,
семантици љубави у народним песмама Јужних
Словена, топосу боваризма на јужнословенском
простору или интерпретација „љубави у сенци
рата и егзила” у песмама по једног српског,
хрватског и бошњачког аутора. Сам Ходел је
тематику љубави „елаборирао”, у складу са
концептом зборника, на примерима српских и
хрватских писаца: Лазе Лазаревића, Боре Стан
ковића, Иве Андрића, Мирослава Крлеже и Ве
дране Рудан.
Шири упоредни контекст показао је универ
залност представе љубави и на јужнословен
ским просторима као и да је она, поред несум
њивих специфичности везаних за друштвено
историјски и социјални миље у коме је наста
јала и актуелних поетичких тендеција епохе
или жанровских оквира, прешла исти развојни
пут као и друге европске књижевности: „При
кази љубави од средњег века до данас”, пише
у уводном делу Зборника Ходел, „крећу се ге
нерално у правцу световног и чулног елемента
приказа. Ова профанизација расте упоредо са
нестајањем сталешких, породичних, статусних
и полно специфичних веза, чиме се утире пут
новом самоодређењу индивидуе”. Овај закљу
чак може бити упутан за стручну јавност на
просторима екс-Југославије.
Предвиђено време и простор нам допушта
ју још да се кратко осврнемо на антологију са

Једна наизглед маргинална опаска – Роберт
Ходел је Швајцарац и пракса језичког и кул
турног плурализма му је блиска, а тиме и идеја
толеранције.
Оно што је извесно, књига Дискурс српске
модерне тражи посвећеног и упућеног читаоца
и награђује га новим спознајама и увидима и
подстиче спремност за уважавање различито
сти и другости. Можда је и то једно од обја
шњења зашто Ходелову, књигу за разлику од,
на пример, Зундхаусенове Историје Срба 19. и
20. века или књигу америчког слависте Ендру
Вахтела о Књижевности Источне Европе у доба
посткомунизма, не прате замерке и оспоравања.
Посебно важан вид научног и личног ан
гажмана хамбуршког професора Ходела, који
врло убедљиво сведочи о њему не само као
„пријатељу знања” већ и „човеку добрих на
мера”, је Зборник Прикази љубави у босанској,
хрватској и српској књижевности од ренесан
се до данас у коме су објављени реферати са
истоименог научног скупа одржаног 2006. на
Институту за славистику у Хамбургу. Наиме,
десетак година по завршетку грађанског рата на
тлу некадашње Југославије, када су доминатно
место имале, посебно на међународним скупо
вима или у европским књижевним пројектима,
ратна и послератна тематика деведесетих го
дина на постјугословенском простору, прева
сходно дела писаца егзиланата и описи пост
трауматских доживљаја у њима, а култура сећа
ња и памћења коришћени, не без разлога, као
најпримеренији приступ тематици, Ходел се
определио за „представу” љубави у јужносло
венским књижевностима и то у широком ра
спону од епохе ренесансе до почетка 21. века.
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времене српске поезије Роберта Ходела Hundert
Gramm Seele ( Десет дека душе) којом су обухва
ћени аутори друге половине 20. века (рођени
између 1940. и 1960.), како они који живе у
Србији тако и они у дијаспори. Сваки песник
је заступљен са по седам песама, а ово су њи
хова имена: Бранко Чучак, Драган Јовановић
Данилов, Војислав Деспотов, Даринка Јеврић,
Злата Коцић, Милош Комадина, Владимир
Копицл, Тања Крагујевић, Радмила Лазић, Раша
Ливада, Мирослав Максимовић, Мирослав
Цера Михајловић, Милан Милишић, Снешана
Минић, Иван Негришорац, Рајко Петров Ного,
Душко Новаковић, Милутин Петровић, Иван
Растегорац, Исмет Реброња, Ђорђо Сладоје,
Новица Тадић, Милосав Тешић, Стеван Тонтић,
Небојша Васовић, Никола Вујчић, Слободан
Зубановић...
Ходелова замисао је била да културној и
књижевној јавности немачког језичког просто
ра пружи панораму савремене српске поезије.
Та улога културног посредника несумњиво је
изискивала велики напор – од избора песника
и песама за антологију, при чему су се морали
имати у виду како оквири и вредносни поредак
српске књижевне јавности тако и хоризонти оче
кивања немачке читалачке јавности и потреба
да се она „опскрби” битним информацијама
не само о песнику него и о специфичним дру
штвено-историјским околностима у којима је та
поезија настала. Објашњавати немачком чита
оцу поезију песника не само различитих поети
чких усмерења и сензибилитета, традиције и дру
штвеног миљеа и стално имати на уму како су

се неки од њих током драматичних деведесетих
година нашли у ратном вихору који им је про
менио и животну и песничку судбину, био је
велики изазов. Требало је пажњу иностране пу
блике, умногоме индоктриниране јавним меди
јима и оценама сопствене политичке елите,
привући и омогућити јој да се без предрасуда,
а са неопходним предзнањем, упозна са новим
песничким гласовима и новим језичким мело
дијама. Све то убедљиво сведочи о Роберту
Ходелу и као „пријатељу знања” и као „човеку
добрих намера”. Да је тај посао успешно урађен
потврђују врло повољне критике у немачким
медијима као и веома запажено представљање
антологије и реаговања на њу на Лајпцишком
сајму књига 2011. где је Србија била почасни
гост. Са антологијом српске приповедне прозе
Ангеле Рихтер и бројним преводима српских
песника и прозаиста представљеним том при
ликом као и њиховим појављивањем у нема
чким књижарама и библиотекама, на страни
цама књижевних часописа или бројним књи
жевим читањима, која су након тога следила,
полако али сигурно мењала се слика о Србији и
српској култури. Огромну заслугу у томе имао
је свакако професор Робер Ходел са хамбуршке
славистике.
Отуда и Ходелово бављење Момчилом На
стасијевићем подстакнуто намером да јавности
немачког говорног простора представи српског
песника кога сматра европским песником, и због
мотива и због напора који је морао бити уложен
да би се посао урадио ваљано и благовремено, вре
дан је нашег искреног дивљења и велике похвале.
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Др Бојан Јовић

ПОЕТИКА
„ТАМНОГ ВИЛАЈЕТА“,
У НЕМАЧКОМ ПРЕВОДУ
Појава обухватних и систематичних / си
стемских подухвата, везаних за судбину књи
жевног дела Момчила Настасијевића након
његове преране смрти 1938. године, у српској
(науци o) књижевности и српској култури увек
представља догађај. Тако је прва половина ХХ
века обележена издањем целокупних Наста
сијевићевих дела 1938-1939. године, насталим
као плод труда Станислава Винавера и другова
и Настасијевићеве породице; вредновање На
стасијевићевог књижевног рада – до тада у
критици не много цењеног и готово потпуно
несхваћеног – овим се издањем није битно из
менило, али се опус свакако сачувао у облику
који ће постати основ за даља истраживања и
тумачења.
Раздобље након Другог светског рата пам
ти неколике такве прилике – Попино заокру
живање Настасијевићеве поезије у седам лир
ских кругова (1962), и истицање значаја стру
ктурне повезаности међу њима, које је након
тога извршило критичан утицај на потоњи
развој српског песништва друге половине ХХ
века (Попа, Павловић, Лалић, Тадић, Тешић,
Коцић); критичко издање – у 4 књиге 1991. го
дине приредио Новица Петковић – које је пред
ставило не само целокупан до тада познати

Настасијевићев опус већ и помогло да се про
никне у песникову радионицу и историју на
станка његовог дела; као резултат, одржана су
два скупа и објављена два зборника Института
за књижевност и уметност посвећена Настаси
јевићевој прози односно поезији (1994), омогу
ћавајући колективно и у великој мери планско
сагледавање Настасијевићеве поетике.
У ХХI веку, један такав догађај без икакве
сумње означава појава књиге сабраних Наста
сијевићевих песама Sind Flügel wohl… др Ро
берта Ходела, професора славистике на универ
зитету у Хамбургу, аутора већег броја радова
посвећених српској, југословенској и руској
књижевности, као и састављача и преводиоца
антологиjе српске поезиjе друге половине XX
века, насловљене Десет дека душе (Hundert
Gramm Seele : serbische Poesie aus der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts).
Значај Ходеловог превода Настасијевића
за српску културну сцену лежи најпре у чиње
ници да дело једног од најзагонетнијих срп
ских песника чува своју привлачност и на
почетку новог столећа, сада и за припадника
друге, швајцарско-немачке језичко-књижевнокултурне средине, те да се може успешно проту
мачити и препевати. Са друге стране, немачким
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Einfuhrung in ‘Dunkle Lande’) који на седам
десетак страна обухвата подробан историјат
породице Момчила Настасијевића, почев од
предака пореклом са албанских простора, жи
вотопис песников, преглед најважнијих јези
чко-стилских поступака који леже у основи
Настасијевићевoг сведеног и у многоме заго
нетног песничког језика, као и историјат ре
цепције дела.
Ходелов приступ, утемељен на упоредном
прегледу најважнијих тренутака из песнико
вог живота и најзначајнијих његових радова,

је читаоцима први пут представљено целоку
пно Настасијевићево песништво, у облику од
пре повезивања у седам циклуса (5 лирских
циклуса обухваћених изворним издањем, са
Магновењима и Одјецима, уз два битна непесничка текста као илустрације прозног
Настасијевићевог писања – прича Запис о даро
вима моје рођаке Марије” и оглед ”О матерњој
мелодији.”
Аутор је књигу опремио обимним пред
говором, насловљеним Живот и рад – увод
у ‘тамни вилајет’ (Leben und Werk – eine
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показује се као поетички релевантан за многе
аспекте Настасијевићевог стваралаштва, пре
свега у вези са местом и односом према савре
меним књижевним и културним збивањима.
Настасијевић није, као Црњански, Петровић,
Винавер, Мицић, имао интензивније непосре
дне додире са страним културама – вероватно
пресудан тренутак за то било je неуспешно по
влачење ка Албанији које ce завршило поврат
ком y Краљево, хапшењем и интернирањем y
Крагујевац, и боравком y Милановцу до краја
рата. О ретким приликама када je боравио y
иностранству сведоче извештај о боравку y Па
ризу и други са ђачке екскурзије по Грчкој, од
којих je од важности париски путопис будући
да садржи многе важне Настасијевићеве есте
тичке ставове.
Опет, мада судбински смештен у српску
провинцију, потом у Београд, Настасијевић су
штински припада најужем кругу врхунских
песника свога доба, и не само њих. Ходел у
неколико наврата доводи Настасијевићево књи
жевно дело у контекст сродних појава у евро
пској књижевности: на почетку предговора,
повезујући га са Хелдерлином, Целаном, Ма
лармеом и Хлебњиковом као узорима једи
нствености, тешке разумљивости и усамље
ничке генијалности; на крају прилога, наво
дећи Винаверов исказ да је погрешно сматрати
да је Настасијевић удаљен од Европе, Запада
и мале и велике људске цивилизације; потом
и у средини свога рада, истичући да је Наста
сијевићево усмеравање ка појмовима ”blut” и
”rasse” карактеристично за авангардистички
примитивизам тога времена, али и да се он

ипак не може подвести под уобичајене аванга
рдне појаве. Надовезујући се на то запажање,
потребно је подсетити и да је вероватно најва
жнији појам код Настасијевића по питању
виталистичког примитивизма ипак ”pflanze”
– биљка, која у себи сажима све најбитније
особине његовог погледа на живот, уметност
и књижевност. Управо са тог разлога, избор
огледа За матерњу мелодију показује се као
добар, будући да се у њему, као и у неколиким
ретким чланцима y књижевним часописима Узгредне белешке, Белешке за апсолутну по
езију, За народну мелодију”1 – налазе садр
жане све Настасијевићеве најважније опаске
по питању суштине (нове) уметности и њеног
односа према цивилизацијским претпостав
кама.
Овде ћемо укратко подсетити на њих: по
Настасијевићевом мишљењу, човек jе рође
њем везан за родно тле и свако мењање сре
дине - искорењивање - погубно утиче на њега.
Осим тога, претварање човека земље y човека
асфалта, код кога су ради цивилизованости
покидане све унутрашње везе самог са собом
и са животворним соковима „оздо”, води до
стварања осиромашене цивилизоване масе на
место изворног и сведајућег народа. Уз то, по
кушаји некритичког преузимања било каквих
(уметничких) утицаја са стране одбацују се
као неизворни, промашени и штетни, као што
jе случај са преузимањем ритмова и мелодике
1
Покрет, 1/23 — 24, 1924, 12. VII 1924, стр. 394395; Мисао, VI, књ. XVI/8, стр. 1692-1697; СКГ, нс, књ.
XXII/7,1. XII1927, стр. 514-516; СКГ, нс, књ. XXVI/5,1. III
1929, стр. 340-344.
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црне расе и њиховог раздрузгавања и прому
ћкавања ноћним духом кабареа и дансинга.
Егзотика jе, једноставно, „осрамоћење”.2
Настасијевић сматра да све садашње мани
фестације живота неког народа који jе сачувао
своју изворност представљају никад непреки
нути ток чија су изворишта негде далеко y про
шлости. Најтипичнија манифестација таквога
животнога тока јесте језик, који се никада не
може добро научити без додира са стварношћу
из које jе поникао (на примеру француског се
види да jе основна особина тог језика и нације,
и поред крајње гипкости и мелодиозности,
економија y изражавању, повиновање општем
говорном покрету y наглашавању битнога, која
сведочи о уравнотежености, конзервативности
и сливености француског живота од породи
чног језгра на све до материјалне културе; ту
се на сваку произвољност, сваку акцију која
није најбоље промишљена гледа као на залудно
и штетно расипање снаге).3
Размишљања о уметности окренута су, из
међу осталог, откривању суштине поетског из
раза, који се доживљава као потпун тек када
jе отпеван y степену своје мелодиозности.
Кључ за поетски израз лежи y народним попев
кама, што примитивнијим то сигурније, буду
ћи да jе примитивност управо y томе што реч

и мелос учине неразвојну целину. Народна ме
лодија тако jе тонски израз духа, али изражен
кроз језик те jе самим тим и њиме измењена.
Она превазилази пуку уметничку димензију
– сигуран jе путоказ ка родном крају, говору,
земљи-мајци, ако jе неко изгубио свест о свом
родном крају, па чак и о сопственом језику.4
Матерње мелодије, заједно са речима, зао
кругљена су дела, те се не могу користити као
сировина за веће изградње; уметник који жели
да оствари дело које ће одговарати дубоко
животном, односно општечовечанском гласу
не може то чинити мимо матерње мелодије, и
то не њеним копирањем или бесплодним уси
љавањем да се она, потпуно завршена, даље
развија. Уметник мора да, уживљавајући се y
њу, најзад осети да се интимна природа њеног
струјања поклапа с неким тајним билом y нама
самима, те да jе саопшти гласом из највеће
дубине.5
Ови Настасијевићеви ставови бацају дода
тно светло на језичке особености које Ходел
издваја као кључне за песника – на обрасци
ма народног језика засновану употребу низа
елипси, неологизама кроз упарене именице,
синтаксичких поступака, као и на футуристи
чко изостављање глагола, предлога и повра
тних заменица; класичне реторичке фигуре
хипербатона, хијазма и анаколута; неубича
јена употреба датива и инструментала, изоста
вљање нагласака, употребу речци као показа
тељ семантичког ”вишка” исказа, итд.

2
Види: „За матерњу мелодију”, стр. 342, и „За хума
низацију музике”, Музички гласник, VII/1-2, 1934, стр. 1—
7. Требало би, међутим, имати на уму да Настасијевић није
против саме црначке музике (уметности), коју доживљава
као изворну и аутентичну, већ против њеног обесвећења,
комерцијализовања и индустријализовања.
3
Упореди: „Белешке са боравка y Паризу”, Страни
преглед, I/l, 1927, стр. 79—86.

„За народну мелодију”, СКГ, нс, књ. XXII/7, стр.
514—515.
5
Исто, стр. 515.
4
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Управо се преко особености језика лирике
може повући паралела и са Настасијевићевим
прозним остварењима. На књижевни универ
зум Момчила Настасијевића углавном се гледа
као на спој елемената прехришћанске, старе
религије, елемената хришћанског предања те
елемената нововековне слике света; сложеност
ове врсте доприноси успостављању уметничке
реалности у којој постоји најпре стална напе
тост измећу разнородних састојака, потом и из
међу сфере субјективно-индивидуалног и сфе
ре спољашње-објективног где делују снаге јаче
од човека, демонске и свете силе. Подвојеност
појавног и оностраног, материје и духа, тела
и душе, допуњена религијско-митском разли
читошћу светог и профаног, чистог и нечистог,
види се стога као основа свих сукоба, двоум
љења и опредељења Настасијевићевих јунака.
У складу са тим, сложени уметнички свет
моделован у Настасијевићевим прозним дели
ма битно је одређен и сталним нарушавањем и
прекорачивањем онога што би се могло назвати
„реалистичком“ нормом у приповедању, како
у сфери моделоване стварности тако и на пла
ну грађења сижеа, односно и у језичкој равни.
Иако јасно заступљен, елемент фантастичног
код Настасијевића не може се, међутим, лако
издвојити и једнозначно одредити, будући да
обриси уметничког света и фантастичне компо
ненте у њему нису јасно ни статично одређени
нити у једном од поменутих видова. Нарочита
врста тока свести наратора, често обележена
делиричним или ониричким стањима, у том
погледу додатно усложњава ствари; захваљују
ћи томе, међутим, Настасијевићев начин при
поведања показује саобразност са авангарди

стичким тенденцијама субјективизације света
као и са модерним психолошким романом.
Основно обележје обликовног поступка и
у прозном делу Момчила Настасијевића јесте
без сваке сумње језик, сама лексика и стил при
поведања, који битно утичу на начин уоблича
вања збивања у сиже. Због тога, иако у прозним
збиркама догађаје приповедају различити нара
тори, исказ је поетизован по сличном начелу
– густо језичко ткање нема коначно одређени
генолошки предзнак, и из замагљених денота
тивних обриса нужно је (ре)конструисати при
повест, ликове и радњу. Слично јунацима На
стасијевићевих прича, и читалац је изложен
непрестаном интерпретативном напору у суо
чавању са приказаним светом у коме није са
свим сигурно шта се, и у којој сфери реалности,
догађа.
Са појавом друге збирке приповедака (1938)
нагласак Настасијевићевог приповедног моде
ловања мења се на начин на који је промењен
и семантички хоризонт садржан у насловима
двеју збирки – Из тамног вилајета / Хроника
моје вароши. И сам избор речи показује да је
дошло до померања не само у лексици већ
и у цивилизацијском слоју који представља
основ за догађаје о којима се приповеда: док
први наслов упућује на митолошку конотацију
синтагме „тамни вилајет“ као „места вечите
таме“ на крају света, други се пак усмерава на
мање-више повезан след извештаја о догађајима
који красе људску насеобину савременије врсте
означену мађаризмом „варош“.
У неколиким позним приповеткама до из
ражаја долази лирски начин приповедања, који
даље раскида узрочно-последичне везе у обли
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кованом књижевноуметничком свету и фра
гментира га готово до непрепознатљивости.
Промене које се запажају нису карактеристи
чне само за прозу – у Настасијевићевој поезији,
макар у њеном последњем раздобљу, приме
ћује се делимично „разблаживање“, својеврсно
удаљавање од крајње језичке и композиционе
згуснутости особене за раније саставе. На тај
начин се на нивоу поетике опуса догађају бит
на померања усмерена ка брисању генолошких
особина у изразу и ка уравнотежавању стила,
па се и у различитим родовима и врстама уо
чавају и кретања супротног смера. Занимљиво
је да се Настасијевићев прозни опус заврша
ва саставом Година а поетски песмом Прича;
оба дела призивају концепцију кружног тока
времена, дубљег и животнијег од физичког
времена механички подељеног на одсечке, ка
рак теристичну за митологизирани народни
календар и симболику бројева, наслеђену из
паганског рачунања времена у земљорадничкој
цивилизацији.

и драмско) органски припада модернистичкоавангардистичком култу обнове, који y себи спа
ја виталистичке, примитивистичке и фолклори
стичке црте, са особинама сличним за већину
уметничких праваца y Европи са краја XIX и
почетка XX века.6 7 Потрага за аутентичним
6
Упореди ca одређењима која y вези ca немачким
експресионизмом наводи Г. Мартенс (Gunter Martens: Vitalismus und Expressionismus, Stuttgart, 1971, стр. 83- 102); без
значајнијих ограда, међутим, она су применљива и на шири
европски културноуметнички простор. Дата тенденција
подразумева неколике особености: одбацивање разума, ко
ји ce доживљава као супротност, па чак и као непријатељ
животних правила; удаљавање од града, оличења кон
центрисане индустријализације и губљења виталности;
слављење младости, пролећа и сунца; испуњавање живо
та кроз деловање; повратак y прошлост, y историју, или
трагање за непатвореним, праизворним. (овај други пут
води ка повратку природи, пре свега земљи; ирационални
култ делатног живота на земљи повлачи за собом и мно
ге облике исказивања мистично-пантеистичке религије;
земља постаје божанство a земљораднички инструменти,
пре свих плуг, религиозни симболи); покрет и промена ce
доживљавају као највиши израз живота; са овим y вези
јавља ce и биљна и животињска метафорика која указује
на враћање изворима и праформама живота; уздизање
„биоморфног покрета” доводи и до величања раста и
плодности - y свим подручјима природе понавља ce исти
чин љубавног сједињења који омогућава настанак нових
живота; настојање да ce кроз предавање полним нагонима
поврати изгубљена динамика и природност живота (теж
ња ка буђењу „звери y крви” и екстатичном ослобађању
виталне енергије има за последицу како радикални анти
рационализам тако и крајњи антиморализам); посебно
ce наглашава чулност и телесност; јавља ce и тежња за
бекством y далеке, егзотичне крајеве где je још увек, и
једино, могућ изворни, нагонски и чулни, живот.
7
Паул Кле je тако већ 1902. године писао да жели
да буде као новорођенче и да заборави све што зна о
Европи, о песницима и покретима, да жели да буде готово
примитиван. Барток je 1905. године тврдио да je мађарска

***
Ходелов подухват превођења целокупног
песничког дела Момчила Настасијевића дале
ко превазилази оквире српског културног кру
га, први пут омогућавајући да се читалац са
страног – немачког – говорног подручја упозна
са стваралаштвом једног од највећих наших
песника, односно да проучавалац европске ме
ђуратне књижевности на немачком језику може
да приступи његовом упоредном читању. По
описаним особинама, Настасијевићево ствара
лаштво, песничко и прозно (као и есејистичко
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културним и уметничким вредностима узро
ковала je и неке не толико типичне појаве - код
мањег броја авангардних европских покрета
приметно је и окретање духу изворног народног
стваралаштва. Овај феномен, карактеристичан
за младе народе y којима je осећање за вредно
сти народне културе било још увек јако,8 и
y којима су ce настојања авангарде поклопила
са сопственим националним традицијама, дове
ла je до стапања авангардистичких тенденција
са одређеним особинама народне књижевно
сти и уметности - до фолклоризације авангарде.
Тамо где je ово преузимање традиционалних
елемената било изразито јако могуће je гово
рити о специфично националним авангардама.9

Посебан случај јесте руска авангарда, y којој
je, напоредо са „цивилистичким обележјима”
(одбацивање националног функционализма
књижевности и уметности, истицање урбаних
начела, пројектовање космополитске будућно
сти засноване на техничко-научној, онда и на
социјалној револуцији), била присутна и „вар
варизација” књижевних и уметничких струк
тура.10
Пример за књижевника у нашем међурат
ном раздобљу који jе, само наизглед, оставио
сасвим по страни проблематику европских
књижевних кретања и одбацио целокупна те
хничка достигнућа епохе, потпуно се посвети
вши потрази за праизвором уметности јесте
управо Момчило Настасијевић.11 По витализму,
примитивизму и фолклоризацији у стварала
штву, опет, Настасијевић пуноправно припада
темељним тенденцијама своје епохе.

„сеоска” музика, до тада сматрана за лошу имитацију
„циганске музике”, заправо првобитна и права музичка
баштина мађарског народа. У то име, позвао je колеге
да проучавају и користе не само мелодику те музике
већ и њену ритмику, структуру и старинска сазвучја.
Година 1906. и 1907. Сергеј Городецки објављује две
збирке песама y којима преовлађује староруска тематика,
паганска атмосфера и енергични ритам; на његове ће
стихове Стравински касније написати музику, такође
и искористити неколике мотиве y Посвећењу пролећа.
Такође су и Баљмонт, Иванов, Ремизов и Блок y своју
поезију уносили паганску и народну митологију. Блок je
писао и о души првобитног човека, истичући да древна
душа осећa као јединство и целину све што модерни људи
доживљавају као различито и међусобно непријатељско.
Види: Nils Âke Nilsson, „Prvobitnost-primitivizam”, y: Pojmovnik ruske avangarde 1, Zagreb, 1984, стр. 131.
8
По мишљењу У. Бочонија то je одлика Скандина
ваца, Словена и Америкапаца Види: Umberto Boccioni,
Dinamisme Plastique, peinture et sculpture futuristes, L’Age
d’Homme, Lausanne, 1975, стр. 26.
9
Види: Miklös Szabolcsi, „Avantgarde, Neo-Avantgarde, Modernismus. Fragen und Vorschläge”, y: Künstlerische Avantgarde. Annäherungen an ein unabgeschloßenes

Kapitel, Hrsg. von Karlheinz Bark, Akademie Verlag, Berlin,
1979, стр. 36-7.
10
Упореди: A. Flaker, „Usmena i pisana riječ u avangardi”, у: Nomadi ljepote, GZH, Zagreb, 1988, стр. 75-80. У
оквиру те варваризације успостављен je нови тип односа
писане речи према традицији усмене речи: окретање стру
ктурама митопоетског, праруског, прасловенског песни
чког прајезика, односно стварање сопственог песничког
језика (метаморфозе...): на темељима митопоетског иску
ства, паралексе и глосолалије које руски авангардисти
уочавају y пракси сектаната и сибирских шамана.
11
Настасијевић се, за разлику од Љ. Мицића, Б.
Алексића и Р. Петровића, оштро супротставља „машини
зацији” уметности, одбацујући савремене медије – радио,
грамофонску плочу, филм – због тога што y њима нема
нити пак може бити живе везе између извођача и публике.
У вези са реченим, посебно је занимљива чињеница да
су се у Настасијевићевој заоставштини нашли и никад
објављени ”филмски сценарији”, једна од авангарди
толико драгих књижевних врста.
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На ове и друге особености Настасијеви
ћевог дела, захваљујући преводу и студији
Роберта Ходела, германистима је на суверен
начин сада скренута пажња. Ова књига ће тако
представљати основу не само за изучавање
индивидуалне Настасијевићеве поетике већ и
за њено компаративно сагледавање, у посебни
јем и прецизнијем кључу, најпре са сродним

појавама у аустријском и немачком спиритуа
листичком експресионизму (са делом Георга
Тракла, пре свих). Стога се у будућности са
правом може очекивати још добрих вести ве
заних за судбину књижевног дела Момчила
Настасијевића, сада у ширим оквирима упоре
дне европске (авангардне) књижевности.
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Дамир Малешев

ЖАЛ ЗА
ОДБЕГЛОМ ТАЈНОМ
(Поводом песме Фрула
Момчила Настасијевића)

Дубоко сам уверен да би тумачење поезије
требало да почива колико на одгонетању ме
тафора и симбола, толико и на поштовању и
задивљености. Као и многе тумаче поезије
Момчила Настасијевића, заслепљује ме сјај
његове смерности и лепоте његовог стиха. Све
тлост тог сјаја осветљава ми, колико могу да
досегнем, непрегледне дубине његове поетске
мисли. Има ли лепших речи задивљености од
оних које је Васко Попа написао у свом пре
дговору за Настасијевићеву збирку Седам лир
ских кругова: „Свака је његова песма икона
нашег девичанског матерњег језика.“
Идеју-водиљу овог есеја могу да саопштим
само са крајњим усхићењем, и она гласи: На
стасијевићева песма Фрула довољна је да сво
јим постојањем испуни не само живот и дело
једног великог песника, не само један језик
и једну традицију, већ је довољна да изрази
целокупни смисао човековог постојања и су
дбину човечанства од предисторије наших пра
родитеља па све до краја света, до Другог Хри
стовог доласка.
Ослушкујући дубоке поетичке рефлексије
самог песника, као и луцидне и компетентне

анализе његових тумача, покушаћу да оправдам
своје усхићење и свесно „претеривање“. На
почетку, потребно је подсетити се симболичког
значења фруле као музичког инструмента, а по
том навести најбитније одлике Настасијевићеве
поетике.
О фрули
Фрула је одувек била музички инструмент
који симболизује универзалну хармонију у
природи. Мит о фрули и о дубокој повезаности
човека са светом и са оним што је божанско сеже
још од пастирских времена Пана, старогрчког
бога пећина и гајева, који је звуком фруле уве
сељавао богове, нимфе и људе. Пан је симбол
телесне љубави, он је од шупље стабљике иђи
рота направио прву фрулу и, свирајући на њој,
заводио прелепе нимфе са којима је изводио
љубавне игре. Према предању, једна од нимфи
која се Пану нарочито допадала, Сиринга, није
му узвраћала љубав, те, да би избегла његове на
сртаје, претворила се у мирисаву барску трску.
И многе легенде широм света, још од освита
човечанства, помињу натприродне моћи звука
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фруле. Код нас, фрула се помиње још на двору
Немањића, а све до почетка тридесетих година
прошлог века, народни свирачи на фрули били
су цењени на игранкама, прелима, поселима и
сеоским забавама.
Фрула се може сматрати неком врстом архе
типског инструмента. Она се појављује као чо
веков пратилац још од самог почетка историје.
Понајвише се везује за пастире. Гледано из те
перспективе, њен симболички значај је огроман.
У западној традицији, она се везује за паганство
(Панова фрула), али се може довести у везу и са
хришћанством, будући да су пастири били први
међу људима који су објавили рођење Христово:
„А кад анђели отидоше од њих на небо, људи
пастири рекоше један другоме: ,Хајдемо, дакле,
до Витлејема, да видимо то шта се догодило,
што нам објави Господ’. И похитавши, дођоше
и нађоше Марију и Јосифа и дете где лежи у
јаслама. А кад видеше, објавише све што им је
казано за то дете. И сви који чуше дивише се
томе што им казаше пастири. А Марија чуваше
све речи ове и слагаше их у срцу своме. И
вратише се пастири славећи и хвалећи Бога за
све што чуше и видеше као што им би казано“.
(Мт 1, 18-25) Не заборавимо: духовни отац
српског народа, Свети Сава, веома је често
приказиван као пастир.

осећамо духовну потребу да се овоме вилајету
често враћамо, озарени и увек богатији.
Према речима песника Љубомира Симовића,
Настасијевић је „употребљавао речи и интона
ције архаичније него традиционалисти, али је
остао актуелнији, па и новији, него многи мо
дернисти“. Како је могућ овај парадокс? Многи
су разлози томе, али би најкраћи и најтачнији
одговор био: оригиналност. Навео бих само нај
битније компоненте и најважнија исходишта
Настасијевићеве генијалности, тих неколико то
кова пречистих подземних вода које се стичу на
површини његове изворности. На извору њего
ве поезије ослушкујемо матерњу мелодију, опи
јамо се њоме, да бисмо тек касније, отрежњени,
могли да сагледамо разноврсно богатство тог
непроцењивог поетског ткања.
„Матерњом мелодијом називам ону звучну
линију која, долазећи из најдубљих слојева
духа, везује појмове у тајанствену целину жи
вог израза. Афективне је природе (и математи
чка апстракција изражена, па садржи свој сте
пен распеваности). Коренита је и колективна,
и дан дањи у разгранатости језика у наречја, и
све до појединачног израза, делује спајајући...
Мелодијске је природе сваки живи израз духа...
Речи само оивиче у свести тај већ пренети
трептај од духа духу... Што се поезијом назива,
тачно је средина између говора и музичке ме
лодије“. (Момчило Настасијевић За матерњу
мелодију) Настасијевић нас подсећа да је Орфеј
био Певач, а не песник.
Од каквих је тонова, гласова и речи саткана
та матерња мелодија? Ђорђе Трифуновић је, бри
жљиво тражећи, пронашао четири драгоцена
извора из којих је ова мелодија потекла. Он је,

О поетици Момчила Настасијевића
Поетика Момчила Настасијевића је попут
Тамног вилајета. Тајанствена је и препуна дра
гог камења због чије лепоте ћемо увек зажа
лити што га нисмо понели више. Али тим пре
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по речима Александра Лаковића, „аргументовао
поделу Настасијевићевог вокабулара у неколико
група. Прву групу чине речи из прасловенског
племенског памћења (...). Друга група потиче
из постојбине песникових предака и охрид
ских словенских списанија из периода Кирила
и Методија (…). Затим, Настасијевић акриби
чно препознаје речи из наших старих текстова
(…). Временски нама најближа, четврта група
састоји се од речи из наше народне поезије“.
Осим тога што су све ове речи речи једнога
језика, или бар речи затечене у једноме језику,
њихова просторно-временска удаљеност је зна
чајна. Песников дар изједначио их је по зна
чају и лепоти, и потврдио тиме да ниједан од
ових извора из старине није пресахнуо. Наста
сијевићев језички подвиг Васко Попа описао је
следећим речима: „Пропевао је језиком векова
наших који нису дошли до речи. Умио се на
вилинским источницима народног песништва,
огледао се у небеским и подземним водама књи
жевности наше староставне и усменог, умотвор
ног говора народног“. (Из предговора за Седам
лирских кругова Момчила Настасијевића)
Колико су саме те речи које песник прона
лази необичне и драгоцене попут драгуља ис
копаних из старих рудника нашег предања,
толико је и вез сачињен од тих речи тајанствен и
недокучив у својој лепоти. Празнина и тишина
у његовим песмама музикалне су колико и сами
тонови и речи. Песнички израз Настасијевићев
сведен је на готово огољену суштину мелодије
и значења. Звук и ритам стиха важнији су од
значења речи – и дословних и пренесених.
Мелодичност се остварује колико променом
места речи у стиху, толико и краткоћом стиха

који понекад делује као да је „сабијен“ између две
тишине. Неологизми у облику полусложеница
чине стих још сажетијим, зазвуче у слуху чита
оца интензивније и најављују експлозију нових
значења. Говорећи о херметичности и елипти
чности Настасијевићеве поезије, многи тумачи
наводе следеће речи песникове које нам указују
на значај онога што је у песми неизречено, што
је тек наговештено: “... што више у објашњење
речи тим разблаженија тајна…”. Појмовне ре
ференце не смеју да надгласају танани звук
матерње мелодије која нам открива везу између
подсвесног и надстварног у ониричким дуби
нама колективног памћења. Модерност не
искључује древност, као што ни универзалност
не искључује индивидуалност. „Јер општечове
чанско у уметности колико је цветом изнад
толико је кореном испод националног.“ (Момчи
ло Настасијевић За матерњу мелодију)
У чему је смисао свих ових духовних напо
ра и душевних немира и узлета? У чему је сми
сао уметности, по дубоком уверењу и осећању
Момчила Настасијевића? Уметност ради људске
душе јесте она чаробна формула која је алфа и
омега уметничког стварања. Душа може у себи
да препозна смисао постојања и да поверује у
своју бесмртност само ако јој матерња мелодија
саопшти велику тајну стваралаштва. Истински
живот, онај који није лишен смисла и који се
изборио са смрћу, немогуће је разумети изван
начела органске повезаности човека и света.
„Највећи духови редовно су то начело налазили
у Богу: он је с ове стране стварности – у њиховој
души. У самој стварности – као начело лепоте, с
оне стране стварности – као тајна. И видите како
силно јака веза спаја човечију душу, преко бића
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Настасијевић, увек у нашој подсвести. У њој
препознајем, опет његовим речима: „... ства
ралачки потез, који је сам по себи победа без
борбе, јер потврдом себе као апсолутног добра
у корену ништи зло, јер у себи носи сву силу
отелотворене љубави“.
Ако у овој љубави препознамо оваплоћеног
Богочовека Христа, онда ћемо, верујем, приба
вити себи један од кључева за разумевање пе
сникове Фруле и моћи ћемо да чујемо њен зов,
упркос томе што он долази из далеке прошло
сти човечанства.

ствари, са недокучивом тајном надстварнога...
Лепота једне ствари у основи је тајна те ствари.
Први који је осетио ту тајну, продро је и с
оне стране ње. То је већ свештеник-песник“.
(Момчило Настасијевић Неколико рефлексија о
уметности)
Духовност песникова омеђена је правосла
вљем, али она често истражује светове и изван
тих граница. „Православље је у породици На
стасијевић било нераздвојно од националног
осећања и имало је карактер јасне религиозне
оријентације са свим елементима православне
припадности и културно-антрополошким атри
бутима“. (Зоран Глушчевић Духовна мисао Мо
мчила Настасијевића) Настасијевић се, ипак,
није задржавао само у овим религијским окви
рима, већ би се за њега пре могло рећи да је
неговао оно стање духа које је Глушчевић озна
чио као панрелигиозност. „Иако је Момчило
Настасијевић, попут својих савременика пси
хоаналитичара, али сасвим независно од њих,
сматрао да човеково несвесно представља неис
црпни извор и трезор уметничке инспирације,
за њега стваралачка структура духа, који
покреће и омогућује рад имагинације, извире у
духу Божјем и ствар је божанске природе самог
човека“. (исто) Речима самог песника: „Уметник
је првобитно свештеник, маг, човек који има
везе са надстварношћу, са оним што стварност
делимично, или, ако хоћете, симболично пред
ставља. Али његов је значај и у томе што је он
посредник између Бога Универзума и осталих
људи... Надстварност се не да појмити, али се
да осетити“.
Осећање надстварности може се изразити
једино матерњом мелодијом, која је, како каже

О Настасијевићевој Фрули
Настасијевић види љубав као крајњи сми
сао човековог постојања, као смирење насупрот
првобитном немиру и страху услед одсуства
смисла, да парафразирам Глушчевића. „Оства
рити се као човек значи не само испунити свој
живот смислом који је изгубљен него и постићи
равнотежу односно мир који је нестао заједно
са смислом. Да би то постигао, човек мора да
преболи плод сазнања добра и зла који је једном
већ окушао и који га непрестано прати као пр
вородни грех... Његов је циљ да адамским кра
јем, како каже песник, затвори круг адамског
почетка“. (Зоран Глушчевић Духовна мисао
Момчила Настасијевића)
Као прва по реду песма, у првом циклусу,
Јутарње, Фрула отвара сва битна питања чове
кова која он поставља откад је света и века. У
овом поетском ремек-делу наслућени су и сви
одговори – колико је човеку, односно, песникугенију, дато да буде наслућено.
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после почињеног греха, када се Адам покрио,
заједно са својом женом Евом, смоквиним ли
стом, већ и осиромашење његовог душевнодуховног живота после удаљавања из Божије
близине“.
Фокусирајући смисао овог промишљања на
саму песму Фрула, могли бисмо да закључимо
да је „дах мој радосни“ суштински оно исто што
и „одбегла тајна“. Дах и дух су једно у самом
чину стварања човека, као телесног и духовног
бића. У песми, дах симболизује дух. Радосни
дах представља рајско стање невиности, преди
сторију човечанства, док Тајна представља есха
тон, будућност Царства Небеског.
Однос између прошлости, садашњости, буду
ћности и вечности из перспективе православне
теологије може се изразити следећим речима:
„Евхаристија пак од почетка до краја указује на
један парадокс, а то је да је њен коријен и извор
у вјечности, у Будућем Царству. Ако пажљиво
и правилно пратимо, она је сва у призивању
Царства Божијега. Ништа у Цркви не можемо
објаснити мимо њене есхатолошке стварности,
јер у Цркви све постоји по угледу на оно како ће
постојати“. (Епископ Захумско-Херцеговачки и
Приморски Григорије Православна еклисиоло
гија по Св. Игњатију Богоносцу)
Између два кључна догађаја, стварања чове
ка и Другог Христовог доласка, протеже се те
гобна („жална“) историја палог човека. Смрт се
чини као једина извесност, као Судбина. У том
стању већ поменутог осиромашеног душевнодуховног живота, човек испрва не може јасно да
сагледа свој положај у свету, као ни свој однос
са Творцем за кога чак сумња да постоји. Отуда

Фруло, што дах мој радосни
жално у дољи разлеже?
Да л’ што пастири помрли
тобом призиваху драгу?
Ил’ жал се стани у мени;
с неба ме стрела ранила,
тамна ме земља печила*,
те песма ми је сузицом
и капљом крви кићена?
Ил’ дах мој кад протече,
жал те за одбеглом тајном?
*Печити – пецнути; најчешће се односи на
ујед змије, али у пренесеном смислу може да се
односи и на увреду.
Егзистенцијални немир исказан је у првој
строфи Фруле, као супротност између радосног
даха и жалног одјека његовог. Радосни дах се
одвојио од свога творца, од човека-певача, и
обрео се у огреховљеном свету. У свету у ком
владају природни закони, односно, закон смрти
– у свету након човековог пада. Тумачећи учење
Светог Исака Сирина о паду, Владета Јеротић
истиче: „... страх од одвајања (сепарације) који
почиње рођењем, (а да ли се завршава смрћу?)
у ствари је наш исконски, оправдани страх од
могућности вечног удаљавања од Бога. Када
смо, дакле, у себи препознали овај прастари
страх Адамов од своје голотиње – под којом се не
подразумева само телесно Адамово огољавање
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стварност се осећа, о Богу као Тајни може се
проговорити једино на парадоксалан начин:
поетским мишљењем, односно, апофатичким
логосом, мистиком неизречја. Ово осећање није
превасходно психолошка категорија већ лични
и личносни однос са Богом. (Није ли зато пер
сонификација једна од најсјајнијих песничких
фигура?)
Фрула је персонификована као архетип чо
вечанства, колективно несвесно које проговара
кроза сан и кроз песму. Песник јој се обраћа
судбинским питањима. Пастири помрли пред
стављају генерације смртника чије се вековно
страдање увукло у сваку пору овог древног
инструмента. Призивање драге јесте чежња за
љубављу, за потомством као уздарјем бесмртно
сти овоземаљске. Праизвор љубави јесте Бог као
заједница трију личности, као Света Тројица.
Како се избавити из огреховљеног света,
као из живог блата које прети да нас прогута, и
постати део те свете и бесмртне заједнице? Са
које стране човек да очекује помоћ кад га земља
по којој ходи вреба и „печи“ попут отровнице?
Сопствено тело сачињено му је од исте земље,
од „тамне“ земље. А „с неба га стрела ранила“ –
стрела неког паганског, саможивог бога који се
поиграва њиме. „Жал се стани“ у таквом човеку
„те песма му је сузицом и капљом крви кићена“.
Фрула трепери од светлих и тамних тонова љу
бави и смрти жалећи за „одбеглом тајном“. Па
тња је неизбежна, а љубав неодвојива од жртве.
Стваралачки чин, рећи ће Настасијевић, нео
двојив је од поста и кајања.
И, све би жртве остале узалудне и све љу
бави бесмислене кад би смрт имала последњу

човек наслућује тајну свог постојања, тајну Бога
у себи – али као одсутног, као „одбеглу тајну“.
Огреховљени човек не жели себи да призна да
је управо он тај који је „одбегао“ и удаљио се
од Бога. Он себе види као прогнаника из Раја,
а Бога као судију који га сурово кажњава. Ово
стање егзистенцијалног самозаборава и само
заваравања изразиће Настасијевићев савреме
ник, Владислав Петковић Dis, метафором „непо
знат говору“. Огреховљени човек не жели себи
да призна да му је говор, (у смислу општења са
Богом) непознат, већ радије види себе као жртву
која је непозната том Говору. Ослоњен на своје
снаге, бачен у свет, сићушан пред стихијама
природе, човек не може да се избори са смрћу.
Ни снагом свог блиставог ума за кога слути
да му је порекло божанско, човек не може да
осмисли постојање у мери значајнијој од утехе
коју заговарају материјалисти епикурејци: док
смо ми ту, нема смрти – кад дође смрт, нема
нас. Нема ту никакве надстварности изнад ове
материјалне стварности за коју смо везани и
са којом смо заједно осуђени на пропаст. Али
човек-стваралац тежи надстварности. Велики
филозоф Хајдегер сагласио би се са Настасије
вићем у томе да се надстварност не да појмити.
Он је, кажу, пред смрт поручио следеће: “Фило
зофија неће моћи извршити никакав преобра
жај садашњег света. И не само филозофија,
него никакво мишљење које је само људско.
Може нас спасти само Бог, а нама остаје само
да се поетским мишљењем припремимо за по
јаву Бога. Или, ако ипак пропаднемо, да бар
будемо у тој пропасти свесни да пропадамо
зато што Бог није са нама, што је одсутан”. Над
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Богу нашу слободу, изнова сјединили са Њим“.
(Архимандрит Георгије Капсанис Обожење циљ човековог живота)
Свет није безличан. Створен је по лику Сина
Божјег. Песник је позван да ствара свој свет ради
људске душе, по речима Момчила Настасије
вића, једног од наших највећих песника. Ни тај
микрокосмос његов није безличан, чак је, и на
свој начин, бесконачан попут оног божанског
макрокосмоса, „(...) јер сваки велики уметник
носи у себи своје звездано небо“, каже наш пе
сник. Нико, а понајмање уметник, не сме свој
таленат себично да закопа у земљу. Позван је
да дар свога дара принесе и Богу и људима.
Песма фруле, драматичност и лепота тог
жала за одбеглом тајном, сједињује се са лепотом
песме о фрули. Песник се сећа праматерње
мелодије народа из ког је поникао и језика на
коме говори, пише, пева и сања. Он пева из себе,
али не и у своје име, већ и у име човечанства
које је призвано да се сећа будућег Царства
Небеског.

реч. Затворен круг адамског краја и почетка
био би вечно враћање истог у трагичном свету
кад не би било једног надстварног догађаја, а
то је оваплоћење Богочовека Христа. Он је оно
једино Ново под сунцем, једини живи доказ
човекољубивости Бога. Његово страдање и ва
скрсење дају пун смисао човековој слободи и
жудњи за бесмртношћу. Он је праизвор ства
ралачког чина као „отелотворене љубави“. „Го
спод Исус Христос нам омогућава да се изнова
сјединимо са Богом и да се вратимо првобитном
назначењу за које је Бог и створио човека. Зато
се Исус Христос у Светом Писму и назива: Пу
тем, Дверима, Добрим Пастиром, Животом, Ва
скрсењем и Светлошћу. Христос је Нови Адам
Који исправља Адамов првородни грех. Први
Адам нас је својом непослушношћу и егоизмом
одвојио од Бога. Други Адам - Христос нас
изнова присаједињује Богу кроз Своју љубав
и Своју послушност Оцу, кроз послушност до
смрти - смрти на Крсту. Христос усмерава нашу
слободну вољу к Богу да бисмо се, приносећи

У Новом Саду, фебруара 2013.
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ПРОЗА
МОМЧИЛА
НАСТАСИЈЕВИЋА
Прозно стваралаштво Момчила Настасије
вића чине две збирке прича – Из тамног вила
јета и Хроника моје вароши и петнаест прича,
које нису организоване у засебну збирку, већ
су штампане у оквиру Сабраних дела, која је
приредио Новица Петковић, као ране приче. Све
заједно чине једну стабилну поетику, тематски
ограничених интересовања и високог нивоа
стилске уједначености. Данас нам је прилично
лако да то констатујемо и уопште да се бавимо
Настасијевићем, јер кроз верзије текстова до
ступне у Сабраним делима можемо пратити
стваралачки поступак, с мање напора уочавати
стилске намере и на тај начин се приближити
позицији „идеалног читаоца”. Поред тога, вели
ки број есеја, критика и аутопоетичких текстова
даје нам оквир и олакшава тумачење. Међутим,
рецепција Настасијевићеве прозе, обележена, с
једне стране, претерано негативним критикама
и, с друге стране, претераним хвалама, пратила
је сам почетак његовог рада. Прву приповетку
Прича о Незнанцу објавио је 1923. године у
„Новостима”, а већ две године касније и своју
најпопуларнију причу Запис о даровима моје
рођаке Марије, коју је уредништво часописа
„Покрет” пропратило следећим коментаром:
„Они што верују у младу снагу Србије имаће

разгаљена чела када прочитају Богом нада
хнути Запис о даровима моје рођаке Марије г.
Момч ила Настасијевића, који уредништво с
гордошћу објављује на првим странама овога
броја.”1 Поред ласкавог поређења са Блејком
и Поом, које је том приликом добио, поменута
приповетка је 1926, годину дана након објављи
вања, добила награду Удружења „Цвијета Зузо
рић”. Међутим, с друге стране се налази много
већи број оних који изричу негативне оцене
Настасијевићевог рада. Међу њима су Скер
лић, Богдан Поповић и Иво Андрић. Пошто су
у питању ауторитети, негирање уметничких
вредности Настасијевићеве прозе постаје и зва
нична оцена. Нестручним, али занимљивим
чини нам се коментар чачанског адвоката Раде 
нка Лазовића, иначе француског ђака и образо
ваног човека широке културе, поводом Настаси
јевићеве приповетке Крлова невеста, објављене
у часопису „ХХ век”: „За дивно је чудо да је
часопис дозволио и овом шкрабалу Настасије
Наведено према: Новица Петковић, О издању На
стасијевићеве прозе, у: Момчило Настасијевић, Сабрана
дела, књига 3, приредио Новица Петковић, Дечје новине,
Горњи Милановац, Српска књижевна задруга, Београд,
1991, стр. 844
1
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вићу да нађе места у њему. Па он је неписмен.
(...) Због самог његовог сељачког ачења у свему
не треба га читати. Он пише таквим стилом да
се човек са запрепашћењем пита: какав је то
српски језик? Свакако, Настасијевић хоће да
буде оригиналан и да том глупом сељачком ори
гиналношћу привуче читаоца. Али, постиже
супротан ефекат: Настасијевић је због свега
тога досадан писац. Његова оригиналност стил
ска чини га и смешним и глупим. Не тиче ме
се садржина. Писац који се на један сељачки
начин ачи и шегачи са књижевним језиком
и са правилима граматике не заслужује да му
се призна својство књижевника.”2 Аутор овог
коментара, као и остали који су Настасијевићу
приписивали неписменост, очигледно је да не
прави или не жели да прави разлику између
књижевног језика и језика књижевног дела.
Да Настасијевић више него добро познаје књи
жевни, стандардни језик, може се видети у
његовим теоријским текстовима. Међутим,
језик књижевног дела је подређен стилским и
естетским захтевима, па самим тим и отворен
за различите нестандардне језичке веријетете.
Настасијевић је то добро знао и у свом есеју О
нашем књижевном језику стандардном језику,
сасвим тачно, приписује статичност, а језику
књижевног дела иновативност, а тиме и дина
мичност: „Нека, дакле, бде” (теоретичари) „над
оним што се створило, а не да се мешају у само

стварање. И најзад, не треба заборавити: тај
општи језик културе, остављен нези теоретичара
и лишен свих сокова који му притичу из сваког,
макар и најбезначајнијег поете, временом би се
сасушио у скелет, у мумију, у нешто што више
не садржи ни капи живота.”3 На тај начин је
Настасијевић дао одговор свима онима који су
критиковали његову „неписменост” и при томе
стављали прагматичност и дидактичност језика
изнад његове естетске функције.
У готово свим досадашњим истражи
вањима проза Момчила Настасијевића је трети
рана као производ уметничког уобличења фол
клорно-митолошке грађе. Заправо, то и јесте
тачно. Међутим, мало њих је одговорило на
питање какав ефекат се тиме постиже на идеј
ном плану. Најпре, удео фолклорно-митолошког
није исти у првој и другој збирци што се може
закључити и на основу самих наслова. Наиме,
док наслов прве збирке указује на митолошки
простор тамног вилајета, места вечите таме
на крају света, у другој збирци, Хроника моје
вароши, дошло је до конкретизовања места
као градске средине, па су уместо фолклорномитолошке грађе присутне урбане легенде о
људима и догађајима. Међутим, у обе збирке
Настасијевић митско-легендарне обрасце тран
сформише тако да сабласност не долази од оно
страног и демонског, како се најпре чини, већ
од самих људи који нису ни добри ни зли, већ у
најопштијем смислу оптерећени неком врстом

Наведено према: Владимир Димитријевић, Лавири
нти књижевне рецепције, у: Тајне Настасијевића, едиција
Фестивал једног писца, књига 3, група аутора, уредник
Оливера Стошић Ракић, Културни центар Београд, Бео
град, 2009, стр. 48
2

3
Момчило Настасијевић, О нашем књижевном је
зику, у: Сабрана дела Момчила Настасијевића, књига 4,
приредио Новица Петковић, Дечје Новине, Горњи Мила
новац, Српска књижевна задруга, Београд, 1991, стр. 100
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проклетства. У обе збирке проклетство је узрок
страдања појединца или групе људи и појављује
се у неколико специфичних облика: као гордост,
страст, лудило, наслеђени грех, ирационални
страх. Ако се сетимо да је Достојевски писац
кога је Момчило Настасијевић посебно ценио,
јасна су нам оваква тематска интересовања.
У приповеци Запис о даровима моје ро
ђаке Марије Маријино страдање последица је
гордости:

тичности. Стицањем свести о сопственој лепо
ти, Марија постаје охола и горда што ће бити
узрок њеног страдања. Дакле, на примеру ове
приповетке јасно се може видети да мистични
амбијент није само жанровски декор, већ одраз
психологије и симбол њене екстериоризације.
Многи су за Настасијевићево интересовање
за божјаке и, заправо, све оне који су изопштени
из друштва, рекли да представља наставак тра
диције коју је започео Бора Станковић у Бож
јим људима. Међутим, доминантнија паралела
између ова два писца се остварује у тематизо
вању сексуалности и немоћи да се она потисне.
Настасијевићеви јунаци вођени страстима, пре
лазећи границе друштвено прихватљивог, улазе у
област табуизираног. На тај начин, откривајући
себе и своју исконску природу, они се удаљавају
од друштва и због тога страдају. Ипак, много
битнија одлика Настасијевићеве прозе је да су
сексуалност и страст приказани изван катего
рије морала добијајући облик несвесног ослоба
ђања необуздане природе или проклетства које
се генерацијски наслеђује. У таквим случајеви
ма појединац, иако је свестан проклетства које
носи у себи, немоћан је да се са њим избори.
Упечатљив пример те врсте је приповетка Реч о
злом удесу Марте девојке и момка Ђенадија.

„Огледало у кући немађасмо. Док
она једног дана: ’Огледало’, вели, ’да ми
набавиш!’ Ја узмем окретати на шалу:
’Бежи’, велим, ’невољо, још ти само то
треба, па да се проврцаш ко тамо неке!
Да знаш, преварно је оно, на зло се де
војка у себе загледа, па се чудо излеже!’
Кадли женско удари у плач и наопаке
речи, да јој напослетку добавих, ено оно
на зиду. С њиме и невољу унех у кућу:
Видев се у огледалу каква је, окапа пред
својим ликом. И диже главу девојка да
се и сама либљах прићи јој.”4
У овој приповеци Настасијевић користи
традиционалне симболе који имају улогу у ма
гијским радњама, што наивног читаоца може
навести на закључак да су Марија и баба, запра
во, вештице. Међутим, из наведеног одломка
јасно се види да је огледало од магијског тран
сформисано у симбол самоспознаје и аутоеро

„А ево од којих Марта дође на свет:
Њен отац, у своје време божји човек, сад
покојник, обичавао је купити око туђих
капија побацане мачиће и у недрима но
сити их кући ради одгојења. Жена му
их међутим редовно отресала о главу.
Иста жена, бивша каћиперка од соја,
сад смрџгана баба, за трајање своје жен

Момчило Настасијевић, Запис о даровима моје ро
ђаке Марије, у: Момчило Настасијевић, Сабрана дела Мо
мчила Настасијевића, књига 3, приредио Новица Петко
вић, Дечје новине, Горњи Милановац, Српска књижевна
задруга, Београд, 1991, стр. 14
4
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скости испила је својим одвуглим очима
многе темељите мужеве, па се сушили
и тобож лечили код својих жена, а њој,
онако испијени, кришом односили саћа
меда, и ђинђуве, и шљиве наденуте ора
ховом језгром.”5

и неспособна да се изборе са сопственим стра
ховима и страстима. Свет у коме они живе
само привидно нема јасно дефинисане границе
између реалног и имагинарног. Заправо, узрок
нарушавања реалистичке норме приповедања
налази се у Настасијевићевој намери да разо
ткрије најдубље људске нагоне који су се ци
вилизацијским забранама трансформисали у
страхове. На тај начин Настасијевићев човек
страхује од другости која није била способна
да се повинује друштвеним конвенцијама и за
бранама, али у исто време страхује и од поти
снутог сопства које се сваког тренутка може
отргнути контроли. Окупиран овом тематиком
Настасијевић није показао интересовање за
социјалну стварност, јер је она за њега увек
константа негативних утицаја на људску при
роду. Управо тако схваћен и приказан свет
Настасијевићеве прозе био је предмет критике
Радомира Константиновића. Он је, поред мно
гих других ствари, Настасијевићу замерао ира
ционализам као последицу паланачког затва
рања, просторног и временског, и трагања за
вечним племеном изгубљеним у тамном ви
лајету6. Међутим, ако боље размислимо, чо
вечанство и није ништа друго до то племе
изгубљено у тамном вилајету. Критикујући
Настасијевића и његову уметничку концепцију

Поред проклетства појединца, посебну те
му Настасијевићевих приповедака представља
проклетство породице. У тим случајевима На
стасијевић, попут Поа у причи Пад куће Ашер,
користи типични образац хорора у коме кућа
као метонимијска замена породице постаје но
силац проклетства и његова спољашња манифе
стација. Такве куће не само да својим изгледом
сведоче о декаденцији, већ за становнике града
представљају место ширења сабласности и
мрака. Када се пролази поред такве куће, скре
ће се поглед или очи затварају, а сваки физички
контакт са њом и њеним становницима нај
строже се избегава како се уклетост попут за
разе не би проширила. Користећи елементе на
родног сујеверја, Настасијевић у овим причама,
заправо демаскира сублимирани страх пред дру
гошћу која представља директну претњу упро
сечене нормалности. Становници Настасијеви
ћевог имагинарног света страхују и клоне се
јуродивих, странаца, физички обележених и,
заправо, свих оних који су другост у односу на
прећутно формиран, али демонстративно при
мењиван, модел нормалности.
На основу свега овога лако је закључити
да су Настасијевићеви људи бића оптерећена

6
„Племе које је он тражио, позивајући српску кул
туру на отрежњење од Запада и на повратак ’родној мело
дији’ јесте племе Тамног вилајета. Оно другачије није
могло ни да буде: бачено у вечност, Настасијевићевом
жељом да дође до некаквог вечног племена (рода), оно је
бачено у ирационалност.” Радомир Константиновић, Фи
лософија паланке, Откровење, Београд, 2004, стр. 228

Момчило Настасијевић, Реч о злом удесу Марте де
војке и момка Ђенадија, Исто, стр. 45–46
5
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света и човека, Константиновић олако прелази
преко кључне разлике између, условно назва
ног, тамновилајетског човека и паланчанина
онако како га је он дефинисао. Тамновилајетски
човек има могућност избора, али увек је на
губитку. С друге стране, паланчанин, свестан
последица, прорачунато бира закон већине и
тиме прави увек исти избор који му својом
друштвеном прихватљивошћу гарантује при
падност колективу и повлашћен положај у
њему. Друга ствар коју је Константиновић, али и
многи други, превидео је упечатљива сличност
између Настасијевића и Фројда. Сви облици
патње и страдања човека у Настасијевићевим
приповеткама проузроковани су потиснутим
страховима пред табуом, а митска грађа коју
користи сублимира управо те забране. Зани
мљиво је да Настасијевић не помиње Фројда
ни у једном свом теоријском тексту. Изузетак
чини једно школско предавање у коме је Фројд
поменут као фигура која је имала велики утицај
на један део књижевности двадесетог века, али

о аутопоетичком интересовању за Фројда нема
ниједне речи. Међутим, изложба „Шта су чита
ли Настасијевићи”7, која је 2012. приређена у
оквиру манифестације „Дани Настасијевића”,
нуди нам охрабрење и потврду да Настасије
вића читамо у поменутом кључу. Наиме, на из
ложби међу многим другим књигама, које све
доче о разноликим интересовањима породице
Настасијевић, нашла се и књига Табу и тотем,
Фројдова студија која непроблематично и еле
гантно прелази из психолошке тематике у ан
трополошку, историјску, биолошку и етнолошку.
Ова књига можда није извршила директан ути
цај на Настасијевића, али је свакако нашла своје
место у његовом духовном развоју, јер идеје
идентичне Фројдовим проналазимо у његовој
прози. И на крају, проницљиво запажање у ви
ду успутног коментара Исидоре Секулић да је
Настасијевићева намера да темељно прекопа
скривене слојеве људске душе8 непогрешива
је смерница будућих испитивања и тумачења
Настасијевићеве прозе.

7
Изложба „Шта су читали Настасијевићи”, аутор
Дејан Ацовић, Манифестација „Дани Настасијевића”,
Музеј рудничко-таковског краја, Легат Настасијевића,
Горњи Милановац, октобар 2012.
8
„Али Настасијевић је то баш хтео, да темељно
прекопа слојеве човекове природне појаве. Имамо зато у
његовим књигама заблуде, греха, извитоперености, бол,
незнање, смрт и ретке смелости мале слободе.” Исидора
Секулић, Из домаћих књижевности, књига 1, „Вук
Караџић”, БИГЗ, Београд, 1985, стр. 265
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Тања Гачић

СЕЋАЊА НА
МОМЧИЛА
НАСТАСИЈЕВИЋА
Кратки живот Момчила Настасијевића ка
рактерише једноставност и одсуство спољног
сјаја, а са друге стране изузетно сложен, исто
времено таман и светао унутрашњи свет.
За тадашње прилике у Србији, Момчило ра
сте као „господско“ дете , које не мора да мисли
на хлеб, чији први утисци нису социјални. Над
њим лебди дух предака неимара, у њему тече
крв старе породичне лозе, иза и испред његовог
сна је традиција једне старе културе, духовни
талог и стил који се временом преносио са ге
нерације на генерацију.
За разлику од толиких других уметника био
је доследан у трагању за уметношћу која би заи
ста била национална, а истовремено оригинална
и нова, ван традиције и далека од туђих узора.
Пошто је дуго, због своје скромности, био не
примећен, одједном је изашао на глас када се
појавила његова приповетка О даровима моје
рођаке Марије која је доносила многе новине и
позивала на нове начине уметничког стварања.
Тако је он поставио основу свом оригиналном
стилу и изразу.
Свој однос према затеченој књижевној тра
дицији изразио је у кратком есеју Између пред
ратне и поратне је провалија, у коме прилично
оштро, карактеристично за авангардне програм

ске текстове, говори о српској књижевности
пре Првог светског рата. Он традицију схвата
као „продор до у корен“, правећи разлику између
вештачке (мртве) и живе традиције. Залажући
се за повратак изворној националној традицији
и култури - фолклору, средњем веку, баштини
црквенословенског језика, Настасијевић је ово
своје схватање поетички уобличио у концепцији
матерње мелодије и уметнички остварио, првен
ствено на плану језика, у својој поезији, прози
и драмама.
Песник има задатак да обичном човеку об
јасни лепоту. Настасијевић је свестан да живи
и ствара на раскршћу епоха и култура, у доба
преломно за човека и човечанство, али и по
његов, у многоме растројени и искорењени род.
Оно што се збива у српској култури, међу срп
ским ствараоцима, одраз је светских збивања,
више у негативном него у позитивном смислу.
Важна су и Настасијевићева запажања о
стваралачком процесу. У Неколико рефлексија
о уметности он открива да је стварање могуће
када се песник нађе лицем у лице са природом,
када заволи ствари и сажали се на њих, када
њиме проструји „бескрајни бол и бескрајна ра
дост“. Хаос се покреће да би изнедрио бескрајно
небо које обитава у сваком од нас. Тада настаје
ремек-дело неподложно анализи.
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Момчило Настасијевић је до краја свог жи
вота непрестано радио у јавности као књиже
вник, професор и као пријатељ многих српских
писаца и младих интелектуалаца. Али за свој
веома значајан књижевни рад није ничим бивао
почаствован ни награђиван. Он је био од оних
величанствених писаца који су са великом па
жњом пазили шта ће дати, а нимало нису водили
рачуна да ли ће за то примити новац, поругу или
мржњу. Он никада није писао из сујете, него го
њен неодољивом снагом духа.
Није тешко препознати Настасијевићево не
задовољство савременом књижевном ситуаци
јом, посебно владавином тадашњих књижев
них посредника, критичара и поетичара. Док
упоређује песнике са творцима, поезију са при
родним плодом, дотле посреднике види као
неплодне и јалове делаоце који су се постави
ли између „даваоца и прималаца“.1 Није при
хватио посредовања Богдана Поповића, Милана
Богдановића, Бранка Лазаревића и других тада
утицајних поетичари критичара. Сви су они
били под снажним утицајем духовитих реали
стичких теорија, академских мерила о поезији,
еклектичких мишљења о уметности, и били су
врло амбициозни да буду посредници између
песника и публике, да буду тумачи поезије и
судије песницима у име саме публике.
Светомир Настасијевић говори о Момчи
ловом ангажману у свим врстама уметности:
„... Свирао је флауту, виоину, клавир, виолонче
ло, компоновао, певао (тенор), вајао у иловачи

(главе са попрсјима познатих књижевника и
музичара - Бетовен, Шопен, Моцарт, Гете, Ши
лер, Достојевски); цртао...“2 Велику улогу у
његовом животу имала је и фрула. Она је била
његово средство за исповест. Фрула је била та
која је опомињала и која је, као песникова по
езија, исказивала његово биће до дна. Надахнут
музиком, јавља се и као композитор и остварује
неколико вредних дела, које је касније уништио
због своје скромности и самокритике.
Станислав Винавер Момчила представља
као „драгуљара и златара, дуборесца и стрпљи
вог ткача на разбоју нашег језика, када се ради
ло и о једној неисказано префињеној нијанси,
коју је морао саздати.“3 Такође је забележио
неразумевања са којима се писац сретао: „Мо
мчило Настасијевић био је до крајности тих,
смирен и повучен. Он се није нигде и никада
наметао... Тај велики уметник и велики књи
жевник имао је огроман дар, огромну вредност,
он није имао пословне умешности...“4 Милу
тин П. Деврња је у Момчилу видео својеврсног
„интегралног човека“, који у себи обједињу
је прошлост, садашњост и будућност српске
културе.5
С. Настасијевић, Момчило и његово суделовање у
свим врстама уметности, у: Браничево, децембар 1958,
бр.4, 59-63.
3
М. М. Марковић, Настасијевићи, Дечје новине,
Горњи Милановац, 1984, 51.
4
С. Винавер, Пријатељи Момчила Настасијевића
издају његова целокуопна дела, Време, Београд, XVIII/5822, 2.04.1938, 2.
5
С. Настасијевић, Момчило Настасијевић - човек и
уметник, приредила Тања Гачић, Музеј рудничко-таковског
краја, Горњи Милановац, 2012, 12.
2

1
С. Леовац, Момчило Настасијевић, Дечје новине,
Горњи Милановац, 1983, 113.
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Исидора Секулић не заборавља да нагласи
како су његови и њени погледи на живот често
били истоветни - дакле аскетски; радост у на
порима и раду, у сталном самонадилажењу и
самоизградњи. По Исидори „његово причање
је мит који се не дешава ни у граду ни у селу,
а његово време није конкретно време које треба
да служи једну личну садашњицу.“6

„Био је то велики песник наш. Велики свет
ски песник нашег језика. Име му је свемогућа
смиреност. Име му је песма светлозарног бола,
песма преображеног човековог постојања. Ја
вно се у завичају српског песништва сам (гото
во би се рекло исувише сам), да уради колико
цео један век, један пропуштени век. Прекасно
се јавио, прерано је отишао.“
Васко Попа

„Значај Момчила Настасијевића ће расти.
Он је јединствен и оригиналан, и постаће мно
гим, за много шта, полазна тачка и навеститељ.“
Исидора Секулић

После Момчилове смрти, његово обимно де
ло објављено је са великим напором породице
и пријатеља, који су га отргли од заборава и да
ли могућност будућим поколењима да се обра
зују и имају као узор овог великог уметника.

6
В. Димитријевић, Светац српског језика, Библиотека
„Браћа Настасијевић“, Горњи Милановац, 2011, 191.

Сабрана дела садрже четири тома: Поезија, Драме,
Проза и Есеји-Белешке-Мисли. Први пут су објављена
1938. године у Београду под називом Издање пријатеља
Момчилових целокупних дела и обухватала су девет
књига.

7

7
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Дејан Ацовић

СЛИКЕ ЈЕДНЕ
ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
пратилаца, о свом лекару, рецимо, даје нешто
више података. Помиње и своје претходнике на
истом задатку као што је био Антун Вранчић
(Verantius, Wrantius), дипломата, историчар и
учењак родом из данашњег Шибеника. Вран
чић је и сам саставио путописе – Iter Buda
Hadrianopolim anno 1553, Diarium legationis и
Ratio itineris in Turciam (1567), који се сматрају
веома вредним сведочанствима. Пробуђено ин
тересовање Европе за старине, остатке древне
прошлости Грчке и Рима, као и природна човеко
ва потреба за визуелним сегментом доживљаја,
потреба да се често необичним причама људи
приспелих са Оријента дода и слика, условила
је то да се у свити дипломата и путника нађу и
уметници – цртачи, гравери, бакроресци. Они су,
са једне стране, ликовно представљали актуал
но стање античких споменика, а са друге доно
сили призоре из савременог живота османске
цивилизације. Ови су призори, умножавани оти
скивањем са бакарног или дрвеног негатива,
циркулисали Европом и постали веома моћно
средство – какво је визуелни приказ увек био –
за формирање представа о Оријенту и његовим
људима. Понекад се, као у случају француског
путописца Николе де Николеа, дешавало да је
цртач и писац иста особа; приказао сам људе
онаквим какви су у природи, пише Николе у

Односи ране модерне Европе и Османског
царства вишеструки су и сложени. Ратна дејства
и дипломатске мисије, поглед преко нишана и
преговори те читав спектар разноликих повода
доводили су представнике ових цивилизациј
ских тектонских плоча у стални контакт. После
дице тога контакта биле су оличене, између ос
талог, настанком узајамних слика и представа
како о сопственом цивилизацијском кругу тако
и о оном који припада Другом. Свакако најза
нимљивији извор за изучавање и схватање на
станка ових концепата јесу дела људи које су
конкретне околности и поводи доводили у ди
ректан контакт са представницима друге и дру
гачије цивилизације. У контексту сопствених
проучавања и рада на изворима, превасходно
европске провенијенције, покушали смо у про
шлом броју овог зборника да дамо портрет је
днога од њих, фламанског дипломате Аугера
Гислена де Бузбека у служби хабзбуршке вла
дарске куће; посебну пажњу посветили смо
оним одељцима у којима описује српске земље
кроз које пролази на дугом и тегобном путу од
Беча до Константинопоља те донели превод тих
одељака.
Тако важна личност на важном задатку била
је окружена бројном и разноликом пратњом.
Сам Бузбек помиње поименице неке од својих
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прологу свог дела Les navigations, peregrinations
et voyages faits en la Turquie из 1568.
Својеврсну визуелну допуну писаним из
вештајима амбасадора Бузбека дао је један од
чланова његове свите, цртач и сликар Мелхиор
Лорк. Необична је чињеница да један другог не
спомињу у својим списима а портрет амбасадо
ров који је начинио Лорк, те амбасадорово поми
њање цртежа извесних споменика које поседује
– на пример, Аркадијевог стуба – не објашњавају
у довољној мери њихове међусобне односе нити
говоре у прилог постојању некаквог заједничког
подухвата. Постоје, дакле, два одвојена „проје
кта“, амбасадоров списатељски и Лорков црта
чки и граверски који, сваки на свој начин и сво
јим особеним средствима, доприносе нашем по
имању и рецепцији једне велике цивилизације
у чијем су епицентру провели извесно време.
Мелхиор Лорк (Мelchior Lorich или Lorch),
данско-немачког је порекла. Рођен је 1526. у
Фленсбургу у војводству Шлезвиг, делу дана
шње Немачке. Први биографски податак о њему
који поседујемо јесте то да му је дански краљ
Кристијан III доделио стипендију те он путује
у јужну Немачку а потом у Рим; у аутобиограф
ском писму краљу истиче како га је ово путо
вање надахнуло да види и старине грчког света.
Доцније ступа у службу чувене породице Фугер
што га приближава Хабзбурзима. Године 1555.
додељен је мисији коју предводи Бузбек као
амбасадор Фердинандов; четири наредне годи
не проводи у Константинопољу, конфиниран за
једно са целом мисијом. То време је детаљно и
живо описао Бузбек у својим писмима а верује
се да је већ помињани портрет амбасадора на
стао тих година.

Портрет – датиран у 1557. годину – приказује
одлучног и истрајног амбасадора, вољног да по
днесе све тешкоће са циљем да испуни задатак
који је добио од свог монарха. Нешто касније,
по повратку из Османског царства, Лорк об
јављује и портрет великог султана, Сулејмана
Величанственог.

Ево како амбасадор Бузбек преноси свој
утисак о моћном владару, након што је са њим
водио, неуспешне, преговоре:
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Већ су почеле да му се примећују године али
његово господствено држање и заиста цела
појава таква је да приличи господару тако
великог царства. Одувек је био пажљив и уме
рен човек; чак и у младости, када се понеки
грех према схватањима Турака може опрости
ти његов живот је био беспрекоран ... најгоре
што би они који би желели да дају неповољну
оцену његових дела могли да кажу била би
изузетна подложност жени (Рокселани), под
чијим је утицајем дао да се погуби (његов син)
Мустафа; опште је веровање да је њезиним
напицима и враџбинама био наведен да почини
такво злодело ... Обзиром на године (управо
треба да напуни шездесету), доброг је здравља,
мада може бити да нездрав изглед у лицу ду
гује некој тињајућој болести. Прича се и да
има неизлечиви чир или тумор на бедру. Када
жели да задиви амбасадора приликом доласка
и остави утисак о свом добром здрављу, руме
нилом сакрива нездраву боју лица ...

Комбинује елементе древне прошлости са ства
рним детаљима великог муслиманског града:
ту су Света Софија са минаретима, мошеје сул
тана, Хиподром, Константинов стуб, Валенсов
аквадукт. Град се уздиже пред уметником, који
је заузео понешто театралну позу, и пружа ко
хезивну панораму. Овај приказ Константино
поља био је познат међу ученим људима ране
модерне Европе који су долазили да га виде у
лајденском кабинету. Такође, поједине самоста
лне грађевине привукле су његову пажњу; ево
приказа чувене Сулејманије, џамије коју је поди
гао Сулејман Величанствени.

Лорк се враћа на запад 1559. Објављује
цртеже, тиме удовољавајући потреби јавности
заинтересованој за стање античких споменика,
Аркадијевог стуба, пиједестала обелиска Тео
досија Великог и других. Најзнаменитије дело
из овог периода јесте чувени поглед на Кон
стантинопољ које се данас налази у Универзи
тетској библиотеци у Лајдену.
Детаљ ове композиције, цртежа рађеног зе
леним и љубичастим мастилом на хартији - која у
пуној мери има скоро 12 метара! - показује нам
самог уметника на делу. Док му турски слуга
придржава посуду са мастилом, он је забављен
својим прецизним и детаљним исцртавањем.

Осећај и заинтересованост за детаљ; обичан
поглед са балкона резултирао је занимљивим цр
тежом, препуним појединости.
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Лоркова заинтересованост за призоре који нису
били у фокусу већине европских уметника. Он
јесте урадио портрет Сулејмана Величанстве
ног, међутим, његово перо је приказало и читав
низ обичних људи, војника, спахија, играчица,
свирача, проститутки.

Овакви призори живо преносе, више него
резиденцијалне или званичне грађевине, дух
места; скоро да осећамо тежину дугог летњег
поподнева у неком неидентификованом кварту
великог града које уметник – не треба сметнути
са ума да је провео неколико година конфини
ран – прекраћује цртањем. Пажљиво посматрање
откриће нам и један неочекивани детаљ: на ле
вој страни цртежа, под једном стрехом, уметник
је, као какав paparazzo из XVI века, „ухватио“
један пар како води љубав.
Као што је речено, Мелхиор Лорк се 1559.
враћа на запад. Његове многобројне активности
које излазе из оквира овог кратког рада нећемо
детаљније обрађивати. Рецимо само да је, из
међу осталог, радио као картограф; начинио је
карту области реке Елбе која се данас налази у
Државном архиву у Хамбургу. Пре смрти, 1598.
године, припремио је мноштво својих цртежа за
штампу тако да је настала компилација од 125
гравира. Ради се о пажљиво одабраној збирци
која је постхумно објављена 1619. године под
називом: Wolgerissene und geschnittene Figuren.
Данас постоји само пет познатих примерака
ове књиге. Посебна одлика ових радова јесте

Све фигуре постављене су у одређено архи
тектонско окружење, измаштано али ослоњено
на уметниково изучавање исламске градитељ
ске традиције и посматрање остатака споме
ника древних цивилизација. Његов поглед био
је изоштрен како на сјајне грађевине, Сулеј
манија на пример, тако и на најсветовније са
држаје великог и многољудног града, као што
су велика гробља на његовим ободима и пред
грађима.
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Посматрајући фигуру жене у традицио
налној одећи, нехајно полуокренуту, којој је уме
тник ставио у обе руке по цвет и поставио је
између карактеристичних архитектонских де
таља – исламске богомоље и древног египатског
обелиска, некако се долази до закључка да су
ове гравире и цртежи итекако имали свога уде
ла у формирању европских представа о Оријен
ту – области тајновитој, статичној, без смисла
за историју, и, надасве, узбудљивој.
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Никола Р. Томашевић

ДИПЛОМАТСКА
(ПРЕД)ИСТОРИЈА
БАЛКАНСКИХ РАТОВА
– Балканске међусобице
у раљама политике великих сила

Балкански ратови представљају догађаје
који су обележили историју Балкана у годинама
великих превирања пред Први светски рат.
Било их је два; први је представљао рат коа
лиције балканских држава (Бугарске, Грчке,
Србије и Црне Горе) против Османског царства;
започео је у јесен 1912. и окончан је наредног
пролећа мировним уговором у Лондону. Његове
последице биле су готово потпуно потискивање
Османског царства из Европе, територијално
проширење балканских чланица антиотоман
ског савеза на рачун Турске и стварање Алба
није. Други балкански рат представљао је спор
самих савезника око поделе освојених терито
рија, и без обзира на то што је трајао једва
месец дана, оставио је дубоке последице, које
су се очитавале у оба светска рата, као и у међу
ратном периоду.
Стогодишњица Балканских ратова 19121913. згодан је повод за њихово историјско
преиспитивање и евалуацију. Но, како у разу
мевању балканске историје, као, уосталом, и

било које друге, али ове нарочито, треба увек
бити темељан, неопходно је размотрити период
између Берлинског конгреса и Балканских ра
това, јер се са много разлога може тврдити да
су догађаји из 1912. и 1913. само епилог про
цеса који су зачети и за које је основни оквир
постављен још на конгресу у Белину 1878.
Берлински конгрес сазван је зарад реша
вања тзв. „Источног питања“, односно, „Велике
источне кризе“, под којима се уопштено под
разумева статус Отоманске империје у Европи
и држава које су настале на њеном тлу у проце
су њене дезинтеграције. На Берлинском кон
гресу, између осталог, призната је независност
Румуније, Србије и Црне Горе, а бугарски на
род, који до тада није био организован у окви
ру некакве политичке јединице, сада их је до
био две: Кнежевину Бугарску, као вазалну кне
жевину турског султана, и Источну Румелију,
као аутономну област у оквиру Турске. Тиме
аспирације новонасталих и новонастајућих бал
канских држава никако нису биле заокружене
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и задовољене. Стицање и признање независно
сти испоставиће се као само један од „етапних“
циљева који води ка националном уједињењу
и ослобођењу сународника који су остали под
туђинском влашћу, а тај највиши циљ наци
оналне политике биће схваћен искључиво као
тежња ка територијалном проширењу. Отуда
су балканске државе биле природно упућене на
међусобно савезништво и споразумевање како
би ови циљеви били остварени, али истовре
мено, оне су постале и потенцијални непријате
љи због немогућности да се на адекватан начин
споразумеју о подели утицајних сфера и подели
територија свог дојучерашњег господара.
Поред признања независности, конгрес је
Србији наметнуо економску и политичку веза
ност за Аустроугарску. Спољнополитичке ам
биције саме Србије односиле су се на одбаци
вање тог баласта, али и на територијално про
ширење на оне крајеве Балканског полуострва
које су насељавали Срби, као и други, за Ср
бију стекавши симпатије, словенски народи.
С обзиром на то да су јој, после 1908. године
у погледу Босне и Херцеговине руке биле ве
зане, једини могући правац територијалне екс
панзије био је на југу, према Старој Србији и
Македонији. Отуда је проширење на ове крајеве
виђено као задовољење оба спољнополитичка
циља Београда: постизање економске незави
сности евентуалним изласком на Јадран и при
пајање оних крајева на које је Србија, како је то
онда тумачено, полагала историјско право.
Окосница Бугарске државе формира се тек
после Берлинског конгреса. Уствари, сам кон
грес је и сазван због претходног стварања тзв.
„cан-стефанске“ Бугарске која се простирала од

Дунава и Црног мора до Шар-планине, а чији
је покровитељ била царска Русија. С обзиром
да би као таква постала моћно оруђе руске спо
љне политике, велике силе су је поделиле на
три дела: на Кнежевину Бугарску, као турског
вазала, аутономну област Источну Румелију
која је формално остала део Турске, и део Ма
кедоније који је враћен Турској у потпуности.
Тиме је основни циљ Бугарске постало, најпре
уједињење са Источном Румелијом, а затим и
проширење у Македонији. Кроз читав овај пе
риод после Берлинског конгреса, бугарска спо
љна политика је у виду имала границе предви
ђене Сан-Стефанским мировним уговором, при
чему је крајњи југозапад будуће увећане тери
торије, у најмању руку, требало да буде у Охри
ду. Тиме је и Бугарска, као и Србија, у оства
рењу својих спољнополитичких циљева, била
упућена на простор Македоније, области која
је и даље била под Османским царством. Упу
ћеност на простор Македоније, представљала
је и клицу сарадње, али и семе будућег раздора
Београда и Софије.
Грчка је независност стекла готово педесет
година пре Берлинског конгреса. Због специ
фичног (медитеранског) положаја простора на
коме се развила, модерна грчка држава на по
четку свог новог живота нашла се, као и оста
ле балканске нације, у (не)милости великих
сила, а нарочито Британије. Грчка је, на спо
љнополитичком плану, упирала своје погледе
на сав простор који су насељавали Грци, теже
ћи да себи припоји те крајеве, како у европској
Турској, тако и у Малој Азији. Године 1881.
територијално се проширила на Тесалију и је
дан мањи део Епира, али је и даље знатан део
80

територије, како у унутрашњости Балканског
полуострва, тако и на мору, био предмет њених
аспирација.
Никакав ентитет нити територијално-упра
вна јединица под именом Македоније нису по
стојали у периоду између 1878. и 1912.1 ипак,
Македонија је била незаобилазан фактор у
надолазећем сукобу, изазивајући значајно ин
тересовање европских и балканских спољно
политичких одлучилаца, али и јавних мњења.
„Берлински конгрес је Македонију оставио у
најбеднијем стању од свих области.“2 Она је
постала поприште деловања бројних оружаних
група које су биле пробугарски, просрпски или
прогрчки оријентисане, а било је и оних које
су се залагале за аутономију или самосталност.
Овакво анархично стање, с обзиром на чиње
ницу да је Македонија била предмет аспирација
свих турских суседа на Балкану, учинило је
да балканске државе воде активну политику
на остваривању својих циљева, придобијајући
локално становништво, не у толикој мери про
пагандом, колико бруталним насиљем. Тако
се, напоредо са зачецима развијања свести о
сопственом националном одређењу Македо
наца, развила и борба за њихово преобраћа
ње у Бугаре, Србе и Грке. Поред тога, треба

нагласити да „четири века стар систем милета
створио је сложене демографске обрасце широм
Отоманског царства. То објашњава збуњујућу
мешавину раса, вероисповести и национално
сти са којима су се ‘картографи’ Европе суочили
кад су своје мисли усмерили ка Балкану у другој
половини деветнаестог века.“3 Ове околности
су се најбоље очитовале баш у Македонији и
ситуацију око ње додатно компликовале.
Други важан чинилац унутар Отоманског
царства у Европи, поред ситуације у Македо
нији, био је албански национални покрет који
се развио релативно касно у односу на остале
балканске национализме и који је, у првој де
ценији XX века био велики фактор унутрашње
дестабилизације Турске. Ипак, и његово зачеће
има везе са Берлинским конгресом и његовим
одлукама, а албански покрет и његова реше
ност да за себе издејствује аутономију у оквиру
Османског царства 1912. године, захваљујући
високим положајима албанских првака у Мла
дотурском покрету, биће кључни фактор који
је убрзао споразумевање балканских савезника
и убрзао акцију против Османског царства.
Казивање о актерима догађања на Балкану
неће бити целовито ако се известан простор не
посвети великим силама. Њихова улога ни слу
чајно није занемарива и понајбоље се очитује
у Гленијевом запажању везаном за последице
које је Берлински конгрес оставио: „Велике силе
сада су везале своје имеријалистичке интересе
за аспирације балканских држава у повоју. То је
била велика несрећа 1878. године. Нове елите
на периферији Балкана научиле су лекцију која

После Берлинског конгреса, Османско царство у
Европи је задржало шест вилајета: Једренски, Солунски,
Јањински, Битољски, Скадарски и Косовски. Управо за
државање неефикасног, застарелог и неодговарајућег уп
равног система и јесте био један од узрока незадовољстава
маса, али и покушаја реформи кроз Младотурску рево
луцију.
2
Глени, Миша, Балкан 1804-1999 – рат, национа
лизам, велике силе, Београд, 2001, стр. 165.
1

3

81

Исто, стр. 156.

им је усађивана на Конгресу: учвршћивање и
ширење државе може се најбоље постићи вези
вањем за моћног заштитника, а не сарадњом са
својим суседима.“4 Отуда се може тврдити да се
ништа на Балкану не дешава без уплитања неке
велике силе, али и да ниједна велика сила није
присутна на Балкану, а да на том простору нема
својих виталних интереса.
Најнепосредније умешане у дешавања на
Балкану биле су Аустроугарска и Русија, као
и Италија која се повремено појављивала. Ау
стрија је поразом у рату са Пруском претрпела
тежак ударац - доживела је унутрашњу транс
формацију и заувек је потиснута из немачких
земаља, тако да је једини могући правац њене
експанзије постао Балкан. „Русија је, пре тога,
још од изласка на Црно море и бројних победа
над Турском које су окончане Кучук-кајнар
џијским миром (1774) била главни чинилац
источног питања са политиком изласка на ‘то
пла мора’.“5 На посредан начин, у балканска
дешавања биле су умешане Велика Британија
и Немачка. Ипак, овде ваља највише обратити
пажњу на односе Аустроугарске и Русије.
Упркос постојању међусобних споразума о
подели интересних сфера и практичне сарадње,6

Петроград се, крајем прве деценије ХХ века,
лагано удаљавао од осовине Берлин – Беч. Узро
ци овог удаљавања састојали су се у растућем
неповерењу између Русије и Аустроугарске
које су, у балканским питањима, почеле да по
дривају позиције једна другој. У том смислу,
кључан је био њихов разлаз поводом анексије
Босне и Херцеговине од стране Беча 1908. го
дине. Наиме, Русија се сагласила са чином
анексије, очекујући, за узврат, да се Беч, преко
Берлина, пред осталим европским силама, зау
зме за интересе Русије везане за мореузе. С
обзиром да до тога није дошло, Петроград је
систематски радио на томе да приближи Ср
бију и Бугарску, како би брао плодове њихове
војне акције против Османског царства. Дакле,
Балкански савез је стваран под окриљем Русије,
која је изгубивши веру у партнерство са Бечом,
кренула да остварује своје балканске циљеве
самостално.
Овим је слика о актерима и приликама на
Балкану у времену пред догађаје из 1912. и
1913. употпуњена. Балканске државе усмериле
су своје амбиције на преостале делове европ
ске Турске, са циљем да њиховим припајањем
остваре територијална проширења; у томе им
је помагало стање у овим провинцијама које
их је стално „искушавало“ и наводило да пре
дузму отворену војну акцију којом би те своје
аспирације и задовољиле. На крају, или пре
свега овога, ту су велике силе чији је однос био
оквир за политику коју су балканске државе во
диле, како према Турској, тако и међу собом.
Као догaђај који је у битној мери генерисао
Балканске ратове, обично се узима Младотур

Исто, стр. 159-160.
Стојковић, Момир, Балкански уговорни односи
1876-1996, Двострани и вишестрани међународни угово
ри и други диплмоатски акти о државним границама,
политичкој и војној сарадњи, верским и етничким мањи
нама, I том (1876-1918), Београд, 1998, стр. 9.
6
Видети Аустроугарско-руски споразум о Балкану
утврђен разменом нота од 8. (17) маја 1897, у: Исто, стр.
219-220.
4
5
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ска револуцију из 1908. године.7 Младотурска
револуција била је, испрва, покушај реформи
сања царства, спречавања његовог нестанка и
пропасти, трансформацијом у модерну мулти
етничку и мултиконфесионалну државу. Овај
догађај је показао да је турска империја неста
билна на унутрашњем плану, и дао је повода
Бугарској да прогласи независност и Аустроу
гарској да огласи анексију Босне и Херцегови
не, а Криту да изврши покушај уједињења са
Грчком. Овакве спољнополитичке последице
ове револуције учиниле су да младотурски
покрет, у периоду после 1908. године, напусти
све идеале са којима је дошао на власт и да се
младотурски режим претвори у један готово
једнако окрутан режим колико и претходни,
Абдул-Хамидов, с обзиром да сада није било
толико важно реформисати царство, колико је
постало важно очувати његову територијалну
целовитост. Последично јачање централисти
чких струја унутар новог турског политичког
вођства, довело је до укидања аутономије за
себних етничких група унутар царства. Једни
од најопредељенијих да се томе одупру били
су Албанци.
Од почетка 1909. у крајевима које је насе
љавао овај народ долазило је до низа побуна
које су за циљ имале, како повратак ускраће
них права албанског народа, тако и циљ да се
дестабилизацијом дође до територијалне ауто
номије или државне независности. Поред тога,
ове побуне подстицане су и из иностранства,
нарочито из Аустроугарске и Италије које су
7

у овом делу турске империје имале важне еко
номске интересе.8 „У Цариграду су, међутим,
врло озбиљно схватили албанско питање тек
када је устанак, који је избио у пролеће 1912.
године, узео у лето велике размере не само у
северној Албанији, него и на Косову, Метохи
ји и Македонији.“9 И пре него што је дошло
до ескалирања немира у овај устанак, све око
лне балканске државе настојале су да ступе
у везу са албанским народним првацима и да
искористе њихов покрет за остварење својих
националних политика, а овакав развој догађа
ја у Турској утицао је у извесној мери на спо
разумевање балканских држава, јер је развој
албанског покрета био, како индикатор унутра
шње нестабилности Турске, тако и знак да би
успех тог покрета могао имати за последицу
угрожавање интереса осталих балканских др
жава, као и могућност да се у то питање својом
интервенцијом умеша и Беч, од чега је највише
страховала Србија.
Због свих наведених околности, Београд је
предузео дипломатску акцију са циљем да се,
путем споразума са Бугарском, што пре ступи
у војну акцију против Османског царства. Ово
споразумевање било је дуго и мучно, будући
да су и Србија и Бугарска имале територија
лне аспирације према Македонији, којих се
нису хтеле лако одрећи. На крају је нађено ре
шење о подели територија у Македонији, а за
поједине спорне делове, била је предвиђена
8
Видети: Војводић, Михаило, Скадарска криза 1913
године, Београд 1970, стр. 16-19.
9
Исто, стр. 13.

Видети: Глени, М, нав. дело, стр. 225-228.
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арбитража руског цара.10 Ово је решење од
стране Софије нерадо прихваћено, али се није
имало куд, јер су догађаји током 1912. све ви
ше указивали на скоро започињање ратних деј
става, па се није хтело губити много времена.
Половином фебруара 1912, када су преговори
о савезу између Србије и Бугарске привођени
крају, Бугарска влада је отворила разговоре о
споразуму са Грчком.’’11 Као и у случају српскобугарског споразумевања, и овде су се ломила
копља око Македоније. Грчка је инсистирала
на разграничењу, а Бугарска је то одбијала,
тражећи аутономију за Македонију, вероватно
подучена искуством из преговора са Србијом, а
највише из разлога што је Бугарска имала лоше
мишљење о грчкој војсци и што је сматрала да
би бугарска армија поднела највећи војни те
рет у будућој војној акцији, па није желела да
Грчка убира плодове њеног прегалаштва. Опет,
под притиском догађаја, постојала је узајамна
прећутна сагласност да се питање разграничења
не покреће, рачунајући да ће се на крају рата
(против Турске) бити у бољем положају од
оне друге стране и да ће свако оружаном си
лом моћи да оствари своје претензије.’’12 То
је на најбољи начин илустровало колико је

пукотина било у самом споразумевању, а које
ће бити видљиве у лето 1913. године, када ће
избити сукоб између балканских савезника. На
крају, систем билатералних споразума, познат
под називом Балкански савез, заокружен је
међусобним споразумом Србије и Црне Горе у
само предвечерје рата, почетком октобра 1912,
односно два дана пре него што ће Црна Гора,
сагласно овом споразуму, објавити рат Осман
ском царству.13
Сама ратна дејства остаће у сенци две
битне ствари. Прва су ратни злочини који су
почињени над цивилним становништвом и на
које ниједна од страна није била имуна. „Ве
сти о варварствима почињеним на том дале
ком полуострву европског Средоземља, препла
виле су цивилизовани свет и привукле пажњу
мировних покрета, који су у Европи не само
добијали на снази, већ су почињали да се инсти
туционализују. Карнегијева задужбина за мир,
основана 1910, сазвала је међународну коми
сију која је требало да „истражи узроке балкан
ских ратова и начин на који су се они водили.“14
Трајне последице оваквих догађаја по Балкан
биле су видљиве и на крају ХХ века када је,
бавећи се распадом Југославије, Карнегијева
фондација, „уместо да прикупља чињенице о
том сукобу, једноставно прештампала извештај
из 1913,“15 што најбоље говори о томе како су

10
Уговор о пријатељству и савезу између Краљевине
Србије и Краљевине Бугарске, у М. Стојковић нав. дело,
стр. 285-286, документ број 104; Тајни додатак уговору
о пријатељству и савезу између Краљевине Србије и Кра
љевине Бугарске, стр. 287-288, документ број 105; Војна
конвенција између Краљевине Србије и Краљевине Бугар
ске, стр. 289-293, документ број 106.
11
Група аутора, Први Балкански рат, 1912-1913. прва
књига, Београд, 1959, стр. 120.
12
Стојковић, М, наведено дело, страна 295.

13
Политичка конвенција између краљевине Србије и
краљевине Црне Горе од 23. септембра (6. окотбра) 1912.
године; у: Стојковић М, нав. дело, документ број 115, стр.
310-312.
14
Тодорова, Марија, Имагинарни Балкан, Београд,
2006, стр. 48.
15
Исто, стр. 49.
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злочини остали трајно обележје ових простора у
очима западног света као и дискурса о Балкану.
Друга значајна последица ратних сукоба
била је видљива још током споразумевања о
савезништву; наиме, олако и неискрено при
стајање на уступке, које се желело на терену
и оружјем кориговати, довело је савезнике у
међусобни сукоб, који је најдалекосежније по
следице имао по македонско национално пита
ње, али и српско-бугарске односе. Ово стање
било је последица суштински супротстављених
интереса самих балканских држава, обликова
них међународним оквиром и политиком вели
ких сила, али и грамзивошћу балканских влада
јућих елита. Поред тога, иако су балканске др
жаве успеле да одаберу погодан тренутак за де
ловање, у коме неће доћи до мешања великих
сила у њихову акцију, оне ни појединачно ни
заједнички, нису поседовале одговарајући ди
пломатски капацитет да одврате велике силе од
мешања у решења која је требало да следе после
једне војне акције. Тако је, стварањем албанске
државе под утицајем великих сила, Србија ли
шена дела територија на које је претендовала,
па је била „принуђена“ да компензације за те
територијалне губитке потражи на другој стра
ни, на страни своје савезнице, која је већ, и пре
овог потеза, сматрала да је начинила превелике
уступке. Тиме је, између Србије и Бугарске, чија
је сарадња и била означена као кључ успеха
једне шире, балканске акције, створено непри
јатељство које је оптеретило међусобне односе
у оба светска рата јер је родило реваншистичке
претензије на бугарској страни, фрустрираној
својим историјским фијаском у борби за маке
донско питање.

Ратне пропаганде балканских држава уочи
и током ратних дејстава 1912, али и накнадне
историјске рецепције Балканских ратова, махом
су обликовале слику о Првом балканском рату
као о ослободилачкој акцији у којој су ликви
дирани остаци Османског царства у Европи. У
пракси, то је значило грамзиви рат балканских
савезника против Турске зарад задобијања ње
них територија у Европи. Други балкански рат
представљао је сукоб самих балканских саве
зника и њихово међусобно гложење које је,
деценијама пре Балканских ратова, настало као
последица система међународних односа и по
деле интересних сфера на Балкану од стране
великих сила.
У том смислу, Берлински конгрес је био пре
судан историјски догађај, јер је њиме европски
систем равнотеже снага инкорпорирао или, пре
цизније речено, ставио под своју контролу Que
stion d’Orient – вероватно највећу ноћну мору
европских дипломата у последњој четвртини
ХХ века. Ова сложена партија шаха, истине
ради, играла се у оквиру европског система ра
внотеже снага и, у том смислу, ништа што се
дешавало на Балкану није се разликовало од
ситуације у остатку континента; тајна савезни
штва, формални и неформални канали дипло
матске комуникације, будући маниром ондашње
европске дипломатије, у крајњем су и довели
до избијања Првог светског рата који је означио
распад европског поретка равнотеже снага.
Но, чињеница да су се Балкански ратови
одиграли у контексту ондашњег међународног
поретка у Европи никако не амнестира локалне
актере, а данашњим генерацијама не треба да
служи као историјски пример да ратови могу
85
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имати племените циљеве, а да су велике силе
те на којима, у крајњем, почива морална и свака
друга одговорност, већ као упозорење да су рат
и злочин само два лица исте појаве.
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Тања Гачић

„СТАРО ЗДАНИЈЕ“
У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

У Србији XIX века одигравају се значајна
политичка и културна збивања. Друштво у коме
се тек стварају грађанска обележја, тежи и успе
ва да се отргне од оријенталне традиције и да
се свом снагом усмери западњачким идејама и

европској цивилизацији. Велику улогу у томе
одиграла је архитектура.
Појава западњачке архитектуре у Србији
кнеза Милоша није случајна, пре свега пози
вом и доласком страних стручњака „инџилира“,

87

јер је Србија у почетку располагала само мај
сторима градитељима, а затим и жељом да се
што брже заборави све што подсећа на вековног
тиранина, па и архитектура конака и доксата.
Из епохе романтизма, а нарочито друге поло
вине XIX века, потиче низ споменика управног
и друштвеног карактера, а касније њихов број
се знатно повећава. Многи архитектонски спо
меници овог периода су нестали и порушени,
било услед дотрајалости или ратних разарања,
или пак да би уступили место новој, савременој
изградњи у односу на нове друштвене потребе
и проширене економске могућности.
Трг спада међу најважније елементе разви
јеног насеља. Он је у првом реду пословнотрговински центар, али је такође и друштвени
центар на коме се састаје народ приликом ску
пних свечаности ради забаве и разоноде. На
примеру Горњег Милановца, трг је правоугаоне
површине, пресеца га само главна улица, а
попречне су га тангирале.1 Посматрајући облик
трга, у вези са оквирном архитектуром, може
се констатовати да је у овом случају пости
гнут завидан степен монументалности. Трг је
тако постављен да је за истицање главног ком
позиционог мотива, у овом случају начелства,
правилно коришћена виша страна благо нагну
тог терена.
Варош Деспотовица основана је одлуком
Државне управе 1853. године измештањем
окружне вароши Бруснице, која је због непово
љне конфигурације терена и скученог просто

ра постала тесна за даљи развој. Нова варош,
унапред предвиђеним планом, добија посебно
одређену локацију за зграду Окружног начел
ства. Темељи су свечано постављени 22. окто
бра 1853. године.2 Инжењер из Београда Франц
Зелени дошао је да руководи извођачким
радовима. 3 Пројекат зграде Окружног начелства
урадио је архитекта Коста Шрепаловић, један
од првих државних питомаца, који је студије
архитектуре завршио у иностранству.4
Коста Шрепаловић (1836-1873) још као
дечак показује интересовање за архитектуру.
После завршене средње школе са одличним
успехом одлази на праксу у Пешту, а потом,
као стипендиста, на студије архитектуре у Мин
хен. Године 1861. враћа се у Србију и жени
Јелисаветом, трећом ћерком Хаџи Николе
Живковића, најзначајнијег градитеља у служби
кнеза Милоша. Тада бива постављен за цртача
у Главној управи грађевина. Године 1863. у
Министарству грађевина Шрепаловић добија
место архитекте друге класе, а наредних пет го
дина гради каријеру звањем „инџилира“ пете,
односно шесте класе. На захтев кнеза Милоша
урадио је планове за дворац престолонасле
дника Михаила у Београду. Такође је радио
на изградњи Капетан-Мишиног здања као и
2
Ове године обележава се 160 година од постављања
камена темељца.
3
М. К. Миловановић, О имену и месту Горњег
Милановца, Зборник Музеја рудничко-таковског краја I,
Горњи Милановац, 2001, стр.123.
4
Б. Несторовић, Архитектура Србије у 19. веку
(рукопис), Архив САНУ, заоставштина Б. Несторовића,
14.410, Београд, 1974, стр.163-165.

Б. Којић, Варошице у Србији XIX века, Грађевинска
књига, Београд, 1970, стр.28.
1
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на пројектовању старог здања и парка у Аран
ђеловцу, где је падом са скеле несрећно изгубио
живот.5
За веома кратко време израдио је неколико
пројеката, међу којима се издваја пројекат за
Окружно начелство у Горњем Милановцу.
Зграда је обликована као слободно стојећа
једноспратна грађевина са благо назначеним
бочним ризалитима. Основа је правоугаона са
главним фронтоном од 42m. Приземље је
обликовано улазним вестибилом на који се
надовезује ходник и монументално трокрако
степениште које води на спрат. Распоред уну
трашњих просторија конципиран је у два
тракта, са ходником у средини. Фасаде се
истичу скромном обрадом у духу романтизма
и школски је пример средњовековног начина
обликовања тог времена 6. Зона спрата одвојена
је од приземља фино профилисаним кордон
ским венцем, који наглашава хоризонталну осу
грађевине. Симетрија зграде истакнута је про
зорским отворима, по три на бочним и по пет
на централном делу фасаде. Око свих отвора
налази се фина профилација - у приземној зони
отвори су уоквирени сегментастим оквирима,
а на спрату отвори имају једноставне оквире
са декоративним завршецима и потпрозорним
пољима испод сваке осовине. Грађевина је
покривена четвороводним кровом испод кога
се налази фино профилисани поткровни венац.
Зграда је зидана опеком и потом омалтери
сана, а стилски украс изведен је у светлијем

тону. У најнижој зони истиче се обрада у каме
ну, која читавом здању даје монументалност,
док је сам улаз наглашен трокраким степени
штем. Архитекта Шрепаловић је у потпуности
одговорио постављеном задатку, подигавши
функционално здање, које је уједно било и нај
монументалније у новој вароши.
Зграда Окружног начелства саграђена је као
први јавни објекат у Горњем Милановцу. Кроз
историју делила је и судбину српског народа.
Током XIX века у њој су биле смештене држа
вне канцеларије, да би за време Првог светског
рата ту било седиште аустроугарске команде. За
време бомбардовања у Другом светском рату
објекат је остао нетакнут, али је служио као
окружни затвор. Зграда је имала анексе, који су
од крила зграде ишли према северозападу до
улице, и заједно са оградом, која је ишла поред
саме улице иза зграде, обликован је затворски
круг.7
Некадашњи трг и зелена пијаца, који су
се налазили испред саме зграде све до краја
Другог светског рата, измештени су, а тај део
претворен је у парк са травњаком. Седамдесетих
година XX века у згради су се налазиле просто
рије Културног центра, Омладине, СУБНОР-а,
СОФК-е, ЈКЦ, Интересних заједница за физи
чку културу и др.
Данас су у згради Старог суда8 смештени:
свечана сала Скупштине општине, Модерна га
лерија, просторије Културног центра и Библи

5
Н.Б. Несторовић, Грађевине и архитекти у Београду
прошлог столећа, Београд, 1937, стр.61-62.
6
Б. Несторовић, н. д., стр.280.

7
В. Отовић, Зграда начелства Окружја рудничког старо зданије, Таковске новине, 16. јануар 1975, стр.2.
8
Назив зграде који је данас у употреби.

89

отека „Браћа Настасијевић“, која има своје коре
не још из далеке 1857. године, када је основано
Читалиште9 и формирано Друштво читалишта
у новој вароши.

Одлуком Завода за заштиту споменика кул
туре у Краљеву, 1970. године овај објекат је ста
вљен под заштиту закона.10

9
У извештају начелства Рудничког округа Попе
читељству Србије из 1860. године стоји: ... да је и у овој
вароши читалиште на Томину недељу отворено и које
за сада до 40 членова броји. Членови ће плаћати по 1
цванцик месечно, а Началничество ће настојавати, да
се то читалиште у овој вароши утврди и да обстане;
више у: др Б. Перуничић, Чачак и Горњи Милановац, књ.
1, Но 873, 16. мај 1860, Историјски архив, Чачак, 1968,
стр.693. Већ 1875. године фонд књига је порастао на 243,
а у читаоници су се могли наћи следећи листови: Српске
новине, Видовдан, Будућност, Јавност, Глас јавности,
Тежак и Домишљан; више у: др Б. Перуничић, нав.дело,
књ. 2, Но 1170, 6. фебруар 1875, Историјски архив, Чачак,
1969, стр.207.

Архив Завода за заштиту споменика културе Кра
љево, решење о стављању под заштиту закона 117/70 од
1970. године.
10
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Ирена Ђорђевић

РУДНИЧКИ ОКРУГ У
БРАНКОВОМ КОЛУ
Листајући Бранково коло1 из 1903. године,
наишла сам на текст Кроз руднички округ у
поднаслову Путничке успомене Сретен ПашићБеоград.
Када се текст прочита из, на неки начин,
путописно-писаног годишњег извештаја Срете
на Пашића, школског надзорника за округ руд
нички за школску 1898/99. годину, даје се и сли
ка тадашњег живота и људи који су живели у
том времену и стварали слику наше вароши.
Из броја у број, Пашић иде послом школског
надзорника, по препоруци свог доктора који му
је рекао да ће оздравити (доктор му је према
свим симптомима идентификовао „зачетак жив
чане болести од које се свршава у лудници“)
уколико крајем априла крене и то пешице да

обавља своју дужност „од школе до школе, 40
дана, по округу Рудничком“.
Ево како Сретен Пашић види наш град,
школство и људе у њему пре једног века:
други дан, 28. априла 1899. Г.Милановац
„...Пред вече сам прошетао по Милановцу
и разгледао његова значајнија надлештва и уста
нове. Пре свега ваља ми поменути лепу цркву
зидану од тесана камена, задужбину Милоша
Великог. Од државних надлештава у Милановцу
су: окружни суд, батаљон војске, среска канце
ларија, пошта и телеграф. Милановчани јако
жале за окружним начелством и окружном ко
мандом, који су премештени у Чачак и за нижом
гимназијом, која је укинута. Особито жале за
гимназијом, јер се ове школе по нашим палан
кама сматрају као споне с образовним светом.
Разуме се да је та спона благотворна само тада,
ако се професори труде да утичу својим при
мерним животом и на грађане. Али је, како
Милановчани причају, ово место ретко било те
среће.
Заслужује спомена угледни врт, који одр
жава задруга милановачких грађана. Набавили
су и добру расу говеда за приплод.
Положај Милановца редак је по лепоти:
са свих страна опкољен је горама. Поглед с
планине Вујна на Милановац необично је леп.

„Бранково коло“ је лист за забаву, поуку и књижев
ност. Излазио је у Сремским Карловцима од 18. јула 1895.
до 30. јуна 1914. године. До краја 1911. објављиван је
једанпут недељно на 16 страница, а касније је излазио 1. и
15. у месецу на 32 странице. Покренуо га је, и од 1895. до
почетка 1907, био власник и главни уредник, Паја Марковић
Адамов. Касније је лист мењао уреднике и власнике. У 20
(двадесет) година излажења лист је успео да окупи књиже
внике и културне раднике из Краљевине Србије и Аустро-Угарске. Био је добро уређиван са разноврсним и добрим
прилозима из домаћих и страних књижевности, те је ужи
вао углед једног од наших најбољих књижевних листова.
1
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С тога виса чини се да овај убави градић плива
у зеленилу, и личи, како вели Панчић, на белога
лабуда у зеленом језеру.“

чела и суморна лица у ових, истина, савесних,
али преко мере уозбиљених и строгих учитеља,
чине да се и у ученика јаве пре времена плодо
ви претеране строгости. У таквим школама уче
ници постану стармали, који своје детињство
оставе пред школским прагом... да га више
никада не нађу.
Лепо је казао педагог Кер: „Учитељ треба
да буде онај који осећа потребу да некоме
што саопшти, да га нечему научи. Стога треба
учитељи добро да пазе на оне своје ученике
око којих се другови радо сакупљају. Та деца с
привлачном снагом за своје другове треба да
буду учитељи.“

Даље Сретен Пашић своје „путешествије“
наставља идући у Враћевшницу, затим Мајдан,
па на Рудник, Јарменовце, Драгољ, Бољковце,
Бањане, Таково, Љутовницу, Савинац, Бершиће,
Брезну, Прањане. Одатле креће пут Чачка и на
пушта наш крај.
Пажљивом читаоцу неће промаћи лепи опи
си предела кроз које Пашић пролази, као ни
оштроумност и бистрост народа нашег краја,
почев од школске деце коју он испитује, па
преко одраслих људи, затим смисао за хумор
и очување духа и у најтежим временима. Нада
ље, он даје моралну слику просветног радника
тј. учитеља. Описујући једног учитеља на којег
наилази током надзора, он каже: „Учитељ је
вредан и строг наставник. Долази у ред оних
који се никад нису с децом у школи насмејали.
Такви наставници поред све своје савесно
сти и вредноће нису за дечје учитеље. Они би
могли бити изврсни администратори, уредни
чиновници, али за спуштање међу децу, за рад
с малим светом - они нису.
Отуда су и многе тужбе против оваквих учи
теља. Обично их туже сељаци за бијење деце,
што се,истина,тешко доказује, али даје непре
стано повода, тужакању и све јачој међусобној
омрази. Али овакви учитељи још се више греше
према ученицима убијајући им дух. Набрана

Не желећи да вршим анализу, већ само да
издвојим неке, мени занимљиве секвенце из
текста „Путничке успомене“, који је иначе у
„Бранковом колу“ излазио у наставцима, завр
шавам овај текст. Пашићев текст радо препо
ручујем за читање млађим генерацијама и
свима који желе да из визуре једног школског
надзорника, упознајући стање у просвети, упо
знају и прилике у држави пре једног века, упо
знају људе и начин живота, „алтернативну меди
цину“ тога доба, бистрину тадашњих ђака и
део наставног програма који се учио у школи,
затим лепе описе предела и моралне поуке.
Још један извор, који ће дати потпунију
слику, односно речено језиком младих XXI
века, део слагалице који ће помоћи да се склопи
потпунији puzzle нашег завичаја, посматрајући
ретроспективно цео век уназад.

92

Дејан Ацовић

СРБИЈА
У ФРАНЦУСКОЈ
ПЕРИОДИЦИ
„Le Magasin Pittoresque“
Орден Таковског крста
људи. Приморао је Турке да потпишу споразум
којим њему предају заповедништво са титулом
Књаза (kniaz). Радећи потом на замисли да буде
осветник и господар Србије, вешто се користио
поверењем својих земљака који су, након што су
их друге вође напустиле, у њега полагали сву
наду, у исти мах стварајући немир код Порте
која је веровала да га има сасвим уз себе. Није
дуго чекао своју прилику: Турци су се показали
као врло сурови те су изазвали општи устанак
којим је Милош управљао чврстом руком, на
Цвети године 1815. у селу Таково. У сени столе
тног храста прогласио је свети рат против угње
тача и позвао у бој целу земљу; после неколико
успеха, као што је онај на Љубићу (Lioubitsch),
споразумео се са Турцима у своју корист (1817).
Уговор из Једрена 1829. и хатишериф сул
тана Махмуда следеће године, 22. новембра,
уздигли су Србију до кнежевине, потврдили
њену самосталност и омогућили јој потпуно
независно унутрашње устројство; Милошу и
његовим наследницима потврђена је титула
Књаза, коју је народна скупштина изгласала
једногласно.

Стално угрожавана у средњем веку од раз
них варварских народа, Србија је плаћала да
нак царевима Истока, Грцима, Бугарима и дру
гима; напослетку је пала у руке Турцима 1389,
после битке на Косову. Остала је под њиховом
влашћу више од четири века у статусу обичног
пашалука, упркос извесним споразумима који
је требало да осигурају њезину самосталност.
Неколико побуна, као што су оне из 1680. и
1798. нису имале других последица осим још
тегобнијег ропства, све док на позив Црног Ђор
ђа, званог још и Карађорђе (Georges le Noir),
којем није оклевао да се прикључи и Милош
Обреновић, српски народ није масовно устао
и са чудесним ентузијазмом, без друге помоћи
осим празних обећања Русије, ослободио се
Турске, након борбе која је трајала двадесет и
две године (1804-1826) и повратио један део
своје независности.
Године 1813. храбра мала српска војска исе
чена је на комаде од стране здружених снага
Турске а највећи број вођа повукао се из боја и
прешао у Аустрију; Милош је одбио да иде са
њима, наставио је да се бори са једва две хиљаде
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до 1938. и био је права народна или популарна
енциклопедија са читавим низом тема: савре
мени догађаји, романи у наставцима, путописи,
текстови који обрађују историју Француске,
Европе и света. Часопис је био илустрован сли
кама, отисцима са дрвених негатива. Текст о
ордену Таковског крста – L’ordre de Takovo de
Serbie – даје кратак приказ, esquisse, савремене
српске историје и информацију о једном одличју
које у време настанка текста није више по
стојало. Краљ Петар I Карађорђевић увео
је 1904, да би обележио ступање на престо
и 100 година Првог српског устанка, Орден
Карађорђеве звезде који је требало да замени
знамења династије Обреновић: Орден Таков
ског крста и Краљевски орден Милоша Великог.
Као изворник послужила је електронска фор
ма часописа са сајта bnf.gallica, a због слабог
техничког квалитета слике ордена доносимо
савремену фотографију.

Ослобођен сада угрожавања са свих стра
на, Милош се брзо одао свим могућим злоу
потребама; његове изнуде и окрутност разбе
снеле су народ који га је оптуживао за убиства
многих бивших другова по оружју чија му је
омиљеност сметала, а најпре за убиство Кара
ђорђа који је био први покретач устанка. Био
је приморан стога да својим поданицима пропи
ше устав, по узору на француски, 1830, а потом
и на абдикацију 1839. и одлазак у Влашку.
Његова два сина, Милан и Михајло, који
су владали после њега, уклоњени су један за
другим, а Скупштина у Београду 1842. предала
је власт у руке принцу Александру Карађор
ђевићу, чија породица данас заузима престо у
Србији у лику Њ.В. краља Петра Првог. У
знак сећања на село Таково, колевку независне
Србије, принц Михајло установио је, 1865, ви
тешки орден под овим именом, први који је
установљен у овој земљи (замењен данас орде
нима Карађорђевића) а чији је статут довршио
15. фебруара 1878. принц Милан, који је постао
краљ 1882. године.
Није заборављено да је исти овај краљ Ми
лан, повукавши се у Париз 1889, након абдика
ције, тамо донео звање грофа од Такова (comte
de Takovo).
Tournal de Mauclair (Турнал де Моклер)
Текст који доносимо у преводу са францу
ског језика потиче из Le Magasine Pittoresque
из 1911. године; сам магазин излазио је од 1833.
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Сузана Илић

ЈЕЗИЧКЕ ГРЕШКЕ У ГОВОРУ
УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ
„ТАКОВСКИ УСТАНАК”
У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ*
може бити територијално (поменути случај са
разликама у говору од места до места ― дија
лекти и варијанте), социјално (варијетети којима
се служе одређене друштвене групе ― ученици,
војници, затвореници...), индивидуално (идио
лекти се односе на појединца и откривају при
падност говорном подручју, генерацијску при
падност, степен образовања, професионалну при
падност) и функционално (подразумева поделу
на функционалне стилове: разговорни, нови
нарски, научни, административни и књижевно
уметнички).
Појам који се мора поменути када се говори
о језику, а који је од изузетне важности за ово
истраживање јесте норма књижевног језика.
Она подразумева систем правила обавезних
за све оне који одређеним језиком говоре и пи
шу и према којем се оцењује правилност или
неправилност језичког израза. Језичка стан
дардизација је процес изграђивања језичких
норми једне језичке заједнице, а резултат је књи
жевни (стандардни) језик. Стандардизацијом се
бира један језички варијетет (или више њих) и
уздиже на ниво књижевног језика. Други језички

УВОД
Према теорији великог швајцарског лингви
сте Фердинанда де Сосира, језик у општем
смислу дели се на језик и говор.
Језик је систем знакова, а говор остварење
тог језичког система.
Општа дефиниција језика гласи: Језик је
систем знакова који је (говорно и писано) сред
ство општења, споразумевања међу људима.1
Но, када се ослушне говор људи у Нишу,
Крушевцу, Новом Саду, Сјеници, осетиће се
извесне разлике у говору иако је у свим тим
местима, без сумње, у употреби српски језик.
Разлике ће се уочити и када се посматра говор
младих и говор стараца, као и говор средњо
школаца и говор интелектуалаца...Те разлике
које се примећују заснивају се на једној од
карактеристика језика, а то је раслојавање, које
* Матурски рад из Српског језика и књижевности,
професор Гордана Јовановић, Гимназија Таковски уста
нак, Горњи Милановац, јунски испитни рок школске
2012/2013. године
1
Станојчић, Живојин и Поповић, Љубомир, Грамати
ка српског језика, Београд: Завод за уџбенике, 2008, стр. 7
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варијетети постају нестандардни и појављују
се, пре свега, у разговорном стилу.
Ово истраживање односи се на разговорни
стил. Циљ истраживања јесте да се уоче гре
шке у говору гимназијалаца, тј. да се испита
одступање од књижевног језика, као и покушај
проналаска разлога за оглушавање о језичке
норме.

Но, ова ситуација да су у питању исте гре
шке у оба случаја јако је битна за ово истражи
вање јер говор на часовима подразумева упо
требу књижевног (стандардног) језика, док је
у говору на одморима очекивано оглушавање о
норме стандардног језика.
Подела грешака извршена је на основу тога
да ли се одређеним језичким проблемом бави
граматика, или су пак у питању стилске грешке,
односно на основу тога која је језичка норма
прекршена.

1. МЕТОД
Ово истраживање спроведено је тако што
је вршено прикупљање језичких грешака у
говору ученика сва четири разреда Гимназије
„Таковски устанак” у периоду од септембра до
децембра 2012. године. Грешке су прикупљане,
како на часовима, приликом обиласка разли
читих одељења I, II, III и IV године, тако и
ослушкивањем говора ученика на одморима.
Током истраживања уочено је да и про
фесори праве језичке грешке, па су, упркос томе
што се тема односи на говор ученика, и оне
прибележене, јер могу послужити за онај део
истраживања који се односи на проналажење
узрока појаве грешака у говору ученика.

2.1. ГРАМАТИЧКЕ ГРЕШКЕ
Граматика је наука која описује структуру
језика утврђујући његове гласовне, обличке,
творбене и реченичне особине. Граматика се
обично дели на фонетику (са фонологијом), тј.
на науку о гласовима, на морфологију ― науку
о облицима речи, на творбу речи ― науку о
настанку нових речи и на синтаксу ― науку
о реченици. Као таква, граматика је пре
свега описна (дескриптивна) наука. Осим
тога, граматика је и скуп правила о језичким
јединицама (о гласовима, о облицима, о речима,
о реченицама и њиховим деловима), па нас
учи и правилности језика, што је чини и
нормативним списом.2

2. КЛАСИФИКАЦИЈА ГРЕШАКА

Из овога произлази следећа класификација
прикупљених грешака.

С обзиром на то да је праћен говор ученика
на часовима и на одморима, могла би се
направити подела грешака на основу тога.
Међутим, уочено је да не постоје разлике, да
се у обе ситуације праве исте грешке, стога би
таква подела била сувишна.

Станојчић, Живојин и Поповић, Љубомир, Грамати
ка српског језика, Београд: Завод за уџбенике, 2008, стр. 7
2
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2.1.1. Морфолошке грешке

ства, али су га ученици употребљавали са пре
длогом са, који указује на значење друштва.

Морфологија са творбом речи део је науке
о језику која проучава речи — њихове врсте,
облике и грађење (творбу).3 Стога се у овом
поглављу бавимо грешкама гимназијалаца које
се тичу облика и врста речи.
Морфолошке грешке су у овом поглављу
класификоване према граматичким категори
јама које одређене врсте речи разликују.

― Хоћу да напуним флашу са водом.
― А ти са фарбом мажеш мени
и Сузани дукс.
― Играм се са лоптом.
― Јапанци видели да човек коси са косом...
― Кога да частим са овим?
― Игра се са речима.
― Је л’ се играш са барбикама?
― Гађа с оловком.
― Пишем с оловком.
― Ја бих писала са твојом пенкалом.
― Не зна да пише с квалитетном мином.
― Не пипај ме са својим лактом!
― Ало, удараш моју другарицу са свеском!
― Неће ни она знати са чим ће тад деца
да се играју.
― Сад игра са својим рекетом.
― Дај ми да га мало продубим са ножом.

2.1.1.1. Грешке у падежима
Проучавањем грешака уочено је да се оне
јављају у генитиву, дативу, акузативу, вокативу,
инструменталу и локативу. Један тип грешака
чине оне које се дешавају услед непрепознава
ња значења неких падежа, а други тип грешака
чине оне грешке које су условљене непознава
њем одређених правила, како граматичких, тако
и правописних, која су у тесној вези са грама
тичким, а односе се на облике неких врста речи
у одређеним падежима.

У последњем примеру уочавају се две гре
шке. Поред тога што је уместо значења сред
ства употребљено значење друштва, граматички
наставак за инструментал именице нож није
одговарајући. Предњонепчано ж, којим се завр
шава граматичка основа, условљава наставак
- ем, па би исправан облик био ножем.

• Значење падежа
Овакве грешке уочене су у инструменталу.
У говору ученика Гимназије „Таковски устанак”
врло често се не прави разлика између значења
средства и значења друштва.
У наведеним примерима инструментал би
требало да буде употребљен са значењем сред

Позната је прича о студенту који је, зака
снивши на испит, молио професора да га прими:
― Молим Вас, професоре... допутовао сам
с аутобусом па...
― Чиме рекосте да сте допутовали?
― С аутобусом, а он је каснио...

3
Станојчић, Живојин и Поповић, Љубомир, Грамати
ка српског језика, Београд: Завод за уџбенике, 2008, стр. 67
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― Жао ми је, колега, али не примам на
испит студенте који „долазе с аутобусом” !
Закључили смо зашто професор није хтео
да прими студента. Због погрешне употребе
предлога с(а) са инструменталом. Познато
је: кад инструментал означава средство
рада (инструмент), употребљава се без
предлога. Зато путујемо аутобусом, возом или
аутомобилом (а не с аутобусом итд. ), пишемо
оловком, пером или машином (а не с оловком
итд. ). Само изузетно, кад испред именице
која означава средство помоћу кога се врши
радња стоји нека непроменљива реч (прилог
или број), предлог са мора се употребити.
Нпр: Акупунктура се обавља са више игала.
Болесника су покрили са три ћебета.
(Иначе, шије се иглом и покрива ћебетом.)4

-о/ -е, код именица чији се номинатив
једнине завршава наставком -о/ -е: Славко (!),
Иво (!), стрико (!), Перо (!), Миле (!), Павле (!),
Ђорђе (!);

• Погрешни облици речи при деклинацији

По овом правилу, јасно је да, како се грама
тичка основа именице мајмун завршава задњо
непчаним сугласником н, граматички наставак у
вокативу треба да буде -е, дакле исправан облик
гласи мајмуне. Нема никаквог основа да се на
граматичку основу дода наставак -у јер наведена
именица задовољава искључиво прво правило
за наставке у вокативу једнине.

-у, код именица с номинативом на нулту
морфему, а чија се граматичка основа заврша
ва меким предњонепчаним сугласником: мла
дићу (!), краљу (!), пријатељу (!), рају (!), змају
(!), коњу (!);
-у/ -е, код именица с номинативом на нулту
морфему, а чија се граматичка основа завр
шава сонантом Р, или предњонепчаним сугла
сницима Ч, Ш, Ж па књижевнојезичка норма
има дублетне облике: секретару/секретаре
(!), поштару/поштаре (!), господару/господаре
(!), Милошу/Милоше (!) ,кочијашу/кочијаше (!),
ложачу/ложаче (!).5

У следећем примеру уочена је грешка у
вокативу једнине именице мајмун:
― Како су ти добре оцене, мајмуну!
Вокатив једнине има наставке:
-е, код именица чија се основа завршава
ненепчаним и задњонепчаним сугласницима:
Милане (!), брате (!), сине (!), Београде (!),
војниче (!), друже (!);

Грешке које се, при деклинацији именица
прве врсте, дешавају у акузативу, засноване
на непознавању правила да, када су у питању
нежива бића, у акузативу нема наставка –а:

Телебак, Милорад, Како се каже, Нови Сад: Проме
теј, 2011, стр. 138 и 139

Станојчић, Живојин и Поповић, Љубомир, Грамати
ка српског језика, Београд: Завод за уџбенике, 2008, стр. 81
5
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Међутим, када се ове заменице употребе с
предлогом, он раздваја саставнице: ни од кога,
и од кога, ни у чему, ни при чијем, ни на каквом и
слично, осим предлога БЕЗ, који их не раздваја:
без икаквих средстава, без икога, без ичега.6

― Он је написао Албатроса.
― Колико сам пута чуо Албатроса,
знам га напамет.
― Овај као да вози тенка.
― За овог камиона је испрекидана линија.
(Говори се о саобраћајним прописима.)
― Мишо је покварио миша. (Мисли се на
компјутерски миш.)
― Ког лика данас радимо?
― Има мерцедеса.
― Возио сам аудија.
― Е сад Каламита док истера форда...
― Да видиш ти кад седнеш у оног голфа...
― Нека им поклони Козодеровић џипа.

Грешке које се јављају:
― За кога навијаш? За никога.
― Нећу да губим време за ништа, због
ничега.
― И зато не могу са никим да се
договорим.
― Нећу, за никакве паре!
― Код никога не дајемо 500 динара.
― По ничему се не разликујеш од њега.

За прва два примера, препорука је да се
употреби синтагма која садржи атрибутив, па
би наведене реченице, као исправне, гласиле:

Грешка која је уочена у дативу у тесној
је вези са творбом речи. Ради се о следећем
примеру:

― Он је написао песму „Албатрос”.
― Колико сам пута чуо песму „Албатрос”,
знам је напамет.

― Челични је умро отац.
Како је реч Челична по врсти речи именица,
у наведеном примеру извршена је именичка
промена. Међутим, ова именица настала је
од придева челична врстом творбе која се
назива претварање, односно поименичавање
(супстантивизација). Овако добијене именице
мењају се по придевској промени. Дакле,
исправно је: Челичној је умро отац.

• Заменице сложене са НИ- и ИНеправилна деклинација неличних имени
чких заменица уочена је у генитиву, акузати
ву, инструменталу и локативу оглушавањем о
следеће правило:
Заменице сложене са ни- или и- у падежима
без предлога пишу се спојено: нико, никоме,
икоме, ничији, ичији...

6
Пешикан, Митар, Јерковић, Јован и Пижурица, Мато,
Правопис српскога језика, Нови Сад: Матица српска, 2010,
стр. 89
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2.1.1.2. Грешке у глаголским облицима

• Потенцијал
Ученици облик потенцијала за 1. и 2. лице
множине граде од помоћног глагола бити за 3.
лице множине аориста (би), уместо правилних
облика ― бисмо, за 1. л. мн. аориста и бисте,
за 2. л. мн. аориста. Мање заступљена, али
присутна, јесте и грешка у 1. л. јд. потенцијала,
где се изоставља сугласник х. То се јасно уочава
у следећим примерима:

Глаголи су врста речи која се не може де
клинирати, односно мењати по падежима. Они
разликују глаголске облике и та промена гл. по
гл. обл. назива се конјугација.
Грешке које се односе на глаголске облике
тичу се грађења одређених облика. Најчешће су
грешке у потенцијалу, императиву и, када је у
питању глагол требати,
у перфекту и презенту. Грешке се јављају
још и у презенту других глагола, у облицима
трпног глаголског придева и у облицима гла
голског прилога садашњег.

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

• Императив
Уочена су два типа грешака у императиву.
Једна се заснива на неправилном наставку за
облик 2. л. јд. имп, а друга је у вези са лекси
кологијом јер је употребљени облик исправан,
али не у датом контексту.
― Молим те, одвоји се!
― Добро, Милице, седи!
― Хајде, помогни јој ти!

―

У првом примеру исправан облик је одвој
се, у другом примеру је употребљен императив
глагола седети, а у том контексту, где је треба
ло особи која стоји рећи да седне, требало је
употребити глагол сести, чији је императив
седни. У трећем примеру би, додавањем на
ставка, требало да дође до сибиларизације и
исправан облик би гласио помози.

―
―
―
―
―
―
100

Што би ми дошли?
Ви би само да паузирате.
Још кад би ми губили физику...
А и ви би волели.
Па и ми би хтели.
Не знам како би ми то исправили.
Ви би стварно то могли.
Вама треба времена да би разумели.
Па могли би ми да радимо контролни.
Их, кад би и ми губили неки час!
Јој, кад би ви знали како је мени!
Ми би говорили.
Она вероватно вас мало уплаши
да би ви мало више учили.
Да би ви били поштовани, морате да
поштујете друге.
Ако би ми поштовали сва она правила,
чудо би се десило.
Ви би само да се играте.
Па ми би пре преносили ормаре.
Ми би рекли ДА.
Ја би урадио изолацију.
Ја би имо четворку.

У последњем примеру уочава се и облик
радног глаголског придева карактеристичан
за шумадијско-војвођански дијалекат
―
сажимање групе -ао у -о (имао ― имо).

У последња два примера уочава се и једна
од одлика шумадијско-војвођанског дијалекта, а
то је сажимање групе -ао у -о (требао ― требо).
• Потенцијал глагола ТРЕБАТИ

• Перфекат и презент глагола ТРЕБАТИ

Уместо облика треба да или требало би
(да), ученици граде потенцијал за 1. и 2. лице
множине од помоћног глагола бити у облику
3. лица множине аориста и радног глаголског
придева глагола требати, који у том значењу
(намеравати) не разликује лица.

Глагол требати има два значења. Једно зна
чење је бити потребан, а друго намеравати.
У првом значењу, глагол требати може се упо
трбљавати у личном глаголском облику, док је
то у другом случају немогуће. У значењу наме
равати глагол требати је безличан, не распо
знаје лица.

― Данас би требали нешто да радимо.
― Ви би требали да одговарате сутра.
Слично (3. л. јд.):
― Ко би требао да има законодавну власт?

У свим примерима глагол требати има
значење намеравати, а употрбљен је тако да
разликује лица, што је недопустиво.
― То је правоугли троугао, а ти требаш да
нацрташ једнакокраки.
― Ми тад нисмо требали да имамо први час.
― Требамо Нели то да поставимо.
― Родитељи су требали боље да поступе.
― Таман сам завршила шта сам требала.
― Требали сте да играте На слово на слово.
― Требаш још једну да добијеш.
― Шта сам ја још требала овде њој да
напишем?
― Требала си великим словима да напишеш.
― Кад је требао да пада, није падао.
― Још једном сте требали.
― Ма знам, требо сам.
― Их, требо сам и ја...

• Презент других глагола
― Њега вучу енергија, залет, полет...
― Они га стално тучу.
Исправни облици глагола вући и тући за 3.
л. мн. презента гласе вуку и туку. Наставак који
се додаје на аористну основу је -у, а не -ју, па не
долази до гласовне промене.
• Глаголски придев трпни
― И тај Устав је био донешен.
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― Зато што је био ожењен са византијском
принцезом.
― За пет година оженићу Марију.

Овај глаголски облик гради се од инфини
тивне основе прелазних глагола и наставака –н
(а, о, и, е, а), -т (а, о, и, е, а), -ен (а, о, и, е,
а). Инфинитивна основа глагола донети гласи
доне- . Како се основа завршава вокалом, на њу
се додаје наставак –т. Поред облика донет,
исправан је и облик донесен.

Оженити се (неком), оженио сам се њоме,
не: оженити (неку), оженио сам је. Прелазно
се може употребити само с мушкарцем као
објектом, нпр. оженити сина (наћи му жену).7

• Глаголски прилог садашњи
― Познавајући њега...
― Ја искључим, не видећи да је кренуо.
― Престолонаследница је пала видећи све
дупло.

2.1.1.3. Грешке у граматичком броју
Српски језик има два граматичка броја ―
једнину и множину.

Глаголски прилог садашњи гради се од 3. л.
мн. презента и наставка -ћи. Облик 3.л. мн. пре
зента глагола познавати гласи познају. Дакле,
исправан облик је познајући.
Овај глаголски облик може се градити само
од несвршених глагола, а глагол видети је свр
шеног вида (заправо, двовидски глагол). Дакле,
не постоји облик глаголског прилога садашњег
за глагол видети. Како би реченица имала сми
сла, треба на месту гл. прил. садашњег да се
нађе гл. прил. прошли. Исправно: Ја искључим,
не видевши да је кренуо. Престолонаследница
је пала видевши све дупло.

У следећем примеру именица, која је singu
laria tantum, што значи да има само облик је
днине, употребљена је у множини.
― То су неке маште...
У наредном примеру погрешан је облик
множине именице вишак. Ова именица спада
у групу именица прве врсте, а неке од тих
именица проширују основу са - ов/ -ев. Испра
ван облик ове именице у номинативу множине
је вишкови.
― Стварали су се технолошки вишци.

• Предлошко-падежне конструкције
као допуне глаголу
Глагол у наведеним примерима захтева
допуну. Спорадичан је облик те допуне.

7
Клајн, Иван, Речник језичких недоумица, Београд:
Чигоја штампа, 2010, стр. 129
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2.1.1.4. Грешке у граматичком роду

Забележене грешке:
―
―
―
―

Српски језик има три граматичка рода ―
мушки, женски и средњи.
Именице аутомобил и ауто су синоними.
Обе именице су мушког рода иако је граматички
наставак именице ауто -о, што је одлика именица
средњег рода.
Дакле, у наведеном примеру постоји
грешка.

Њима сво месо има укус пилетине.
Сво четворо су пушили.
Сво ми знање испарило.
О чему сте причали сво време?

Нерегуларност облика сво проистиче из
граматичких и значењских разлога. Наиме,
облик сво захтева у једнини следећу падежну
промену: ном: сво, ген: свога, дат: своме итд.
(попут то, тога, томе). Међутим, такви облици
би гласили исто као и обл. средњег и мушког
рода заменице свој, своје (присвојне заменице
сваког лица): ген: свога, дат: своме итд. (поред,
дакако, дублетних облика ― својега, својему
итд. ), што значи да би значењска дистинкција
ових двеју заменица била неутралисана.8

― Моје ауто је било у квару.
Следећи пример илуструје употребу речи
исправка у мушком роду, а као таква, она не
постоји у српском језику.
― Данас радимо исправак писменог задатка.

2.1.1.5. Грешке при компарацији придева

Исправан је само и искључиво облик ис
правка.

Компрација (поређење) придева подразуме
ва промену описних придева засновану на
степену заступљености особине која је приде
вом означена. Сходно томе, систем облика по
ређења састоји се од позитива, компаратива и
суперлатива.

• Заменица САВ (СВА, СВЕ)
Врло честа грешка јесте облик средњег рода
једнине заменице сав. Исправан облик за сре
дњи род јесте све (сав, сва, све), а у забележеним
примерима употребљаван је облик сво. Могуће
је да се то чини природно, по аналогији са
заменицама као што су такав, таква, такво,
онакав, онаква, онакво... Међутим, једини ис
праван облик јесте све.

Када су у питању грешке при компарацији,
забележени су следећи примери:

Фекете, Егон, Језичке доумице Новије и старије,
Београд: Београдска књига, 2005, стр. 245
8
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2.1.1.7. Заменица СВОЈ (-А, -Е)

― Али је вишља...
― Ту сам била строжија...
― Тај ми је најомиљенији.
― Хоћеш ли ту бити смиренија?

Заменица свој (-а, -е) спада у групу приде
вских заменица. Како означава припадност, ова
заменица је присвојна придевска заменица.

У првом случају наставак за грађење ком
паратива је -ј(и), према правилу о формирању
компаратива неких двосложних придева од
основе добијене одбацивањем завршетка осно
вних облика. При додавању овог наставка извр
шиће се палатализација и настаће облик виши.
По овом принципу добија се и облик
строжи.
Придев омиљен указује на највиши степен
љубави према некоме или нечему, па се као
такав не може компарирати.
Придев смирен такође се не може компа
рирати.

― Није размишљала о њеном понашању.
― Иди на твоје место.
― Аристотел се враћа после пар година и
оснива његову школу.
― Све моје носим са собом.
У сва четири примера требало је употреби
ти заменицу свој (а, е).
Последњи пример илуструје две грешке.
Лична заменица сваког лица себе, се употре
бљена је у инструменталу са значењем друштва,
а како се дата изрека не односи на материјално,
све своје подразумева знање, осећања, особине,
онда се ова заменица мора употребити у истом
падежу, али са значењем средства. Дакле, ис
право је рећи: Све своје собом носим.

2.1.1.6. Облик упитно-односне
заменице КОЈИ
Упитно-односна заменица у служби везника
употребљава се у облику ког(а) када се односи
на жива бића. У супротном, користи се облик
који.

2.1.1.8. Везник ЈЕР и упитна речца ЈЕ Л’
Упркос томе што су у питању различите
врсте речи (јер је везник који носи значење
узрока, је л’ је упитна речца), ученици Гимнази
је „Таковски устанак” не праве разлику између
ове две речи. Често на местима где треба да буде
везник јер изговарају речцу је л’ и обрнуто.

― Саркоплазматични ретикулум је
разгранат ендоплазматични ретикулум
кога имају мишићне ћелије.
― Нека дођу сви они који се баве српским
језиком, кога полажу на пријемном.
9

― Видите да ли могу да отворе кабинет је
л’ овде не ради компјутер.

Саркоплазматични и ендоплазматични ретикулум
су ћелијске органеле.
9
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Потребно је разликовати глагол винути
се, који значи: узлетети („па се вину небу под
облаке”), извинути, који значи уганути, ишча
шити (Јао, извинусте ми руку!) од глагола изви
нити, који значи: замолити за опроштење, оп
равдати се. (Ја сам му се учтиво извинио. ).
Иако је разлика у значењу између ова два
глагола очигледна, многи их ― због сличности
облика ― не разликују и замењују их, па глагол
извинути се употребљавају у значењу изви
нити се...
Извињење је знак учтивости и културе, па
га треба правилно изразити. Не ваља уместо
извињења изражавати ― ишчашење!10

― Није вам све познато је л’ нисте све
радили.
― Јер вам ово јасно?
― Није могао да нађе финансијере је л’
их је у то време мало и било.
― То је значило јачање војске је л’ је...
― Јер то истина?
― Јер и он?
― Јер слави Анђела?
2.1.1.9. ИЗВИНУТИ СЕ или
ИЗВИНИТИ СЕ
Глаголи извинути се и извинити се имају
различита значења. Врло често се уместо гла
гола извинити се у говору милановачких ги
мназијалаца јавља одређени облик глагола из
винути се.

2.1.2. Творбене грешке
Грешке из области творбе речи су, у ствари,
формирање нових речи, најчешће глагола.

― Извинуо сам му се.
― Ја мислим да треба да се извинемо и
онда нам неће дати контролни.
― Треба да се извинемо због тога.

2.1.2.1. Грађење нових именица
Ученици нове именице стварају процесом
творбе који се назива извођење (деривација,
суфиксација).

Облик 1. л. јд. перф. глагола извинити се,
који треба да је заступљен у првом примеру,
гласи извинио сам се. Уместо тога, употребљен
је глагол извинути се у 1. л. јд. перф.
Облик 1. л. мн. презента глагола извинити
се гласи извинимо се. Уместо њега, у другом
примеру употребљен је глагол извинути се у 1.
л. мн. презента.
У последњем примеру јавила се иста грешка
као у претходном.

У српском језику постоји глаголска имени
ца освета, настала од глагола осветити се.
Међутим, не постоји глаголска именица изве
дена од глагола светити се. У следећем при
меру изведена је таква именица:

Телебак, Милорад, Како се каже, Нови Сад: Про
метеј, 2011, стр. 151 И 152
10
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врљамо. Ово је свршен глагол. Не постоји
несвршен глагол прешврљавати чији би облик
за 1. л. мн. презента гласио прешврљавамо.
Постоји свршени глагол забележити, као и не
свршен глагол бележити, од кога је и настао
глагол забележити. Но, 3. л. јд. презента гла
гола забележити гласи забележи. Не постоји
несвршен глагол забележавати од ког би на
стао употребљени облик. Од свршеног глагола
упропастити не може се извести несвршен
облик упропашћавати, па је отуда облик пре
зента у трећем примеру неправилан.
Како не постоји ни несвршен глагол засе
њавати, већ само облик засенити, који у 3. л.
мн. презента гласи засене, у четвртом примеру
се јавља неправилан облик. Слично је и са
петим примером. Постоји глагол испаркирати
се, али не и глагол испаркиравати се, па је тако
и глагол у петом примеру неисправан. Презент
2. л. јд. глагола оштетити гласи оштетиш, а
не оштећујеш, како је наведено у шестом при
меру. Постоји глагол исмевати (3. л. јд. презе
нта гласи исмева), као и глагол исмејати (3. л.
јд. презента гласи исмеје), али не и глагол исме
јавати. Не постоји глагол заробљавати, већ гла
гол заробити (3. л. мн. презента ― заробе).
Последњи пример је врло интересантан.
Глагол устоличити се не постоји у српском је
зику, али се, из контекста у ком је употребљен,
његово значење назире. Чини се да је овај глагол
употребљен у имп. требало да изнесе наредбу:
седни на столицу и не померај се! Овај глагол
настао је комбинованом творбом, истовреме
ним додавањем префикса и суфикса на грама
тичку основу именице столица (у + столиц +
и(ти) се).

― Ово је свећење.
Да би од глагола настала глаголска именица
изведена наставком -је, глагол мора бити пре
лазан како би постојао глаголски придев трпни
на који ће бити додат овај наставак, што није
случај са глаголом светити се. Нема ни осно
ва за додавање наставка -ње, јер инфинитивна
основа глагола светити се гласи свети- и
додавањем овог наставка не би се добила име
ница свећење, нити било која друга која има
значење.
2.1.2.2. Грађење нових глагола
У највећем броју случајева ученици су од
глагола свршеног вида извели глагол несвршеног
вида, који не постоји у српском књижевном
језику. У последњем примеру глагол је настао
комбинованом творбом, а садржи исти корен
као именица столица.
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Прешврљавамо и ми и ви.
Сузана забележава наше грешке.
Нестаје то, упропашћава се.
Они вас само засењавају и заклањају.
Испаркиравали сте се.
Оштећујеш...
Исмејава је.
Заробљавају...
Молим те, устоличи се!

У српском језику постоји глагол прешвр
љати, који у 1. л. мн. презента гласи преш
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ПРОЛИЋЕ, проливање: пролиће крви13

Дакле, са становишта лексикологије, може
се закључити да постоји значењска веза изме
ђу новонасталог глагола и именице од које је
настао.

Дакле, на основу тога како су у Речнику
српскога језика дефинисане поменуте речи,
именица пролив се не може користити у значе
њу пролиће, па дати пример исправно гласи:
Владика Данило очекује пролиће крви.

2.1.3. Лексичке грешке
Лексикологија је део науке о језику који
проучава речи у њиховом својству основних
јединица именовања.11

2.1.3.2. Неисправне речи
(речи које не постоје)

Врло често се дешава да се речи разликују
у једном гласу, а да носе потпуно различита
значења, што доводи до грешака. Појава поли
семије такође доприноси грешкама у говору.

Врло често један глас да потпуно друго
значење некој речи. Међутим, у наведеном
примеру, реч нема друго значење, она, као таква,
не постоји.

2.1.3.1. Употреба речи у погрешном
контексту

― То су неки бакцили.
Исправан је само облик бацили.

Грешка се заснива на постојању два раз
личита, мада се можда може рећи и слична,
значења речи проливање, што се види у објашње
њу из Речника српског језика Матице српске.

2.1.4. Синтаксичке грешке

― Владика Данило очекује пролив крви.

Синтакса је део граматике који изучава
принципе на основу којих се од речи формирају
реченице као целовите (завршене) јединице
усмене или писане комуникације.14

ПРОЛИВ 1. мед. Учестало пражњење црева
у облику ретке, слузаве, понекад крваве столице,
diarrhea
2. проливање, нагла киша, пљусак12
11
Станојчић, Живојин и Поповић, Љубомир, Грамати
ка српског језика, Београд: Завод за уџбенике, 2008, стр. 187
12
Речник српског језика (један том), Нови Сад: Мати
ца српска, 2007.

13
Речник српског језика (један том), Нови Сад: Мати
ца српска, 2007.
14
Станојчић, Живојин и Поповић, Љубомир, Грамати
ка српског језика, Београд: Завод за уџбенике, 2008, стр. 204
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2.1.4.2. Реченице без смисла

2.1.4.1. Грешке у конгруенцији

За разговорни стил карактеристична је
имплицитност, односно подразумевање неких
речи, дакле, неизговарање, што је у наведеним
примерима довело до тога да реченице изгубе
смисао. Поред оваквих, јављају се и грешке
засноване на вишку информација, као и на
неисправним облицима одређених глагола.

Конгруенција подразумева слагање конгру
ентних речи са контролором конгруенције, који
је, најчешће, именица. Слагање, у зависности
од тога која врста речи конгруира, може бити у
роду, броју, падежу, лицу.
― Под заштитом се налазе 461 природно
добро.
― Дужином од око 75 километра...
― У дужини од око 85 километра...
― Састоји се од шест слоја.
― То је било племе Међана и Персијанаца.
― Како се постајао роб?

― Као најпосећенији град нам представља
Београд.
― Ја сам увек да се отвори прозор.
― Ја имам исто такође да одговарам.
― Немој да би нешто научили ви...
― Веровали су у свој загробни живот.

У првој реченици глагол треба да конгру
ира са именицом добро у броју и, уместо да
буде у облику множине, као што је случај, тре
ба да се налази у облику једнине. Исправно:
Под заштитом се налази 461 природно добро.
У следећа два примера именица треба да се
налази у облику множине јер је број јединица у
двоцифреним бројевима који су наведени већи
од 4 (километара).
Слично је и са четвртом реченицом. Ис
правно: Састоји се од шест слојева.
У петој реченици наведена су два племена,
стога се глагол и именица племе морају наћи у
облику множине. Исправно: То су била племена
Међана и Персијанаца.
У последњој реченици глагол конгруира са
именицом роб, а требало би да буде употребљен
безлично. Исправно: Како се постајало роб?

Прва реченица лишена је смисла, а саговор
ници су разумели информацију коју је требало
да пренесе ― Најпосећенији град нам је Бео
град.
У другој реченици испуштена је предло
шко-падежна конструкција па реченица овако
посматрана нема смисла. Исправно: Ја сам увек
за то да се отвори прозор.
Трећа реченица би требало да буде ирони
чна и да шаље поруку како људи којима се неко
обраћа не уче, па би било изненађење када би
они нешто научили. Ова реченица се разуме у
говорном стилу, али је са становишта синтаксе
неисправна. Глаголски облик који је употреб
љен је потенцијал, међутим неправилно грађен.
У питању је 2. л. мн, а помоћни глагол је у обли
ку 3. л. мн. Реченица садржи негацију, али то
није одрични потенцијал, већ је негација сагра
108

― То је мала државица.
― А ти се љутиш за малу ситницу некакву.

ђена на следећи начин: одрична императивна
речца немој + речца да + неправилно грађен
потенцијал глагола научити.
У последњем примеру сувишна је заменица
свој. Загробни живот је нешто што се не може
присвајати. Исправно: Веровали су у загробни
живот.

Именица ситница није деминутив, али сама
по себи означава нешто мало, па придев мали
додат њој чини синтагму која је плеоназам.
СИТНИЦА ж. а. ситна, безначајна ствар,
маленкост: поклонити ситницу, чувати ситнице
б. оно што је без значаја, оно што је неважно,
безначајност: свађати се за ситнице
в. појединост, детаљ: свака ситница из
књиге15

2.2. СТИЛСКЕ ГРЕШКЕ
У оквиру стилских грешака јављају се мно
гобројни плеоназми, парадокси и неправилна
употреба конструкција као што су с обзиром
на и у вези са. Нарочито је заступљена употреба
неправилног падежног облика именице кућа уз
глаголе кретања и глаголе мировања.

На основу првог одређења именице ситни
ца у Речнику српског језика Матице српске (са
тим значењем је у наведеном примеру употреб
љена реч), јасно се види да је реч о плеоназму.
Друга група плеоназама заснива се на го
милању речи истог или сличног значења.

2.2.1. Плеоназми
Плеоназми представљају вишак информа
ција и, у највећем броју случaјева, јављају се
код умањеница (деминутива). На пример, реч
собица указује на мали простор. Међутим, у
говору се често именици додаје придев мали и
награди се синтагма која је плеоназам — мала
собица.

Исто такође тај наративни тон...
Следећа два наредна часа неће питати.
нека нова иновација
Чак штавише даје јој дубљи смисао
и значење.
― Сад одма’ !

Слични примери забележени у говору мила
новачких гимназијалаца:

Изразито некњижевни су спојеви чак шта
више, исто такође, цирка око(+број).16

―
―
―
―

― Мала терасица, метар са метар...
― Мада је Фридрих Други завршио
утопивши се у малој речици.
― Треба ми мало ћебенце.

Речник српског језика (један том), Нови Сад: Ма
тица српска, 2007.
16
Ивић, Павле, Клајн, Иван, Пешикан, Митар и Бр
борић, Бранислав, Српски језички приручник, Београд:
Београдска књига, 2004, стр. 202
15
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Изостављање гласа х у последњем примеру
одлика је шумадијско-војвођанског дијалекта.

Самим тим, опире се логици могућност да се
овој речи придружи придев мали.
Очигледно је да се не може погрешити
грешка. Она се може направити. Тиме и други
пример постаје парадокс.
Последњи пример сличан је првом. Не може
се придев крупан, који је чак у компаративу
(крупније), односити на деминутив именице
година (годинице).

Остали плеоназми:
― Беле семенке су добре за мушку
простату. (Исправно: Беле семенке су
добре за простату.)
― Биљни свет чини око 2000 биљних врста.
(Исправно: Биљни свет чини око 2000
врста.)
― Често пута су владари то радили.
(Исправно: Више пута су владари то
радили/ Често су владари то радили.)

2.2.3. Конструкција С ОБЗИРОМ
НА (НЕШТО)
― С обзиром да ми треба 95 бодова,
не знам да ли ћу уписати.
― С обзиром да ти знаш да она пита
Немењиће, могао си да их научиш.
― Обзиром да није дошао јуче,
не занима ме више.

2.2.2. Парадокси
Врло често ученици изговарају синтагме у
којима су спојени аугментативи са деминутиви
ма, или деминутивима придруже епитет који, по
свом значењу, не може да стоји уз умањеницу и
сл, па на тај начин створе парадоксалне изразе.

Поготово се често греши у конструкцији
обзиром да. Говори се: Обзиром да није било
примедби, предлог је усвојен. Обзиром на значај
питања, одлучено је...
Овде је неправилно изостављен предлог с,
јер ако је без обзира (кад обзира нема), онда
је с обзиром (кад обзира има). Осим тога, зна
чење речи обзир тражи да се допуни речју
која ће означити на шта је тај обзир усмерен.
Према томе, правилно је само: С обзиром на
то да није било примедби... С обзиром на значај
питања...17

― Ћути ти, мајмунчино мала!
― Глупе грешке сам погрешио!
― крупније годинице
У првом примеру парадоксална је синтагма
мајмунчина мала. Именица мајмунчина је
аугментатив, реч увећаног значења, а с обзиром
на то да у овом контексту за циљ има да некога
увреди, може се рећи да је носилац погрдног
значења, односно може се сврстати у пејоративе.

Телебак, Милорад, Како се каже, Нови Сад: Про
метеј, 2011, стр. 140
17
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2.2.4. Конструкција У ВЕЗИ С НЕЧИМ

Дакле, уз глаголе мировања користи се
облик код + генитив именице кућа, а уз глаголе
кретања користи се облик датива (Ја сада нисам
код куће. Ускоро крећем кући.)

Конструкција у вези са тим имала је дубле
тни облик у вези тога, али, након измена у право
пису, исправан је само облик у вези са тим.

Уочене грешке:

Многи у грешењу иду и корак даље од изо
стављања предлога; они изостављају и падеж
― инструментал!
Наиме, често се пише: у вези вашег дописа,
у вези вашег предлога. Из административног,
бирократског језика, овај канцеларизам се уко
ренио и у разговорном језику, па се говори по
грешно: у вези тога, у вези чега. Овде се, дакле,
уз израз у вези, употебљава један други падеж
― генитив, коме ту није место јер именица веза
као допуну тражи инструментал са предлогом
са. Зато треба рећи: у вези с вашим дописом, у
вези с вашим предлогом, у вези с тим, у вези
са чиме...18
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Он студира нешто у вези тога.
Рекао јој је нешто у вези мене.
све у вези градива
Има ли ишта нејасно у вези овога?
нешто у вези сакупљања новца

―
―
―
―

Шта си радила кући?
Где си? Кући.
Где си ти? Ево ме кући.
Е, знаш колико ја имам шестара кући?!
Знам ја, мени то кући тако.
То могу да урадим и кући.
Где чекаш Нову годину? Кући.
Оставила сам телефон кући.
Она је то урадила кући.
Је л’ она кући или у болници?
Обичај је код оних који живе на селу
да опело буде кући.
Седим кући и размишљам.
Да они нису били кући, ја не бих остао.
Па ти упиши политичке науке и седи
кући.
Индиректан говор ћу ја кући.

У последњем примеру уочава се једна од
одлика разговорног стила, а то је имплицитност
(многе ствари се подразумевају, а нису речене
изричито). Индиректан говор ћу ја (да урадим)
кући. Очигледно, у овом примеру именица кућа
употребљена је у погрешном облику, па ова
реченица исправно гласи: Индиректан говор ћу
ја (да урадим) код куће.

2.2.5. Кући или код куће
кући, уместо код куће, не иде уз глаголе
мировања (некњ. је боље седи кући)19
Телебак, Милорад, Како се каже, Нови Сад: Про
метеј, 2011, стр. 141
19
Пешикан, Митар, Јерковић, Јован и Пижурица,
Мато, Правопис српскога језика, Нови Сад: Матица српска,
2010, стр. 354
18
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3. СТАТИСТИКА

посматран као 100% како би се процентуално
приказало које граматичке грешке се најчешће
јављају, а које у мањој мери. На исти начин
извршен је приказ морфолошких, творбених,
лексичких и синтаксичких грешака.

Прикупљено је укупно 174 грешке. Од тога
135 грешака јесу граматичке грешке (77,58%),
а 39 грешака су стилске (22,42%). Даља анализа
је вршена тако што је број граматичких грешака

ПРИКАЗ СТАТИСТИКЕ
ЈЕЗИЧКЕ
ГРЕШКЕ

СТИЛСКЕ
ГРЕШКЕ
(22,42%)

ГРАМАТИЧКЕ
ГРЕШКЕ
(77,58%)

ГРАМАТИЧКЕ
ГРЕШКЕ

МОРФОЛОШКЕ
ГРЕШКЕ
(82,96%)

ТВОРБЕНЕ
ГРЕШКЕ
(7,41%)

ЛЕКСИЧКЕ
ГРЕШКЕ
(1,48%)
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СИНТАКСИЧНЕ
ГРЕШКЕ
(8,15%)

МОРФОЛОШКЕ ГРЕШКЕ
ПАДЕЖИ (30,36%)

ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ (42,86%)

ГРАМАТИЧКИ БРОЈ (1,78%)

ГРАМАТИЧКИ РОД (1,78%)

ЗАМЕНИЦА САВ (4,46%)

КОМПАРАЦИЈА ПРИДЕВА (3,58%)

ЗАМЕНИЦА КОЈИ (1,78%)

ЗАМЕНИЦА СВОЈ (3,58%)

ЈЕР – ЈЕ Л’ (7,14%)

ИЗВИНИТИ СЕ – ИЗВИНУТИ СЕ (2,68%)

ТВОРБЕНЕ
ГРЕШКЕ

НОВЕ
ИМЕНИЦЕ
(10%)

ЛЕКСИЧКЕ
ГРЕШКЕ

НОВИ
ГЛАГОЛИ
(90%)

ПОГРЕШАН
КОНТЕКСТ
(50%)

РЕЧИ КОЈЕ
НЕ ПОСТОЈЕ
(50%)

СТИЛСКЕ
ГРЕШКЕ

ПЛЕОНАЗМИ
(33,34%)

ПАРАДОКСИ
(7,69%)

С ОБЗИРОМ
НА
(7,69%)
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У ВЕЗИ СА
(12,82%)

КУЋИ или
КОД КУЋЕ
(38,46%)

У говору ученика Гимназије „Таковски уста
нак” уочени су дијалекатски облици, па је отуда
и дијалекат један од узрока.
Трећи узрок јесте неинформисаност учени
ка о томе где могу да потраже разрешење језич
ких недоумица. Он је откривен путем анкете.

На основу овог приказа уочава се да су
граматичке грешке знатно бројније од стил
ских, а да су, од граматичких, најбројније мор
фолошке грешке. Највећи број морфолошких
грешака чине грешке у глаголским облицима, а
потом у падежима, односно у деклинацији.
Занимљива је чињеница да међу гимнази
јалцима постоји потреба за стварањем нових
речи упркос чињеници да је лексика српског
језика врло богата.
Што се лексикологије тиче, ученици, гене
рално, нису показали непознавање лексике ма
терњег језика, за шта је доказ изузетно мали
број прикупљених грешака из ове области (све
га две).
Међутим, број стилских грешака није зане
марљив. Врло честе грешке су плеоназми, а
поражавајућа је чињеница да је погрешна упо
треба именице кућа уз глаголе мировања, одно
сно кретања, толико учестала да је ученици
Гимназије „Таковски устанак” ни не третирају
као грешку.

4.1. ГРЕШКЕ ПРОФЕСОРА
Поражавајући је податак да професори гре
ше у говору готово као и ученици. И грешке
професора могу се класификовати као што су
класификоване грешке ученика.
4.1.1. Граматичке грешке
4.1.1.1. Морфолошке грешке
• Грешке у падежима
― Њу сам био казнио са четворком.
― Са чиме ћеш да обришеш таблу кад нема
сунђера?
― То је онај што вози црвеног форд фокуса.
― То је занимање с којим могу да зарадим.

4. У ПОТРАЗИ ЗА УЗРОКОМ
ПОЈАВЕ ГРЕШАКА
Приликом вршења овог истраживања, још
током прикупљања материјала, наметнуло се
питање како ученици толико греше у говору чак
и у школи, кад су окружени професорима, који
су дужни да говоре књижевним језиком. Отуда
је праћен и говор професора, па је уочено да и
они греше. Тако су грешке професора један од
узрока.

Инструментал је, уместо са значењем сред
ства, употребљен са значењем друштва.
Именице прве врсте које означавају нежива
бића, према правилу, у акузативу немају грам.
наст. –а. У трећем примеру ово правило је
прекршено.
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• Грешке у граматичком броју

― Знате шта би могли да урадите за наредни
час?
― Могли би једном да урадимо нешто како
треба!

― Можеш да мењаш новце на улици.
― Реч је о великим новцима.
Именица новац је збирна именица, што
значи да има само грам. обл. једнине и њиме
означава множину.

У датим реченицама глаголи би требало да
буду у обл. 2. л. мн. потенцијала, али је помоћни
гл. у обл. 3. л. мн. аориста уместо у 2. л. мн.
У све три реченице употребљен је исти глагол,
глагол моћи. Исправан облик овог глагола у 2.
л. мн. потенцијала гласи могли бисмо.

• Заменица СВОЈ (А, Е)
― Ја не могу да радим мој посао код вас.
― Не сматрам мој предмет мање важним од
осталих.

4.1.1.2. Творбене грешке
― Оно што је црква препоручивала...
― На тој температури очвршћава.
― Мрави су вредни и радишни.

Исправно: Ја не могу да радим свој посао
код вас. Не сматрам свој предмет мање вредним
од осталих.

У књижевном језику постоји глагол препо
ручити, али не и глагол препоручивати, који
је употребљен у првој реченици. Постоји гла
гол очврснути, али не и очвршћавати. Према
контексту, у последњем примеру, закључује се
да је у питању придев радан. У том случају,
у овом примеру се јавља и плеоназам јер су
придеви вредан и радан синоними.

• Глагол ТРЕБАТИ
― Требали сте ми рећи на почетку часа.
― Шта сте требали да радите?
― Шта сам требала да вам кажем?
У наведеним примерима гл. требати распо
знаје лица, што је недопустиво јер је у датом
контексту глагол требало употребити са значе
њем намеравати, а у том случају овај глагол је
безличан.

4.1.1.3. Лексичке грешке
• Глагол РАЗГОВАРАТИ СЕ
― Добро, онда се ви разговарајте, а ја ћу
да ћутим.

• Потенцијал

Не постоји глагол разговарати се у лексици
српског језика, већ само глагол разговарати.

― Могли би цео час да причате?
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4.3. АНКЕТОМ ДО ТРЕЋЕГ УЗРОКА

4.1.2. Стилске грешке

4.3.1. Метод

― Атоми се у молекулу везују са везама.
― Погледај у оној мојој малој фасциклици.
― Молим те, донеси ми из зборнице ону
моју малу свешчицу.

Анкета о језичкој култури вршена је на 40
ученика, 20 ученика четврте и 20 ученика друге
године. Циљ анкете јесте да се уочи колико су
ученици обавештени о томе у којој литератури
могу да пронађу одговоре на језичке проблеме,
да ли прибегавају тим или другим изворима, да
ли су свесни тога да праве грешке у говору и
колико им је то уопште битно.
Разлика у години коју анкетирани ученици
похађају је намерна како би се утврдило да ли
током школовања писменост ученика достиже
виши ниво, тј. колико школа доприноси развоју
писмености код ученика.

Сва три примера су плеоназми. Поред пле
оназма, постоји и морфолошка грешка у пр
вом примеру. Инструментал је употребљен са
значењем друштва уместо са значењем сред
ства.
4.2. ДИЈАЛЕКАТ
Говорно подручје ученика Гимназије „Та
ковски устанак” је подручје шумадијско-вој
вођанског дијалекта. Овај дијалекат је узет за
основицу српског књижевног језика, али, при
родно, постоје неки облици који нису књиже
вни. Неколико таквих облика наведено је као
грешка у говору ученика поменуте школе.
―
―
―
―

Ма знам, требо сам.
Их, требо сам и ја...
Сад одма’ !
Не знам што сам одговаро кад сам
имо оцену!
― Ма пево сам јуче.

Дијалекат је, без сумње, један од узрока по
јаве грешака.
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АНКЕТА О ЈЕЗИЧКОЈ КУЛТУРИ

1. Сматрам да не правим грешке у говору.

ДА

НЕ

2. Када имам језички проблем, не знам како се нешто исправно каже или пише,
решење потражим _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Како би мој говор био што исправнији, највише се ослањам на:
А) говор представника медија
Б) говор професора
В) Правопис српског језика
4. Примећујем да и професори праве грешке у говору.

ДА

НЕ

5. Примећујем да и професори српског језика праве грешке у говору.

ДА

НЕ

6. Знам да одговоре на питање како се нешто исправно пише или каже могу потражити у
следећој литератури (Уколико знате име аутора, наведите га)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Када не знам значење неке речи, потразићу га
___________________________________________________________________________
8. Аутори Правописа српског језика су
___________________________________________________________________________
9. Користим Речник језичких недоумица.

ДА

НЕ

10. Аутор Речника језичких недоумица је:
___________________________________________________
11. Заокружите слово испред назива литературе коју користите:
А) Правопис српскога језика
Матице српске
Б) Речник српског језика
Матице српске

В) Граматика српског језика
Г) Речник језичких недоумица
Д) Велики речник страних речи и
израза

12. Заокружите слово испред имена лингвиста који су Вам познати:
А) Иван Клајн
Г) Милорад Дешић
Е) Јован Јерковић
Б) Митар Пешикан
Д) Љубомир Поповић
Ж) Живојин Станојчић
В) Милан Вујаклија
Ђ) Мато Пижурица
13. У примеру Ми не би остали кући да смо знали да је она таква и да ће да се
наљути за малу ситницу. Требала је да каже да јој сметају таква окупљања.
Ипак, ми смо јој се извинули, а она је без речи села у свог аудија и отишла:
А) не постоје грешке
Б) постоји једна
В) постоје две

Г) постоје три
Д) постоје четири

Ђ) постоји пет
Е) постоји шест

4.3.2. Исход анкете

чињеница да другаци нису свесни тога да праве
грешке у говору, а уочавају грешке професора,
будући да и професори и ученици праве исте
грешке.

Анализа питања постављених у форми оп
штих питања

питање

одговори ученика
друге године

одговори ученика
четврте године

одговори свих
анкетираних ученика

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

1. Сматрам да не
правим грешке у
говору

90%

10%

5%

95%

97,5%

2,5%

4. Примећујем да
и професори праве
грешке у говору.

100%

/

100%

/

100%

/

5. Примећујем да
професори српског
језика праве грешке у
говору.

45%

55%

65%

35%

55%

45%

9. Користим Речник
језичких недоумица.

10%

90%

25%

75%

17,5%

82,5%

Уочава се, дакле, да су ученици друге године
несвесни тога да праве грешке у говору, док су
четвртаци свесни.
С обзиром на то да је ученицима четврте
године јасно да разговорни стил подразумева
говор који није у складу са стандардним језиком,
а како су, притом, свесни да греше у говору,
разумљиво је то што уочавају грешке својих
професора. Међутим, помало је парадоксална

На питање да ли примећују грешке про
фесора српског језика, 65% четвртака и 45%
другака одговорили су потврдно, што је пора
жавајуће.
Ученици друге године готово да не користе
Речник језичких недоумица, док се ученици
четврте године у мало већој мери служе њиме.
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Како четвртаци неисправно говоре, а свесни
су тога и не раде на томе да њихова култура
изражавања достигне виши ниво, намеће се
закључак да ученици не маре због грешака,
да им правилно изражавање није важно, што
је разочаравајуће јер говоримо о будућим
интелектуалцима.

Овакави подаци показују да се ученици
доста ослањају на говор професора, па
је самим тим јако битно да они у школи
говоре књижевним језиком. Нажалост, ово
истраживање је показало супротно. Професори
не размишљају о правилности свог изражавања,
па се то одражава и на ученике. Може се, дакле,
сматрати да су грешке у говору професора један
од узрока појаве грешака у говору ученика.

Остала питања:

одговори ученика друге
године

питање

3. Како би мој говор
био што исправнији,
највише се ослањам
на...

одговори ученика четврте
године

говор
представника
медија

говор
проф.

Правопис
српскога
језика

говор
представника
медија

говор
проф.

Правопис
српскога
језика

/

25%

75%

/

20%

80%

питање

одговори свих анкетираних
ученика
говор
представника
медија

говор
проф.

Правопис
српскога
језика

/

45%

55%

3. Како би мој говор
био што исправнији,
највише се ослањам
на...
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питање
6. Знам да
одговоре на
питање како се
нешто исправно
пише или каже
могу потражити
у следећој
литератури
(Уколико знате
име аутора,
наведите га.):

2. Када имам
језички
проблем,
не знам како се
нешто исправно
каже или
пише, решење
потражим...

одговори ученика друге године

одговори ученика четврте године

― Правопис српскога језика (20%)

― Правопис српскога језика (25%)

― Граматика српског језика (15%)

― Не знам. (75%)

― Речник језичких недоумица (5%)
― Не знам. (25%)
*
― Потражим на интернету. (80%)

― Потражим у Правопису
српскога језика. (20%)

― Питам професора. (15%)

― Потражим на интернету. (35%)
― Питам професора. (35%)

― Питам другаре. (5%)

― Питам другаре. (10%)
језика и Речник језичких недоумица нису знали
да наведу ауторе.

* Одговор чак 35% ученика на ово питање
јесте одређена литература, при чему су наведени
погрешни аутори. Такви одговори су:
― Правопис српскога језика, Милан Шипка,
Иван Клајн (25%)
― Граматика српског језика и Правопис
српскога језика, Станојчић, Поповић (10%)
Ученици који су као литературу навели
Граматику српског језика, Правопис српскога

Интернет је постао основни извор инфо
рмација, па чак и кад је исправност говора у
питању. Нико од другака није навео неку лите
ратуру, а свега 20 % четвртака навело је Право
пис српскога језика. Нажалост, постоје и четвр
таци који одговоре траже на интернету (35%).
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питање

одговори ученика друге године
― Потражићу на интернету. (80%)

7. Када не знам
значење неке
речи, потржићу
га...

одговори ученика четврте године
― Потражићу на интернету. (25%)
― Питаћу професора. ( 10%)

― Питаћу професора. (10%)

― Потражићу у Речнику српског
језика Матице српске. (55%)

― Нећу тражити. (10%)

― Нећу тражити. (10%)
Јасно је да су ученици четврте године све
сни непоузданости интернета као извора за про
налажење значења речи, док се другаци најви
ше ослањају на тај извор. Код ученика четврте
године постоје одговори да ће значење неке
речи потражити у Речнику српскога језика
Матице српске (55%), док код другака то ни не

питање

постоји као одговор, што указује на раскорак
у степену образовања ученика који похађају
различите године, у овом случају, на раскорак
у познавању језика, језичке проблематике и
литературе која пружа решење за одговарајуће
језичке проблеме.

одговори ученика друге године
― Шипка, Пижурица (25%)

8. Аутори
Правописа
српскога језика
су:

― Шипка, Клајн (10%)
― Пешикан, Пижурица (5%)
― Пижурица (15%)

одговори ученика четврте године
― Пешикан, Пижурица,
Јерковић (10%)
― Милан Шипка (5%)
― Пешикан, Пижурица (5%)
― Не знам. (80%)

― Не знам. (45%)
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10. Аутор
Речника језичких
недомица је:

― Иван Клајн (20%)

―Не знам. (100%)

― Не знам. (80%)

Нико од ученика друге године није навео
све ауторе Правописа српскога језика, док свега
10% четвртака јесте. Ученици четврте године
не показују напредак у односу на ученике друге
године.

В) Милан Вујаклија
Г) Милорад Дешић
Д) Љубомир Поповић
Ђ) Мато Пижурица
Е) Јован Јерковић
Ж) Живојин Станојчић

Питање број 11: Заокружите слово испред
назива литературе коју користите:

Ученици друге године показали су да су
им позната имена аутора Граматике, неки од
аутора Правописа, као и Иван Клајн и Милан
Вујаклија. 50% ученика дало је одговор да су
им познати следећи аутори: Љ. Поповић, Ж. Ста
нојчић, М. Пижурица, И. Клајн. 20% ученика
чули су за Клајна и Вујаклију, 10% ученика зна
само ауторе Граматике (Станојчић, Поповић), а
10 % ученика не зна ни за кога од понуђених
лингвиста.
Занимљиво је да никоме од другака није
познато име Милорад Дешић.

А) Правопис српскога језика Матице српске
Б) Речник српског језика Матице српске
В) Граматика српског језика
Г) Речник језичких недоумица
Д) Велики речник страних речи и израза
На ово питање ученици су одговорили на
следећи начин: 40% ученика користи Правопис
српскога језика и Граматику српског језика,
30% ученика, поред овога, користи и Речник
језичких недоумица, 10% користи Велики речник
страних речи и израза, док 20% ученика не
користи ништа од наведеног.

Ученици четврте године су показали сле
деће:
60% ученика је чуло за следећа имена: Љ.
Поповић, Ж. Станојчић, М. Пижурица, М. Пе
шикан, Ј. Јерковић, М. Вујаклија, И. Клајн.
20% ученика препознаје имена И. Клајн и М.
Вујаклија. 5% ученика наводи све ауторе. 15%
ученика не зна ниједно од наведнеих имена

Питање број 12: Заокружите слово испред
имена лингвиста који су Вам познати:
А) Иван Клајн
Б) Митар Пешикан
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Четвртаци знају више лингвиста него дру
гаци. За разлику од њих, познато им је и име
Милорад Дешић. Међутим, познавање наве
дених имена какво су показали нема много
велики значај када се узму у обзир одговори на
претходна питања и чињеница да анкетирани
гимназијалци не користе довољно литературу,
чак им није ни позната, због чега је број грешака
у њиховом говору исувише велики.

― Постоји пет грешака. (20%)
― Постоји шест грешака. (50%)
Четвртаци су одговорили на следећи начин:
― Постоје три грешке. (10%)
― Постоје четири грешке. (30%)
― Постоји пет грешака. (15%)
― Постоји шест грешака. (45%)

У примеру садржаном у питању број 13
наведене су грешке које се најчешће јављају у
говору милановачких гимназијалаца. Питање
гласи:

Овакав резултат показује да су четвртаци
заиста свесни грешака које праве у говору, што
су показали у првом питању. Међутим, 50%
другака је препознало да у датом примеру има
шест грешака, што није у складу са њиховим
одговорима на прво питање где је чак 90% њих
рекло да сматра да не прави грешке у говору.
Поставља се питање да ли је могуће да знају
како се нешто исправно каже, али да тако не
говоре и да, притом, нису свесни тога да говоре
неисправно. Неоспорно је да праве такве гре
шке, то је уочено током четворомесечног ослу
шкивања њиховог говора. Стога се овакви њи
хови одговори чине нелогичним.
Генерално, резултати анкете су поражава
јући. Ученици су показали неписменост.
Анкета је показала да су ученици неинфо
рмисани о томе где могу пронаћи решење је
зичких недоумица, али је такође показала и
незаинтересованост ученика за лепо изража
вање. Стога, неинформисаност ученика и њи
хова незаинтересованост могу се сматрати је
дним од узрока појаве грешака у говору.

У примеру Ми не би остали кући да смо
знали да је она таква и да ће да се наљути за
малу ситницу. Требала је да каже да јој сметају
таква окупљања. Ипак, ми смо јој се извинули, а
она је без речи села у свог аудија и отишла:
А) не постоје грешке
Б) постоји једна
В) постоје две
Г) постоје три
Д) постоје четири
Ђ) постоји пет
Е) постоји шест
Другаци су одговорили на следећи начин:
― Постоје три грешке. (20%)
― Постоје четири грешке. (10%)
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ЗАКЉУЧАК

грам. ― граматика, граматички
дат. ― датив
имп. ― императив
јд. ― једнина
комп. ― компарација
л. ― лице
мн. ― множина
наст. ― наставак
некњ. ― некњижевно
обл. ― облик
перф. ― перфекат
прид. ― придев
прил. ― прилог

Истраживање на тему Језичке грешке у го
вору ученика Гимназије „Таковски устанак” у
Горњем Милановцу трајало је четири месеца и
дало је резултате.
Милановачки гимназијалци у говору праве
грешке, а притом знају како се нешто исправно
каже, што указује на незаинтересованост људи
за лепо изражавање. Често се, током прику
пљања грешака, чуо коментар: Битно је да си
разумела шта сам хтео да кажем. Дакле, наза
интересованост за језичку чистоту, али и свест
о неисправности говора, две су одлике ученика
Гимназије „Таковски устанак”.
Но, ослушнемо ли мало људе око себе, уви
дећемо да се готово нико не придржава језич
ких норми. Неко свесно, неко несвесно, али
сви грешимо у говору. Разлози су различити, а
овде ће бити наведени неки, често изговарани
од стране милановачких гимназијалаца, а посве
необични:
Ова граматика је много компликована!
Мало–мало па неки дублет, све дублети!
Како код куће, а не кући? Код куће значи
поред куће. Ако ти кажем да се нађемо код
цркве, хоћеш ли да ме чекаш у цркви?!
Дакле, јасно је да су ученици истакли
неке језичке проблеме. Међутим, док чекамо
њихово разрешење, није на одмет прелистати
бар Правопис.
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Скраћенице
ген. ― генитив
гл. ― глагол, глаголски
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Слађана Бушић

КЊИЖЕВНИ КЛУБ
МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ

кругова торта. Свакодневно се њиме можемо
служити, у било које доба дана или ноћи, само
што за разлику од торте, његово стваралаштво
можемо јести у неограниченим количинама, не
бојећи се масноће и повишеног нивоа шећера
у крви. Као ни већина песника, тако ни Момчи
ло Настасијевић није био прихваћен од стране
света у коме живи. А некада давно рекао је:

Сви ми имамо омиљену храну, омиљено
пиће, омиљени филм, омиљену улогу, и још
читав низ омиљених и најбољих ствари, прија
теља и познаника који су због своје специфи
чности заузели посебна места у нашим срцима.
Одлазећи код тих пријатеља и познаника на
вечере бивамо служени најразличитијим ства
рима, почевши од аперитива, преко предјела
и главног јела, па све до десерта. А тај десерт,
односно, српски речено посластица, најчешће
је торта. Да, висока торта коју сачињава гомила
филова најразичитијих боја. Од свега што смо
те вечери појели, најчешће нам се највише
допадне торта и тада домаћицу обично питамо
за рецепт. Једне вечери, одлазећи да потражи
своју свеску рецепата, домаћица се дуже време
није враћала из кухиње, а и имала је разлог,
са собом није донела једну свеску, већ читав
кофер најразноврснијих рецепата. Траживши
торту чији нас је укус одушевио, заустависмо се
код слова М. Наравно, не случајно. Читамо. У
наслову пише: Милановац, тачније Горњи Ми
лановац – мајка модерне Србије, а у наставку
следе сви благородни састојци торте која се зо
ве: Момчило Настасијевић .
Стваралаштво Момчила Настасијевића бла
городно је, слатко и укусно као најслађа лирских

„Загорчава ваш мед,
чемер заслади;
патвора праве моје срце
тим дубље награди;
Удрите, нисам крив.“
„Тешко је радити у средини у којој живим.“
Млади Настасијевић био је свестан своје непри
хваћености. Није лако било нашем суграђанину,
јер га многи нису разумели, мада, можда су и
хтели, него нису умели, јер је Момчило Наста
сијевић био много испред времена у коме је
живео.
Једини српски нобеловац Иво Андрић рекао
је да сви људи умиру једном, а да само вели
кани умиру два пута, једном када нестану са
лица земље и други пут када нестане сећање
на њих. Сећање на Момчила Настасијевића
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живело је, живи и живеће. И то све захваљујући
људима који су се окупили не тако давне 1982.
године, и заједничким снагама, 25. марта, осно
вали Књижевни клуб који носи његово име.
Председница Књижевног клуба Момчило На
стасијевић, који је прошле године обележио
тридесетогодишњицу успешног рада и посто
јања промоцијом књиге Руднички кристали,
је Вера Павић, жена која је најтеже животне
тренутке превазишла и смогла снаге да сада, већ
31 годину, успешно води и предводи овај Клуб,
како у земљи, тако и у свету, онако како је то
знао, само наш Момчило. Да није само признат
у Србији, већ и у читавом свету, говори чиње
ница да је преводилац и професор славистике
на Универзитету у Хамбургу - Роберт Ходел,
превео Момчилову поезију и прозу на немачки
језик, па је тако недавно наш, горњомиланова
чки песник, постао и светски драгуљ.
Привилегована сам што сам члан овог Књи
жевног клуба кроз који је прошло око 200 чла
нова, разних старосних доби и професија – од
деце до пензионера, од ђака, преко студената,
до професора универзитета, лекара, инжењера и
многих других. Нарочито сам срећна због тога,
што сви ми, у складу са својим способностима
и склоностима, негујемо песнички израз и се

ћање првенствено на Момчила, али и уопште на
целу породицу Настасијевић.
Најзначајнија, најпознатија и најугледнија
активност нашег Књижевног клуба од његовог
оснивања до данашњих дана: била и остала
организација Међународне песничке манифе
стације Рудничка врела која је од књижевних
критичара проглашена за најбољу књижевну
манифестацију у Србији, као и за једну од три
најбоље у Југоисточној Европи. Ове године,
почетком октобра, за време трајања Дана На
стасијевића у Норвешкој кући потећиће још
један жубор, двадесет и четврте Међународне
песничке манифестације Рудничка врела.
И да се вратимо на посластичарницу. Сва
кодневно неко од нас, поносних чланова, сле
дбеника и настављача Момчиловог рада пра
вимо, или се бар трудимо да успешно направимо
укусне торте. Наравно, нису и не могу бити као
Момчилове, али битно је да их правимо, и да
њима служимо не само себе, већ читаву Србију
и свет на бројним књижевним манифестаци
јама, као што смо то, до сада, успешно чинили.
И као што рече Момчило Настасијевић: „Ја само
стварам уметност, али уметност, ради људске
душе.“ А ми? Ми на земљи увек чврсто стојимо,
стварамо, дакле постојимо.
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Вера Павић

РУДНИЧКА ВРЕЛА
2012. ГОДИНЕ

Годинама песнички сусрети РУДНИЧКА
ВРЕЛА запљускују наш град модерним звуком
Момчилових следбеника. У разноврсју модер
ног казивања има и нових антологијских песама
и нових песничких имена која ће, за коју годину,
сасвим сигурно, заузети видно место у нашој
књижевности.
Прошлогодишња песничка жетва донела је
добар род, богатији од свих претходних – пре
род песама и песника из преко 60 места у
Србији и неколико страних земаља што чини
сусрет манифестацијом и обавезује све нас да
Момчилове дане озбиљно схватимо и да их са
радошћу и поносом прослављамо. Од 560 пе
сама, колико је пристигло на конкурс Међунаро
дне песничке манифестације „Рудничка врела“,
жири у саставу: Милен Милојевић – књижевик,
Јелена Станојевић – професорка и Слободан Је
лић Цис – књижевни критичар, за Зборник је
одабрао литерарно песничко казивање 126 ау
тора из земље и света.

Највеће признање, награда Момчило Наста
сијевић Двадесет и треће међународне манифе
стације „Рудничка врела 2012.“, по одлуци стру
чног жирија, припала је Мирослави Кућанчанин
из Вршца за песму „Ждребац“, објављену под
шифром „Прозор“.
Стручни жири једногласно је одлучио да се
меморијална награда „Силвији Павић“ додели
Слађани Обрадовић из Ниша за песме „Између“
и „Самоћа“,које су објављене под шифром Пе
сма“. Меморијална награда „Владан Максић“,
према одлуци стручног жирија отишла је у
Ваљево, и то у руке Слободана Обрадовића за
песму „Барабина молитва и Серафим“ која је
на конкурс послата под шифром „Калогерос“.
Новоустановљену меморијалну награду „Чедо
мир Мирковић“ према једнодушној одлуци стру
чног жирија добила је Загорка Тополац – Ристи
војевић из Трстеника за песму „ Погача испод
сача“ која је објављена под шифром „ Царство
из успомена“.
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Осим ове четири награде, жири је похвалио
и песничко казивање још 20 аутора, и то: 15
обичном похвалом и 5 посебном.
Дакле, „Рудничка врела“ су се потврдила
и постала наше обележје, наша духовна храна,
узвишени доживљај. Није то више периодична
светковина с обиљем гурманлука уз даворике.
Овим текстом испратићемо стари и дочека
ти нови жубор наших „Рудничких врела“, којим
ћемо ми, чланови Књижевног клуба Момчило
Настасијевић, свима вама отворити још једне
уметничке двери лепоте живота, постојања и
свих лепих и племенитих стихова, у нади да
ћемо заједно још дуго, дуго трајати, испод про
страног неба, подно планине Рудник.

Рудничка врела ко људска нада
Усахнути неће никада.
Данас је можда то мало тешко
Наћи по које перо витешко
Иако време то од нас тражи
Често смо склони слушати лажи
Кажимо једном – доста је тога
Ако смо људи, за име Бога!
Вратимо себе и мисли наше
Руднику – песничке и небеске чаше.
Ево нам с њега поруке неме
Лажи ће брзо срушити време
А песници писати нове теме.
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Љиљана Ђуровић

ИЗВОР И ПУТОКАЗ
ПРОСВЕТЕ СРПСКЕ
Приказ књиге проф. др Недељка Трнаваца
Лексикон историје педагогије
српског народа,
Завод за уџбенике, Београд, 2012, 736 стр,
уредник књиге Дејана Оцић,
рецезенти Наташа Вујисић Живковић
и Никола М. Поткоњак,
број одредница 5028, број илустрација 500,
штампана ћирилицом, формат 23,5 x 30 cm
тврди повез

Из штампе је недавно изашао Лексикон
историје педагогије српског народа, аутора
проф. др Недељка Трнавца, редовног професо
ра Филозофског факултета Универзитета у Бео
граду (у пензији). С правом се може закључити
да је ова опсежна књига – капитално дело српске
педагошке науке и ризница најзначајнијих тек
стова српске просвете – наш извор и путоказ
у времену наглих промена, интеграција и гло
бализација.
Аутор је успео да открије и евидентира све
вредне остатке материјалне и духовне културе
у области школства, просвете и педагогије
српског народа до 1945. год. Тако сабрани и
сачувани они ће омогућити, како садашњим та
ко и будућим нараштајима да целовитије сагле
дају прошлост, успешније схвате изазове свог
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г) личности, које су у томе свему
учествовале и за то заслужне;
д) изворе и литературу за даља допуњавања
и проучавања.

времена и плодоносније испланирају своју бу
дућност. Без оваквих источника многи народи
су били преплављени спољним утицајима, аси
миловањем губили сопствени идентитет, а са
мим тим и нестајали у забораву.
Увидом у литературу и истраживањем му
зејских и архивских извора проф. др Недељко
Трнавац упоређује налазе, разоткрива фалсифи
кате, исправља грешке занемаривања и прикри
вања недовољно проученог, ретроактивно афи
рмише припаднике српског народа неправедно
заборављене у овој области. Aутор је Лексико
ном приказао допринос истакнутих прегалаца и
најзначајнијих васпитно-образовних и научних
институција развоју српске нације и државе,
а споменом на заборављене жртве омогућио
да се објективније оцени приказана прошлост.
Пратећи хронолошке таблице и изводе из за
конске регулативе аутор нам пружа прегледан
оквир датих садржаја. Професор Трнавац нам
овом књигом дочарава и народна веровања и
искуства о подизању и васпитавању деце, даје
статистичке прегледе о школама, наставницима
и ђацима и све то обједињује с теоријским раз
војем педагогије као науке у Србији.
Полазећи од усмене културе и народне педа
гогије, па све до представљања страних педа
гошких праваца који су прихватани у српској
педагошкој науци, Лексикон садржи:

Проф. др Недељко Трнавац језгровито изно
си до сада стечена сазнања и детаљно наводи
упоредо откриване изворе и литературу, изази
вајући лично интересовање и стваралаштво чи
талаца (студената, просветних радника и др).
Лексикон се може користити у истраживању
неког краја, школе, начина живота народа и по
јединаца, а трагом одредница и упутница, могу
се проширити видици и отворити нова питања
и идеје на одређену тему.
Структура Лексикона је гроздаста. Теме
се могу пратити упутницама које се налазе на
крају сваке одреднице и тако формирају целину
жељеног обима. У Лексикону се налази 5028
одредница са 500 илустрација. Нпр. одредница
`буквар` (матична књига српске просвете) иза
себе има још око 15 упутница чијим ишчи
тавањем проширујемо тему и можемо доћи
до темељних разјашњења појмова везаних за
нпр. почетно читање и писање. Лексикон сам
води љубопитљивог читаоца кроз историју
педагогије српског народа, а током листања га
награђује обиљем података, слика и чињеница
темељно обрађених. Поузданост извора је ва
жна карактеристика Лексикона, одреднице су
пуне чињеница и података из којих следе вали
дни закључци. Танана аналитичност, осмишље
ност концепције, свестраност у проучавању чи
њеница, језичко–стилска чистоћа, поткрепљеност
закључака су карактеристике које ово дело свр
ставају у сам врх педагошке историографије.

а) појмове националне историје педагогије
као научне дисциплине;
б) догађаје из прошлости васпитања,
школства, просвете и педагошке науке;
в) установе, које су постојале или и данас
постоје;
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српског народа. Оно што би требало да раде
читаве институције и читави тимови, др Неде
љко Трнавац је урадио сам радећи дуги низ
година, како истиче великан наше педагошке
науке и рецезент Лексикона , проф. др Никола
Поткоњак. Ова књига је капитално дело у
историји српске педагогије. Како нам је сам
аутор на промоцији књиге у Г. Милановцу
очигледно и сликовито показао два предмета
– школску таблицу, са којом је почео своје
описмењавање, и флеш, на коме је Лексикон
у целости, нагласивши да је између та два
предмета историја педагогије и вишедецениј
ско учење и стварање. Хронолошки гледано,
интересовања у научном раду Недељка Трнавца
се простиру од васпитног значаја штампе за
децу, образовања учитеља, преко рада васпитача
у дечјим вртићима, рада васпитача у домовима
ученика до школске педагогије и методике рада
школских педагога за које је написао читав
комплет књига и уџбеника: енциклопедију Азбу
чник и типологија познатих школских инсти
туција, уџбенике: Школска педагогија - преда
вања и чланци, Педагог у школи - прилог мето
дици рада школског педагога...
Српска педагогија има дубоке корене. Пе
дагози се у Србији баве науком већ 170 година.
Око 65 познатих педагога радило је код нас до
половине 20. века. Педагошка наука у Срба, до
сада, није имала свој темељ, није имала написа
ну своју историју на којој би се даље развијала.
Било је и раније покушаја да се напише дело
о историји нашег школства, просвете и педаго
гије, а професор Трнавац је истрајао у овако
обимном захвату и успео да постави централни
стуб у виду овако капиталног дела као што је

На крају књиге аутор нам, поред литературе
и основних извора илустративних прилога (што
је сачувано и овом књигом актуелизовано), даје
регистар појмова, а у прилогу открива и фото
типско издање Ђачке књижице из 1935. године.
Критеријуми израде Лексикона су јасно
дефинисани и прецизно објашњени у Предго
вору, а то су национални, државни, просторни,
религијски, језички (који се односи и на писмо),
временски критеријум, садржински; изборни
критеријум за одреднице, изворе и литературу;
ауторски критеријум (личности), методолошки
(тј. начин писања и повезивања одредница) и
квантит ативни критеријум (обим, распоред,
унутрашња структура); наведени су и ометајући
фактори, као и захвалност свима који су пома
гали припрему текста и књиге.
Професор Трнавац је у Лексикону издвојио
сву релевантну грађу, све чињенице на основу
којих се може написати историја педагогије
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Лексикон историје педагогије српског народа.
Изношењем и обрадом чињеница, без пренагла
шавања и навијања, аутор оставља простора за
лични став и мишљење читаоца.
У територијалном и временском погледу
књига говори о Србима било када и било где да
су живели (са ропствима и сеобама) од Хиланда
ра до Сентандреје, од Темишвара до Задра, по
миње се и Венеција (као место штампања првог
српског Буквара), Трст (са трговцима који су
материјално помагали напредак школства и
штампање књига), Лајпциг (где је школована
српска интелектуална елита 19. века), Пешта,
Кијев, Петроград,...
Лексиконом је обухваћена појава и прихва
тање хришћанства путем светосавља, које је
било пресудно за развој и утемељење педаго
шке мисли у нас. Дијаспора није заборављена и
стални ривалитет између „немчара“ и „москова“,
који долазе и пролазе. Матица српска из Новог
Сада, Карловачка митрополија, Велика школа у
Београду и крагујевачки Лицеј су четири инсти
туције које су покренуле развој школства у Ср
бији и које су централни ослонац нашег школ
ства, а као таквима им је Лексиконом посвећена
примерена пажња.
Читањем Лексикона историје педагогије
српског народа можемо се подсетити на старе
вредности и обичаје, на мекоћу светосавске
духовности којом обилује наша педагогија, а
којом се штите деца, сиромашни и нејаки. Све
тла традиција и континуитет од примања хри
шћанства и појаве Ћирила и Методија, Светог
Саве, манастирских школа, нашој педагогији
доноси посебне вредности које се огледају у
значају очувања породице, писма и национа

лног идентитета. Та народна педагогија него
вана у породици се у данашње време изгубила
под притиском програма, оцена и пријемних
испита. Лексикон нас подсећа да је излазак из
такве стихије разговор са децом, игре на отво
реном, читање бајки, басни, прича, тумачење
пословица, ... породична окупљања.
Књига је намењена свима који се на било
какав начин занимају за васпитну делатност.
Овим Лексиконом српска педагогија добија
нову, обогаћену личну карту, ојачане темеље.
Богато наслеђе је отргнуто од заборава, потпу
но занемарени и заборављени подаци су поново
актуелизовани, исправљене су грешке и заблуде,
разоткривени фалсификати, поменуте су жртве,
дато је на значају васпитно-образовним и нау
чним институцијама, са плодне историје педа
гогије српског народа је обрисан вишедецениј
ски слој прашине и заборава. Захваљујући делу
као што је Лексикон историје педагогије српског
народа можемо се подсетити ко смо, колико су
нам дубоки корени и колико заиста вредимо.
Лексикон историје педагогије српског народа је
важан како за историографију педагогије, тако
и за нашу културну историју јер истиче значај
педагошког рада у формирању националне кул
туре.
Вредност и значај Лексикона историје педа
гогије српског народа потврђује награда Ини
цијал, на 49. Нишком сајму књига и графике,
за ауторски допринос уметности и науци, као
први српски лексикон националне историје пе
дагогије, у којем су обрађени појмови, лично
сти, догађаји, установе, литература и извори,
али и занимљивости (у категорији „поједина
чна ауторска дела“; 27. новембра 2012).
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Марија Марјановић

РЕЧ КАО
ДОКУМЕНТ ИСТОРИЈЕ
Приказ
Српског дијалектолошког зборника LVIII
Из лексике Качера
проф. др Драгољуба Петровића
и др Јелене Капустине,
Српска академија науке и уметности
и Институт за српски језик САНУ,
Београд, 2011, 336 стр.

Качерска област захвата северну и западну
подгорину планине Рудник. Са југа почиње варо
шицом Рудник и пружа се према северозападу
до села Липља, у дужини од 40 километара. На
истоку допире до линије којом се Манојловци,
Јарменовци, Војковци и Босута додирују са кра
гујевачким округом, а на северу завршава селом
Живковцима на падинама брда Ваган (490m).
На северу та област постепено прелази у тзв. ни
ску Шумадију, а на западу допире до реке Љиг
и планине Проструге, где се налази размеђе
рудничког и повленског ортографског правца.
Дакле, Качер обухвата простор који се на истоку
граничи с Јасеницом, на југу и југозападу са та
ковским крајем, а на северозападу и северу с ми
оничким и колубарским подручјима и у њему
се налазе 33 села и три варошице: Рудник, Ми
оница и Белановица.
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Област Качера би се могла поделити на:
горњи Качер – горњи ток истоимене реке, доњи
Качер – њен доњи ток до реке Љиг и високи
Качер – крајеви око планине Рудник.1 Током
1980-их, у варошицу Белановица, пристигао је
проф. др Драгољуб Петровић, лингвиста и уни
верзитетски професор.

Драгољуб Петровић рођен је 20. јуна 1935.
године, у месту Косор код Подгорице, у Црној
Гори. Године 1945. досељава се у Змајево код
Новог Сада, где 1960. завршава Филозофски
факултет, на Групи за јужнословенске језике и
југословенске књижевности. Након одслужења
војног рока и краћег радног периода у основној
школи на Биочу (крајем 1961. и почетком 1962.),
проф. Петровић уписује се на постдипломске
студије на матичном факултету. Магистарски
рад под насловом Гласовни систем ровачког

1
„Из лексике Качера – српски дијалектолошки збо
рник LVIII“ проф. др Драгољуб Петровић и др Јелена
Капустина, Српска академија наука и уметности и Ин
ститут за српски језик САНУ, Београд, 2011, стр. 6
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говора брани јануара 1964. године, и постаје
први магистар на Универзитету у Новом Саду.
Докторску дисертацију О говору Змијања од
бранио је 18. јануара 1971. године, а 1982. по
стаје редовни професор на предмету Дијале
ктологија српскохрватског језика, а скоро две
деценије предавао је и Фонологију српског је
зика. У Међународном комитету слависта проф.
Петровић је члан многих комисија, као и више
одбора и комисија у Српској академији наука и
уметности. Такође, стални је сарадник Матице
српске, члан њеног Одељења за књижевност и
језик и, у више мандата, члан Управног одбора.
Проф. др Драгољуб Петровић се највише бави
српском дијалектологијом и ономастиком, а зна
тан број радова посветио је проблемима словен
ске лингвогеографије. Објавио је велики број
књига и лингвистичких атласа, као што су: О
говору Змијања, Говор Баније и Кордуна, Школа
немуштог језика, Сумрак српске ћирилице, Фо
нологија српскога језика, Зловременик и многе
друге.2
Дошавши у Белановицу, подручје горњег Ка
чера, проф. Петровић се посебно заинтересовао
за речи и говор мештана. Током вишегодишњег
дружења са становницима Пољаница, Липља,
Козеља и других качерских села, професор је
бележио речи и снимао разговоре, те тако при
купио обиман и значајан материјал, на којем
је заснована његова књига о качерском говору.
У изради лексикона учествовала је и кћерка
професора Петровића, др Јелена Капустина.
http://sr.wikipedia.org/wiki/Драгољуб_Петровић_
(професор)
2

Српски дијалектолошки зборник Из лекси
ке Качера објавили су Српска академија наука
и уметности и Интитут за српски језик САНУ
2011. године у Београду. Главни уредник је
Слободан Реметић, а уређивачки одбор су чи
нили: др Н. Богдановић, др М. Драгичевић, др
М. Николић, др Д. Петровић, др А. Пецо, др
С. Реметић. Књига се налази у меком повезу,
садржи 336 страна и око осам хиљада речи.
Првих 30 страна лексикона носе податке
о качерском крају и почецима рада на књизи.
Затим следи детаљна анализа гласовног систе
ма качерског говора у ком се скреће пажња на
прозодију, вокализам и консонантизам. Такође,
аутори се осврћу и на облике: именица, замени
ца, придева, бројева, глагола и прилога, кара
ктеристичних за качерско говорно подручје, а
дају и напомене о синтакси. Први део лексико
на завршава се пописом литературе, коју су ау
тори користили приликом анализе прикупљене
грађе.
Свака реч лексикона, који је пописан азбу
чним редом, сасвим је опремљена, идентифико
вана, акцентована у скаду са качерским (из)го
вором и, по могућности, стављена у одређени
контекст. Појашњавањем одређених речи, ауто
ри су описивали веровања и обичаје народа
качерског краја, што је лексикону дало и етно
лошки значај.
• Б`àдњак, м – То се сéчē, б`àдњāк тај, на
б`àдњи дâн, рàстово д`р̀во и у̀носиш у̀ кућу,
у̀носи се б`àдњāк, сл`а̀ма. – Бадњи дан се сма
тра за велики празник. Тога дана, пре сунца,
сече се бадњак и доноси кући (2:93); ~ мали.
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• Џ`о̀ка, ж – део народне ношње, прслуче
које се облачи преко гуња. – Само Мáксо б`ѝо
у сèљāчким одéлу: џ`о̀ка, бр`ѝч панталóне.
– Џока је горња кратка хаљина, без рукава,
ношена обично поврх гуња, лети поврх
кошуље (1:778). – Мушка деца носе џоке и
гуње израђене од народног сукна са простом
израдом; в. гуњ (2:69). – Преко гуња се носила
џока, без рукава и нешто краћа од гуња, а била
је украшена гајтанима (3:79). – Људи средњег
имовног стања носили су преко лета џоку од
белог сукна и дизлуке који су били ишарани
гајтаном и црвеном чојом. Зими су носили
уске чакшире и џоку од белог сукна. – На
леђима су имале сукнену џоку, а преко ње до
земље дугачак зубун од белог сукна (9:85 86);
изр. ‘бòлиˉ ме џ`о̀ка’, није ме брига, ‘боли ме
опанак’; в. дроња (Р)6

– Уочи Нове године уноси се у кућу мали
бадњак, који је остао од Божићњег бадњака
(2:94).3
• Сèдмица, ж – ‘седмодневни помен’ –
„Дáје се сèдмица, то сêдми дâн кад `у̀мре.“
– „Седмица“ се такође издаје и за ту прилику
се спреми три или пет јела (3:101)4
Најзанимљивији део речника, засигурно,
представљају архаизми, застареле речи које
више нису у употреби, и историзми, речи које
су престале да се употребљавају заједно са
предметом или појавом коју су означавале. Та
кође, речник обилује дијалектизмима, речима
карактеритичним за дијалект одређеног краја,
у овом случају качерског, и колоквијализмима,
речима и изразима свакодневног, баналног го
вора (Качераца).
• Прàшāч, -áча, м ‘справа, машина за
окопавање усева између редова, шпартач’.
– С`àд тр`àктор ѝмā три̂ прашáча, а `о̀нда б`ѝо
само јéдан, па у̀вати вóла и прâши (Кз). – Ми
прôђемо прашáчом и п`о̀с[ле] мòтиком око
коку̀руза. – Дóће ми дàнāс ч`о̀век са прашáчом
и да прѝрāним кок`у̀руз; в. дућати.5

• Гóгоња, м 1. ‘крупан, снажан човек’.
– В`ѝсок ч`о̀век, гóгоња – кроз врáта нè може
у̀ћи (Т). 2. пеј. ‘„истакнута личност“’. – Јеси
ли д`о̀бро угòстио оне гóгоње из јàгњеће
бригáдē? – Òвˉи гóгоње, у̀рāњени, нàпојени,
н`ѝје и’ бр`ѝга ни за кòмшије. – Само ћуте да их
не поклопи неки велики гогоња (5:32).7

3
„Из лексике Качера – српски дијалектолошки збо
рник LVIII“ проф. др Драгољуб Петровић и др Јелена
Капустина, Српска академија наука и уметности и Ин
ститут за српски језик САНУ, Београд, 2011, стр. 37.
4
„Из лексике Качера – српски дијалектолошки збо
рник LVIII“ проф. др Драгољуб Петровић и др Јелена
Капустина, Српска академија наука и уметности и Ин
ститут за српски језик САНУ, Београд, 2011, стр. 262.
5
„Из лексике Качера – српски дијалектолошки збо
рник LVIII“ проф. др Драгољуб Петровић и др Јелена
Капустина, Српска академија наука и уметности и Ин
ститут за српски језик САНУ, Београд, 2011, стр. 227

6
„Из лексике Качера – српски дијалектолошки збо
рник LVIII“ проф. др Драгољуб Петровић и др Јелена
Капустина, Српска академија наука и уметности и Ин
ститут за српски језик САНУ, Београд, 2011, стр. 327
7
„Из лексике Качера – српски дијалектолошки збо
рник LVIII“ проф. др Драгољуб Петровић и др Јелена
Капустина, Српска академија наука и уметности и Ин
ститут за српски језик САНУ, Београд, 2011, стр. 68
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• См`о̀тавац, -āвца, ‘биљни паразит ко
ји напада лист лозе и доводи до његовог ко
врџања’. – То сад нàпō см`о̀тавац.8

заступљен на овим просторима, има четири ак
цента. Слушајући говор народа качерског краја,
открио сам присутво и петог. Тај нови акут,
пети акценат, и није нов. Он је знак старине.
Знак да су досељеници из источне Херцего
вине преплавили овај крај, где су живели Косо
воресавци, и донели нови акценат. Посебно
сам поносан на откриће да су ерски говори,
у својој основи, старији, а да су га, за време
Карађорђа, преплавили Херцеговци. Дакле, реч
је сведочанство, документ историје. Драго ми је
што сам нешто од тога сачувао за Качер“.
Листањем књиге Из лексике Качера открива
се један сасвим другачији говор од овог нашег,
данашњег; говор који још увек негује старина
качерског краја и говор који, заједно са том
истом старином, полако али сигурно умире.
Лексикон пред читаоца поставља једноставно
питање: „Каква је судбина српког језика и шта
ће бити са нама, Србима?“ Да закључим, српски
дијалектолошки зборник Из лексике Качера је
изузето вредно дело, јер представља огледало
богатства српског језика и онога шта смо ми
од њега данас направили.

Прикупљајући речи и проучавајући говор
качерског краја, професор Петровић је открио
многа необична обележја овог говорног подру
чја. На специфичности српског језика, које је
открио у говору Качераца, проф. др Драгољуб
Петровић је указао на промоцији књиге Из
лексике Качера, одржаној 18. априла 2013. го
дине у просторијама Научног одељења Библи
отеке „Браћа Настасијевић“ у Горњем Мила
новцу. Професор је, између осталог, рекао:
„Реч, када се гледа са свих страна, доноси
нам многа открића. Као што знате, овде се не
говори као у Краљеву, на Копаонику или на
Јастрепцу. Међутим, изучавајући, открио сам
да се до пре 300-400 година, у качерским сели
ма – Белановици, Јасеници, Гружи и Орашцу
говорило на начин како данас говоре Кра
љевчани и мештани Копаоника, Јастрепца.
То значи да је језик путовао. Такође, верује се
да шумадијско-војвођански дијалекат, који је

8
„Из лексике Качера – српски дијалектолошки збо
рник LVIII“ проф. др Драгољуб Петровић и др Јелена
Капустина, Српска академија наука и уметности и Ин
ститут за српски језик САНУ, Београд, 2011, стр. 271
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Александар Марушић

КОНАЧНО ОБЈАШЊЕН
ФЕНОМЕН
Приказ књиге Весне Пехрат и Ђурђине
Антонић Надимци у Доњој Врбави: као
културно и традиционално наслеђе,
Музеј рудничко-таковског краја,
Горњи Милановац, 2012, 161 стр.

Богато и разноврсно нематеријално наслеђе
области Рудника, иначе током минулих деценија
тек донекле истражено, последњих година, и
то с пуним правом, заокупља све већу пажњу
истраживача различитих хуманистичких наука,
а један од најбољих примера „овакве праксе“
јесте и успешна реализација пројекта Надимци
као чувари народног нематеријалног наслеђа.
Наиме, током 2011, односно 2012. године,
неколицина запослених из Музеја рудничко-та
ковског краја у сарадњи са Агенцијом „Гатос“
из Београда, и уз финансијску подршку Мини
старства културе Републике Србије, спровели
су након детаљних и вишефазних припрема,
а на основу посебно израђеног упитника, те
ренско истраживање на подручју села Доње
Врбаве, познатог по чувању и даљем развијању
традиционалног народног стваралаштва – уме
ћа давања надимака. Како поменуто рурално
насеље карактерише изузетно велики број
интересантних и необичних надимака, који су
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деценијама, па и вековима уназад добијали нај
чешће мушки чланови безмало сваке овдашње
породице, логично је било да се ту, у подножју
јужних падина планине Рудник обави читав
посао.
Поред прикупљања, евидентирања класи
фиковања и анализе, основни задаци истра
живача, ангажованих у овом веома захтевном
процесу, огледали су се у датирању времена
када су настали први надимци, као и про
налажењу односно дефинисању разлога њихо
вих повремених нестајања, тј. поновног појав
љивања.
Обиље сакупљеног материјала, заједно са
добијеним резултатима теренског рада и што
је веома важно, изузетно добар пријем читавог
процеса од стране мештана Доње Врбаве, ути
цали су да крајем 2012. године из штампе
изађе изузетно значајна и корисна публикација
Весне Пехрат и Ђурђине Антонић Надимци у
Доњој Врбави: као културно и традиционално
наслеђе.
Захваљујући труду две младе ауторке, али
и читавој мрежи сарадника, чланова истражи
вачког тима, а све под будним оком руководиоца
пројекта, етнолога Драгомира Антонића, данас
се пред како стручном тако и широм јавношћу,
налази научно утемељена синтеза која ће зана
век сведочити и што је још важније од заборава
отргнути феномен дужевременског и системат
ског додељивања надимака на простору шума
дијског села Доња Врбава.
Први текст овог штива са преко 160 страна,
тврдог повеза и веома интересантне насловне
корице „жетвене мобе код породице Ненадовић
1963. године“, јесте Увод Драгомира Антонића.

Веома исцрпно и детаљно, руководилац про
јекта објаснио је и дефинисао истраживачки пос
тупак, описујући методологију, начин, поједине
резултате, али и занимљивости из рада своје
екипе на терену. Као разлоге зашто је баш Доња
Врбава изабрана за „огледно добро“, он наводи
оптималан број домаћинстава, њих 164, затим
релативну близину градских центара заједно са
развијеном путном инфраструктуром, и кона
чно, цитирајући старије истраживаче „живахан
и по природи весео карактер становништва,“
који је условио „занимљиву појаву – надимке.“
Другу целину књиге, заправо мању хронику
Доње Врбаве, обликовала је и написала кустосгеограф Музеја рудничко-таковског краја, и без
икакве сумње најактивнији члан истраживачког
тима, Весна Пехрат. Основни подаци, као што
су положај, величина, границе, порекло имена,
број заселака, конфигурација терена и стање
вода, заједно са описом најзначајнијих догађаја
из прошлости села, његовог значаја и улоге,
почев од XIII века па све до савременог доба,
својеврсна су лична карта поменутог простора.
На страницама овог дела публикације налазе
се приче и легенде о значајнијим локалитетима
као што су многобројна црквишта или мисте
риозни Шарени извор, затим су детаљно опи
сани основни правци миграционих кретања
становништава, а треба истаћи да су поменути и
сви „виђенији“ људи рођени на овом простору.
Иако по занимању није историчарка, Весна
Пехрат је зналачки искористила расположиву
архивску грађу, које нажалост нема баш пуно
сачуване. Употпуњујући изворне податке, заје
дно са нешто богатијом литературом успела
је да сасвим ваљано формира једну целовиту и
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поуздану слику повести Доње Врбаве. Иначе,
основни текст поред научног апарата, чини и
разноврстан документарни, односно илустрати
вни материјал.
Прво од два завршна поглавља, својеврсне
мини-хронике, чини приказ садашњости Доње
Врбаве и у њему су описани есенцијални
сегменти савременог тј. модерног живота овог
села на почетку XXI века. Истовремено, ука
зано је и на мноштво проблема и негативних
тенденција које би, ако се не зауставе, у догле
дној будућности могле довести и до нестанка
места, а основни узрок проблема јесте све мало
бројније и старије становништво, које нема ко
да наследи.
Збирно пописане и по азбучном реду по
ређане 44 доњоврбавске фамилије „затварају“
причу о Доњој Врбави, и полако нас уводе у
централни део књиге чије редове потписује
психолог Ђурђина Антонић.
На веома прегледан и сасвим разумљив
начин, у тексту насловљеном Преглед резул
тата истраживања добијених упитником о
надимцима у селу Доња Врбава објашњен је и
рашчлањен читав истраживачки поступак. Тако,
између осталог, сазнајемо и то да да је један
од примарних циљева проучавања надимака
био да се „емпиријским путем утврди њихов
број, порекло и трајање“, а интервју и упитник
о надимцима представљали су главни метод и
основни инструмент захваљујући којима се пра
ктично деловало на терену.
У наставку излагања ауторка нас обаве
штава да је на основу 172 попуњена упитника
забележено 203 породична или лична надимка,
подељених у 19 група. Сви они добијани су

према физичким или карактерним особинама,
занимању, врсти исхране, затим националном
пореклу, или представљају варијацију личног
имена, тј. презимена, а постоје и такви који су
давани од милоште. Наравно, ту су и надимци
који су „наденути ради заштите од злих сила.“
Трећу, последњу већу целину књиге, чини
укупно четири прилога који, сваки на свој начин,
употпуњује слику о Доњој Врбави и његовој
основној специфичности – надимцима. Први
прилог наслова Пописи доноси на једном месту
све расположиве пописе Доње Врбаве (арачке,
чибучке, пореске) почев од 1527, па до 1862/63,
а заврашава табелом у којој су приказане про
мене броја становника села током XX и XXI
века. Следећи сегмент представља детаљан при
каз Упитника о надимцима са укупно 27 пита
ња како о казивачу тако и о самом појму надим
ка, а последња два прилога чине спискови 128
породичних, односно 75 личних надимака.
Исцрпан списак извора и литературе, заје
дно са Појмовником у коме су објашњени изрази
и речи турског порекла, затим регистар нади
мака и личних имена, заједно са биографијама
руководиоца, чланова и сарадника пројектног
тима, и коначно карта Распореда породичних на
димака мештана Доње Врбаве по засеоцима,
такође су саставни део књиге, и као такви јасно
указују на висок ниво систематичности, али и
посвећености самих аутора приликом њеног
осмишљавања и креирања.
Писац ових редова слободан је на крају
устврдити да појава једне овакве публикације
има огроман значај и то из више разлога. Пре
свега упознати смо са не тако честом појавом да
читаво једно насеље носи белег надимка, и да се
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тај исти белег упркос временској пролазности
упорно одржава пркосећи изазовима модерног
и све „површнијег“ доба. То нам казује да је
менталитет овдашњег поколења дубоко укоре
њен у традицији, која се са мање или више
успеха одржала до данас. Истовремено, подаци
који су прикупљени, обрађени и као такви пре

зентовани, а тичу се конкретно Доње Врбаве,
представљају више него солидну основу за пи
сање једне опширније Хронике села.
У сваком случају, труд и рад читаве екипе,
предвођене Весном Пехрат и Ђурђином Анто
нић, вредан је хвале, јер урађено је нешто што ће
свакако надживети овдашње време и нас саме.
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Весна Ћурчић

КРОЗ ЗАПИСЕ
ПОСТОЈИМО
Приказ књиге мр Живка Перишића
Перишићи од Кремена,
Музеј рудничко-таковског краја,
Горњи Милановац, 2012, 253 стр.

Истраживање прошлости, враћање корени
ма који су дубоко у земљи закопани има велики
значај за људе данас, али још већи за оне који ће
живети сутра. Спознаја идентитета свога зави
чаја, познавање породичнoг порекла спречава
губитак културног и националног идентитета
код будућих генерација.
Ретки су људи који пишу о свом роду, зави
чају, догађајима из прошлости. Они догађаје
учине живим, а њихове актере трајно поставе на
пиједестал времена. Љубав према своме роду и
отечеству, родном месту, идеја да остави писани
траг о животу својих предака и свог села, као и
аманет који му је деда оставио да истраживање
настави и празнине попуни, навели су мр Живка
Перишића, аутора монографије Перишићи од
Кремена да забележи и од заборава сачува исто
рију, традицију, културу своје фамилије и зави
чајa. Након више деценија истраживања, ова
монографија је публикована 2012. године у из
дању Музеја рудничко-таковског краја.
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Без обзира на велике потешкоће и проблеме
са којима се суочавао у току истраживања, ау
тор је у предговору књиге изразио посебно за
довољство што пише о свом роду. Књигу, коју
ћемо приказати у следећим редовима, наменио
је својим Леушићанима, фамилији Перишића
и свима онима који ће се тек изродити из овог
гнезда, а којима неће имати ко да збори о њихо
вом пореклу.
Структуру књиге чини осам поглавља кроз
која су представљени порекло, прошлост брат
ства Перишића, њихов живот, сеобе и деобе,
сурова времена вечне борбе за опстанак, иста
кнути преци и братственици и ,,обични смр
тници” новог доба, као и њихови потомци по
мушкој и женској линији. Кроз живот свога
рода аутор је приказао и хронику завичаја. Како
би читаоцу учинио тему што јаснијом, свако по
главље има свој увод, а истакнуте су и методе
које су коришћене у току истраживања.
Прва два поглавља књиге посвећена су ме
сту у које су се доселили први Перишићи – Леу
шићима и узвишењу у селу које су изабрали као
своје станиште – Кремену. Ту су изградили куће,
изродили своје потомке, одатле су одлазили на
школовање широм света. Приказане су природногеографске, друштвено-географске, историјске и
етнолошке карактеристике овог подручја.
У оквиру ових поглавља обрађени су гео
графски положај, границе, топоними, хидрони
ми и порекло назива села, односно Кремена као
потеса. Називи топонима и хидронима понекад
нам говоре више од историјских споменика и
археолошких налаза, а кроз тумачење порекла
назива сазнајемо нешто из исконске прошлости
и о првим становницима на овом подручју.

Упознајући нас са инфраструктуром села
као битним чиниоцем његовог развитка, аутор
нас упознаје и са током градње путева кроз
село и проблемима са којима су се суочавали
извођачи радова. Као дете које је одрасло на
Кремену у Леушићима и чијим путевима и
пречицама је прошао ко зна колико пута, могао
је веома прецизно да их забележи и представи.
Наводи чак и велики број догодовштина кроз
које су пролазили чланови његове фамилије
приликом електрификације и увођења мреже
водоснадбевања.
Како су живели први Перишићи на Кремену,
чиме су се бавили, биљне културе које су
узгајали, које су плодове сакупљали, па чак и
тржишта на која су своје производе пласирали,
приказани су у делу поглавља о привреди. Ве
ома систематично је обрађено задругарство у
Леушићима. Кроз обиље података и чињеница
представљен је рад задруге од времена њеног
оснивања до датума њеног укидања.
Аутор потом пише о принудном и конти
нуираном пресељавању српског становиштва,
насељавању свога завичаја, фамилијама које су
досељене на Кремен. Приказана је хронологија
развоја народног градитељства и начина исхра
не становништва под утицајем одређених живо
тних околности. Представљен је живот првих
досељеника, односно чланова фамилије Пери
шић са свим тегобама и недаћама са којима су
се сусретали.
Обрађени су и важни историјски датуми за
село, затим војно-стратегијски значај Кремена
у току Првог и Другог светског рата и на крају
административно-територијална припадност Ле
ушића кроз историју. Аутор се потрудио да и
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ове сувопарне теме учини интересантним и лако
читљивим, уносећи безброј занимљивих догађа
ја који су се збили у Леушићима током историје.
Религија и образовање су такође нашли своје
место у првом делу књиге. Говорећи о молит
веном храму Леушића, аутор нам приказује и
ставове Перишића и осталих фамилија овог
села према вери и обичајима. Образовање је
представљено од времена првог описмењавања
у селу до данас, односно од времена изградње
прве школе до времена њеног затварања чиме
се указује на свима добро знану, али и тужну
чињеницу – село полако нестаје.
Из сећања и прича мештана живописно је
осликан културно-забавни живот и обичаји Леу
шићана у прошлости да, читајући ове редове,
осећате дух овог народа. Мислима се одмах на
ђете на неком прелу, моби, у испомоћи неком
домаћину из фамилије Перишића, или на ваша
ру под Жижовића грмом хватајући се у коло по
ред какве девојке или момка, или сте на некој
гозби, слави, свадби, где сте део обичаја, тради
ције и културе сељана.
После свега онога што је некада чинило
лепоту и дух села његових Перишића аутор
се осврће на садашњост. Као неко ко изузетно
познаје свој завичај, веома добро је упознат и
са проблемима са којима се суочавају садашњи
становници села, а који као последицу имају
свакодневно исељавање људи из Леушића. Каже
да се не чује људска реч у појединим засеоцима
па се и сам пита: ,,Чија је ова богата земља?”
Други део књиге, односно следећа четири
поглавља, посвећена су родослову фамилије
Перишић чији пут аутор прати од искона до
данашњих дана. Претражујући црквене књи

ге, архивску грађу, слушајући казивања члано
ва своје фамилије и проверавајући их, вршећи
одабире и сређивање чињеница, дошло се до
података на основу којих је оформљено родо
словно стабло ове сувоборске породице од чијег
корена нас дели време од скоро 400 година.
Аутор је хронолошки јасно представио
ко су и одакле су Перишићи. Он прати њихов
пут из постојбине, уз описе места кроз која су
пролазили, до њиховог коначног насељавања у
Леушиће. Назначена су чак и места у којима да
нас живе чланови ове фамилије, иако нису у род
бинским односима са онима са Кремена. Родо
словно стабло се не завршава тачком већ фото
графијом најмлађег члана фамилије Перишића
који је рођен у време завршавања рукописа. То
је знак да се продужава лоза Перишића, па ће и
наставак родослова имати ко да допуни.
Знајући да се завичај поноси делима својих
мештана ако су она племенита и доприносе да
се име завичаја по добру проноси и слави, мр
Живко Перишић је навео биографије својих зна
менитих Перишића. Он не заборавља ни ратни
ке који су страдали у ратовима кроз које је про
шла наша земља.
У распону од четрдесет једне године аутор
је бележио приче и казивања које се односе на
поједине чланове фамилије Перишић. Оне су
слика једног времена и њиховог односа према
њему. Представљају психолошке портрете љу
ди и доказ њиховог постојања. Свака прича у
седмом поглављу књиге има своју поруку наме
њену нама и онима који тек долазе.
Последње поглавље је посвећено усменој
народној традицији Леушића која је забележена
са усана чланова фамилије Перишић. Она је
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некада била изражајно средство неписмених
сељака и сељанки, стараца и старица, момака и
девојака, чобана, а данас је духовно и културно
благо овог краја.
На крају књиге наведена је исцрпна литера
тура што потврђује и научни значај ове моно
графије, а њено огромно богатство огледа се и
у 138 фотографија чланова фамилије Перишић
и предела кроз које су они прошли, у којима су
живели и у којима сада живе, а које осликавају
њихов живот од најстаријих времена до данас.
Свој суд о монографији дали су и њени рецен
зенти, историчар Борисав Челиковић и новинар
Родољуб Петровић.
Све ово смештено је између две корице
књиге на чијој првој страни се налази фото
графија на којој је приказан видик са Кремена,
односно све оно што око Перишића може да
види из свог дворишта. Свима онима који су
отишли са Кремена, ова фотографија ће про
будити најлепше успомене на завичај, а у нама
који је први пут гледамо не може да не изазове
дивљење. На последњој корици књиге је грб
фамилије Перишић који је урађен по идеји
самог аутора, а који одсликава све оно што су
били и што јесу Перишићи.
Након што је изузетно добро графичко-те
хнички обрађена од стране Иванке Ђорђевић,
одштампана у штампарији ,,Светлост” у Чачку
у тиражу од 500 примерака, монографија Пери
шићи од Кремена публици је представљена
22. октобра 2012. године у част стогодишњице

рођења глумца Десимира Јовановића, иначе
ауторовог деде који му је оставио аманет о
коме смо говорили на почетку овог приказа. На
,,Вечери Леушића и прањанског краја”, између
осталог, речено је да је мр Живко Перишић
„подигао највећи споменик својим прецима и
оставио трајни белег свим потомцима Пери
шића“. Народним говором написана и веома
јасно представљена она је за вијек вијекова на
мењена не само Перишићима и њиховом нара
штају, које ће ова књига подстаћи да чувају
корене својих предака, већ свима онима који
желе или ће желети да сазнају нешто о српском
народном животу.
Можда овај приказ не би био потпун ако на
крају не бисмо нагласили да је аутор свој део
посла обавио са несебичном љубављу, али и
са дозом високог професионализма. Иако по
занимању правник, скоро цео свој радни век је
провео бавећи се новинарством. Истраживањем
рудничко-таковског краја и сакупљањем свих
знаменитости из његове прошлости бави се из
поштовања према историји, култури и тради
цији овог подручја. Монографија Перишићи од
Кремена заслужује сваку похвалу и признање
јер су у њој сачувана од заборава многа сазна
ња, драгоцености и занимљивости о постанку,
развоју и животу братства Перишића, а свакако
ће представљати и полазну основу приликом
неких будућих истраживачких подухвата којима
ће се расветлити прошлост неке друге фамилије
нашег краја.
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Ивана Ристић

УЧИМО ОД ПРОШЛОСТИ
И СТВАРАЈМО БУДУЋНОСТ
Приказ књиге Радивоја Д. Драгојловића
Јабланица на падинама Јешевца,
Доситеј, Горњи Милановац, 2010, 222 стр.
„Само неуки и неразумни људи могу
да сматрају да је прошлост мртва и
непролазним зидом заувек одвојена од
данашњице, истина је, напротив, да је
све оно што је човек мислио, осећао и
радио, нераскидиво уткано у оно што
ми данас мислимо, осећамо и радимо.“
(Иво Андрић)

Пред нама је дело које оживљава прошлост,
чува је од заборава и, пре свега, приказује шума
дијско село. Књига Јабланица на падинама
Јешевца резултат је обимног и темељног истра
живања. Њен аутор, Радивоје Д. Драгојловић
остварио је своју жељу из младости поставши
хроничар свога завичаја. Рођен је 1935. године.
Још у основној школи истицао се у литерарној
и драмској секцији, а поред тога волео је да
обавља и пољопривредне послове. Као младић
ангажује се у Омладинској организацији, По
крету горана, постаје активиста Црвеног крста
и носилац највиших признања ове хуманитар
не организације. Основну школу и Гимназију
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је у архивама. Истраживао је по старим нови
нама, часописима, билтенима, зборницима и
другим записима које је пронашао у музејима и
архивама у Чачку, Краљеву, Ужицу, Крагујевцу,
Београду, Новом Саду, Сарајеву, као и у Црвеном
крсту Србије и Заводу за здравље Србије. Ар
хива у школи у Јабланици била је од велике по
моћи. Прикупљање података за ову хронику за
вршио је 2006. године. Није било лако извршити
селекцију у мору расположивих података, те
јој је аутор веома пажљиво приступио. Вођен,
пре свега, принципом читљивости и занимљи
вости, како би књигу приближио читаоцу, а по
штујући принципе тачности и свеобухватности
података, зналачки сређује комплетну грађу и
заокружује целину. Тако се, најзад, рађа хрони
ка села Јабланице којој аутор даје наслов Јабла
ница на падинама Јешевца. Као увод у тему,
пре почетка главног текста, стоје речи:

завршава у Горњем Милановцу, Вишу управну
школу у Београду. Читав радни век, 32 године
радио је у Заводу за социјално осигурање.
Отишао је у инвалидску пензију 1991. године.
Још од 1957. године пише за многе новине и
часописе, највише за Таковске новине, Борбу,
Политику, Експрес политику, Чачански глас,
Глас осигураника (часопис Завода за пензијско
осигурање), као и за новосадски часопис Ели
ксир. Аутор је књига Хроника милановачког
Црвеног крста и Фамилија Драгојловића у
Јабланици. Радио је у групи за припрему пода
така о Јабланичанима за књигу Исидора Ђуко
вића Таковци и Рудничани у ослободилачким
ратовима Србије 1912-1918, помогао у прику
пљању података о учитељима у јабланичкој
школи Владимиру Петровићу за књигу Спо
менар просветара и о крајпуташима у Јабла
ници Саши Савовићу за књигу Срце у камену
– крајпуташи.
Интересовање аутора да напише моногра
фију свог родног села трајало је деценијама.
Занимљив податак је да је његов отац Душан,
у своје време, написао Историјат Јабланице,
али тај рукопис је, нажалост, изгубљен. То га
подстиче да започне овај велики посао и тако
постане настављач очевог дела. У почетку је пре
длагао неким истраживачима да заједно напишу
хронику, као коаутори, али нису пристали. Упо
редо са проучавањем писаних трагова, бројних
докумената, служио се и усменим сведочењи
ма Јабланичана који су препричавали давно
испричане и, из генерације у генерацију, прено
шене и тако од заборава сачуване, приче својих
предака о потоњим догађајима и временима. Све
што је сазнао у тим разговорима проверавао

Село Јабланица се налази у источном
делу таковског краја, на заталасаним
падинама Јешевца, а захвата око 1436
хектара.
У писаном документу први пут се
помиње 1476. године.
Селом доминира купаста Трeска, која
има веома значајан естетски изглед...
О тој Јабланици говори ова хроника.
Књига је писана обичним, народним језиком
са пуно топлих тонова. Циљ аутора био је да
нађе пут до сваког читаоца без обзира на го
дине или образовање. Књига обилује подацима
о демографским кретањима, становништву из
даље и ближе прошлости, приликама у селу за
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време ратова, развоју задругарства, школства,
сеоској самоуправи и инфраструктури, наро
дним обичајима и готово свим областима жи
вота села. Аутор је, презентујући све те податке
топлим и живописним језиком, успео да про
шлост села приближи генерацијама које долазе.
Хроника је, осим релевантним чињени
цама, обогаћена бројним илустрацијама, доку
ментима и фотографијама које на аутентичан
начин приказују слику времена свог настанка.
Консултант и рецензент хронике Мирослав
Марковић – Лаф у поговору књиге под насло
вом „Текст вредан књиге“, између осталог, пи
ше: „Пажљиво сам прочитао рукопис и конста
товао да је течан, одмерен, убедљив, истинит
и свеобухватан. Нема битне ствари која није
обухваћена. Хроника није писана по уобичаје
ном шаблону, што не сматрам маном, већ њеним
богатством.“1 Поред Мирослава Марковића
– Лафа, рецензију ове књиге потписује и Радош
Ж. Маџаревић. Тираж је 300 примерака. У
Драгојловићевој књизи помиње се око 4700
имена. Илустрована је са 115 фотографија. Кроз
девет поглавља са по неколико потпоглавља,
после основних података о Шумадији и нашем
крају, где аутор износи податке који сведо
че о далекој прошлости (још од 4. века старе
ере) овог краја, а до којих се дошло на основу
археолошких ископина, аутор пише о најразли
читијим сегментима: о положају и изгледу Ја
бланице, о водама у Јабланици, „о лепом вису“
Тресци (легенда о настанку овог имена и чуве
ним „малим пећинама“), о настанку села и ње

ног имена, о клими, земљишту, биљкама, жи
вотињама. Поглавље као што је Гробље и крај
путаши, где сликовито описује изглед споме
ника и наводи текстове на крајпуташима који
се могу наћи у Јабланици, буди дух прошлости
на најаутентичнији начин. У трећем поглављу
налази се обиље података о становништву Јабла
нице још од турских пописа, када се и могу наћи
први подаци тог типа. Из неких од тих пописа
можемо видети шта су сељаци у Јабланици га
јили од стоке (пописани власници оваца и коза)
и које обавезе су имали према властима. Ту су и
пописи из 19. века у поглављу Јабланица у пр
вој половини 19. века односно Јабланица 1863.
године из којих, између осталог, сазнајемо и
како су тада домаћинства била разврстана у
класе (они без имовине до најбогатијих). Погла
вље Фамилије садржи списак фамилија среди
ном 1953. године у Јабланици, на шта се надо
везује прича о новим презименима после 1953.
године. Причу о пописима становништва зао
кружује Пописима 1961-2002. Значајно је и
Гашење домаћинстава где је наведен списак
домова који су у периоду од 1942. до 2006.
године угашена или су пред гашењем. Веома за
нимљиво и на топао начин написано поглавље
Надимци садржи 65 надимака, као и разлоге
за њихово добијање појединачно и породично.
Такође, упознајемо се и са посебним називима:
предака (до 16. колена), потомака (до 5. колена)
и сродничким називима. Значајни су подаци и
о одсељавању становништва Јабланице .
Читаво једно поглавље говори о Јабланици
кроз ратове и окупације кроз потпоглавља: Тур
ска и аустријска окупација, Отпор фашизму,
Заробљеници, Цртице из времена окупације,

1
Драгојловић, Радивоје Д, Јабланица на падинама
Јешевца, Горњи Милановац, 2010, стр. 219.
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Учешће у ослобађању земље, Стрељани Јабла
ничани током рата, Рекапитулација.
Посебну пажњу Драгојловић је посветио
образовању, култури, забави и спорту у исто
именом поглављу, где пише о зачецима школо
вања, селу пре школе, градњи школе, са многим
занимљивим подацима о пратећим потешкоћа
ма, затим о раду школе, њеним активностима.
Овде налазимо списак разредних учитеља
и ученика са подацима о успеху из школске
1963/64. до 1967/68. године за ОШ „Таковски
партизански батаљон“ – одељење у Јабланици
односно за ОШ „Др Иван Рибар“ - одељење у Ја
бланици од школске 1969/70. до 1982/83. године
После сваког списка наводи Запажања, као што
су активности ђака (сађење живе ограде, уређи
вање дворишта, библиотеке, чишћење снега,
одлазак на излет на Тару и Кадињачу и у Бео
град). Налазимо занимљив податак да је у школу
1982. године привремено смештен легат поро
дице Настасијевић. У посебном поглављу пише
и о помоћним радницима у Основној школи у

Јабланици. У поглављу Од течајева до факу
лтета наводи име првог Јабланичанина са
завршеним факултетом, као и читаве спискове
оних који су завршили течај за описмењавање,
гимназију, средњу економску школу, средњу по
љопривредну школу у Чачку, средњу железничку
школу у Пули, као и спискове оних који су
завршили вишу школу односно факултет.
Поред важних чињеница које презентује у
овој књизи, аутор нам веома живописно, кроз
занимљиве догађаје и анегдоте, осликава мен
талитет нашег народа и његов друштвени живот
на селу. У овом смислу посебно су занимљива
поглавља: Надимци, Вашари, свирачи, играчи
и певачи, Народни живот, Записи о људима и
Цртице о обичајима, веровању и врачању.
Своју заинтересованост за прошлост и
снажно уверење да је она нераскидиво везана за
нашу садашњост Драгојловић нам је потврдио
овим делом, чија је непролазна вредност упра
во у чувању од заборава лепоте и значаја шума
дијског села.
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Слађана Мијатовић

МОМЧИЛО
НАСТАСИЈЕВИЋ
– ЧОВЕК И УМЕТНИК
Приказ књиге Светомира Настасијевића
Момчило Настасијевић – човек и уметник,
Музеј рудничко-таковског краја,
Горњи Милановац, 2012, 145 стр.

Може ли се књижевно или уопште уме
тничко дело аутора добро спознати и најбоље
разумети без завиривања у шкрињу са његовим
људским садржајима, са његовим доживљајима,
искуствима? Да ли постоји део који је уметни
чка половина једног бића и да ли се она може
посматрати независно од његове духовне поло
вине, условљавају ли оне једна другу или живе
раздвојене животе?
На ова и слична питања која се могу поста
вити када се размишља о вези између уметности
једног аутора и његовог живота, одговор је дао
Светомир Настасијевић пишући о своме рође
ном брату, а нашем Милановчанину, Момчилу
Настасијевићу. У документарно врло драгоценој
књизи, коју је године 2012. издао Музеј рудничкотаковског краја, а коју је приредила Тања Гачић,
испреплетао је Светомир Настасијевић (иначе и
сам уметник) нити два Момчила: Момчила чо
века и Момчила уметника. И показао је да оно
што проживљава човек финим везом од заборава
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сачува уметник и да ветрови који шибају човека
оставе трага у ономе што уметник ствара.
Момчило Настасијевић – човек и уметник
књига је и биографска, која се враћа прецима
овог уметника, а сеже до периода после његове
смрти, када породица, уз помоћ претплатника,
објављује његова целокупна дела у девет књига.
Није се аутор случајно вратио прецима по оче
вој линији – градитељима „нове” Србије – који
су у своје време и своје неимарске послове уно
сили нешто ново. Ту тежњу за новим наследио
је Момчило од њих и водио се њоме када је од
свог материјала, а то су биле речи, подизао књи
жевне светове.
Пишући о Момчилу, писао је аутор и о жи
воту једне породице, а пажљив читалац готово
да може, крећући се кроз свет ове књиге, да
осети топлину дома у коме је стасавало седморо
деце. Момчило је био један од њих седморо:
рањив, осећајан, нежан... О томе заиста говори
низ ауторових сећања у вези са Момчиловим
детињством: последњи је отишао са гробља
када је сахрањена његова учитељица и плакао
је све до куће, где га је мајка једва умирила;
викао је и тукао се са децом да заштити Мића
Табалицу, сиромашног обућара равних табана,
кога су деца задиркивала због његовог смешног
хода. Његова танана природа није му дозвоља
вала да за вршњацима јурца у немиле ловачке
походе, па је од њихових грубости штитио и
рибе и птице. У детаљима које може знати само
брат о брату препознаје се осетљиво и хумано
биће које је волело ближње, али и све људе
око себе. И разумевало их... „Ипак је Момчило
у свим кутовима овог света где обитавају, би
тишу и делују људи, првенствено и лако про

дирао у најтајанственије њихове мисли и осе
ћања и у најзамршеније њихове односе.” На
више места у књизи може се прочитати да је
био повучен, скроман и ненаметљив. Волео је
своју породицу и најсигурније се, још као дете,
осећао у њеном скуту. У годинама које су по
том дошле тешко је носио породичне и личне
туге: Живорадов боравак у рату, смрт најстарије
сестре, безосећајност и грубост света према
њему самом и према ономе што је као уметник
створио.
Књига говори и о Момчиловом широком
образовању, свестраности и познавању разли
читих сфера живота. Овај човек, који је рођен у
смирај деветнаестог века и који је живео до пред
Други светски рат, добро је, још у гимназији,
савладао француски и немачки језик, а касније
и енглески, руски и италијански. Латински
је познавао у довољној мери да на њему чита
оригинале старе римске књижевности. Свирао
је флауту и виолину, а по речима његовог брата
Светомира, вежбао је и свирање на виолончелу
и свирање на клавиру. У својој петој години
знао је да чита и пише, а у другом разреду осно
вне школе вршњаци су га прозвали Сократ. „Већ
у том добу његова природа је више тежила раз
мишљању и расуђивању и повлачењу у себе.”
За гимназијских дана почео је да пише песме и
приче и да бележи мисли, али, нажалост, ништа
од тога није сачувано. Највећи део тога песник
је сам уништио. Породици су остала дела тек из
периода када је имао 21 годину.
Да је заиста био свестран, потврђује и ње
гово касније, врло разноврсно књижевно ства
рање. Писао је поезију, либрета за опере, драм
ске текстове, приповетке. Уз то је и преводио.
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Познавао је наше фреско-сликарство и увек се
наново враћао његовом значају и вредности.
Свакако да под плашт песникове богате
природе иде необичан професорски дар о коме
је нешто забележено и у речи приређивача ове
књиге. Песников брат сматра да је штета што
дискусије и разговори које је водио са својим ги
мназистима и књижевне теорије које им је изла
гао на часовима нису негде забележене.
Будући и сам уметник, Светомир Настаси
јевић одлично је разумео да би ова књига без
редова посвећених поетици и естетици Момчи
ла Настасијевића била књига о једној половини
човека. Због тога што говори о његовим књи
жевним стремљењима, размишљањима, о њего
вом изоштреном уметничком укусу и израженој
самокритичности, књига је вредан материјал
и за све оне који се баве тумачењем Настаси
јевићевог дела. „Њега нису могли да загреју и
задобију никакви ефемерни увезени ’изми’,
нити је одобравао ставове неких наших књиже
вника који су све те књижевне новине из Евро
пе безглаво имитирали и преносили у нашу
средину. У том светском вртлогу и књижевном
хаосу он се окренуо прво себи, па онда нашој
народној књижевности, поезији и прози, и на
шем народном говору. Било му је сасвим јасно
да без новог, снажног и оригиналног језика не
може остварити своје оригиналне замисли, ни
у домену поезије, ни у домену прозе.” Стварао
је пуно и увек је изнова „прочитавао, прегледао
и сређивао” своје рукописе, а није му било
страно ни уништавање онога што је створио, а
чиме није био задовољан. Уништио је и музичке
композиције које је писао за флауту.

Најважнији корак на путу којим је кренуо
двадесетих година двадесетог века предстаља
ло је за Момчила Настасијевића истраживање
нових могућности за препород нашег књижев
ног језика, а самим тим и форме и књижевног
стила. Његовом програмском песмом, насталом
у том периоду, Светомир Настасијевић сматра
песму Фрула. Она представља смер и програм
Момчилове књижевности. У њој се, по речима
Светомира Настасијевића, чита да ће убудуће
песникова поезија бити прожета феноменима
„музике нашег језика”, да ће му и поезија и
проза бити разапете између неба и земље, из
међу коначног и бесконачног. Стиховима ове
песме погледао је у даљину и показао да осећа
да ће му књижевно стваралаштво „сузицом и
капљом крви” бити кићено.
Пошто је ова књига и сведочење о једном
друштву, неспособном да се носи са свим
оним што је ново, са оним што струји снагом
и свежином, у њој читалац сазнаје за многе
недаће и препреке које су стајале на путу Мом
чилу Настасијевићу – великом српском књи
жевнику. Све што је стварао (и драмска дела,
и приповедна проза, и његова поезија) наила
зило је на неразумевање, омаловажавање и из
ругивање оних који су постављали драмски
репертоар у позориштима или кројили изда
вачку делатност оног времена. Замерали су му
неразумљивост поезије, одсуство радње у драм
ским текстовима, одсуство спонтаности припо
ведања у приповеткама.
Оног момента када је у нашу књижевност
унео нешто ново и другачије, почео је да схвата
лицемерје и превртљивост и оних који су се
издавали за његове пријатеље, али наставио је
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да се дружи са њима, примајући их у свој дом.
(Мада се пуно књижевника окупљало око њега,
Светомир Настасијевић тврди да је Момчило имао
једва два-три искрена пријатеља међу писцима.)
Док је имао снаге у себи, носио се са не
правдом, а када је снагом посустао у тој борби,
престао је да пише. „Зар има смисла радити
и живети у оваквој средини?”, упитао се када
ја Српска књижевна задруга одбила да објави
„Хронику моје вароши”. Схватио је и говорио
да се они, који се празним речима боре за нешто
ново, уплаше чим се то ново и појави. Сумњао
је да томе новом нису ни дорасли. И заиста,
том његовом новом нису били дорасли ни вре
ме у коме је живео, ни Београд у коме је живео,
ни људи са којима је, условно речено, живео.
(Гаврило Принцип с којим је друговао пре по
четка Првог светског рата, Исидора Секулић,
Станислав Винавер и Ксенија Атанасијевић, ко
ји су га подржавали и када су га сви подсмеху
извргли, представљају, уз чланове породице,
јунаке оног времена који се нису огрешили о
овог тихог, хуманог и карактерног човека.)
Уз све претходно, књига представља и малу
збирку преписаних докумената Момчила Наста
сијевића. Занимљиво је видети препис сведо
чанстава која је песник добио после завршеног
четвртог разреда основне школе у Горњем Ми
лановцу, после положене мале матуре у чачан
ској Гимназији и после положеног испита зре
лости. Међу корицама књиге налази се и препис
уверења о положеном дипломском испиту на

Филозофском факултету у Београду. Ту су и
преписи уверења и објава из којих се виде пе
сниково кретање за време рата, његове ратне
дужности, али и објављивање његове сталне
војне неспособности. Тужно сведочанство пред
стављају признанице које је добијао од изда
вача када би однео новац за издавање својих
књижевних остварења, а срамно сведочанство
преписи одговора које је добијао из Српског
народног позоришта на понуду да на свом ре
пертоару изводе његове драме.
У књизи се налази и препис писма које је
браћи покојног Момчила Настасијевића упути
ла Момчилова пријатељица Исидора Секулић,
не могавши да се појави на јавној комеморацији.
Искрено и топло написала је да је он песник кога
чита у часовима кад треба помоћ и светиљка,
да је истраживач дивота и моћи нашег језика
и, оно што је за њу драгоцено, ваздашњи једно
мисленик њен. Предвидела је тада да ће његов
значај расти и да ће постати многима „за много
шта, полазна тачка и навеститељ”.
Надахнута реч приређивача, текст аутора,
али и брижљиво одабране фотографије на кра
ју књиге приближавају читаоцу живот и ства
ралаштво Момчила Настасијевића. Можда ће
онај ко прочита књигу и после читања остати
равнодушан према ономе што је Момчило На
стасијевић написао, али да ће дубоко поштовање
према овом човеку и људско саосећање са њим
засветлети у њему као две искрице – готово да
је сигурно.
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Невена Витошевић

ГНЕЗДО НЕДОДИРНО
ИЛИ ХЛЕБНА ДУША
ПЕСНИКИЊЕ
ДАРЕ РАДОЈЕВИЋ
Приказ књиге Даре Радојевић Хлебна душа,
Litostudio, Нови Сад, 2012, 208 стр.

Дара Радојевић је у истинском значењу тих
речи – песникиња отвореног срца, чији су живот
и поезија једно. Све битно, лепо, велико из
Дариног живота сели се у песму, или га Дара већ
у самом зачетку види као песму, па се тако свако
дубоко осећање према ближњима и природи –
претвара у поезију. Стога, читаву њену породицу
проналазимо у њеним стиховима, као и друге, за
њу упечатљиве личности њеног херцеговачког
завичаја и шумадијског крајолика, где је удата.
Дарина песма је светла, чиста, јасна. У њој
нема места за мржњу, неразумевање, озлојеђе
ност. Напротив, ту се не суди никоме, већ ра
зумевања има на претек и за свакога. То је
поезија дубоког вољења, истинске људскости,
добронамерности, опраштања, пуна мелемности
и за своје и за туђе озледе. Или како нам Дара
истанчано саопштава у песми Гнездо за птицу
добра:
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Ја ни од чега градим гнездо за птицу
добра.

Даре Радојевић, могло би се на основу њене
поезије претпоставити да су јој ови песници
посебно блиски. Они су нека врста координата
њеног песничког дијаграма, јер Дара се у својој
поезији управо креће од лирско-љубавних тема
које извиру из женског срца, о којима је, свима
нам толико познато и топло, певала Десанка,
до слика живота у селу, испричаних питко и
певљиво, што на тренутак може да подсети на
Добрицу. Посебно је таква песма Леко и Де
санка.
Међутим, упркос сличностима са њој бли
ским песницима, које доживљава као охрабре
ње на сопственом путу, Дара Радојевић пева
својим особеним гласом. У целини посматрана,
њена поезија твори аутентичну целину, која
представља сведочење оригиналне личности.
Личности са својом непоновљивом, како Дара
на једном месту каже, ружом мисли испод чела.
Ову поезију исписује рука песникиње све
сне посебности песничког усуда. У песми По
вратак наилазимо на величанствен стих о вези
између песника и буђења природе:

А онда, након овог предивног исказа, додаје
два изненађујућа стиха, која сведоче о њој као о
изворном песнику, који је у стању и када каже
нешто овако лепо, да иде још даље, да се попне
још више:
				
У мојој души све блаже –
– у мојој души све тише.
Иако ритмом, а донекле и значењем, ови сти
хови праве заокрет у песми, они представљају
природан одраз племените мудрости, која увек
изнова свој прави дом проналази у благости и
тишини.
Дарина поезија има у себи нешто безвреме
но и по својој форми и по садржини. По ритму
и мелодичности ближа је старим но савременим
песницима. Она не жели да шокира, изненади,
заковитла, замрси, она с лакоћом прича своју
причу у стиховима, са жељом да је онај ко је
слуша, или чита, разуме, и не само разуме већ и
дубоко са њом саосећа, као што и она са свима
саосећа; а не треба заборавити да је саосећање
једна од највиших, ако не и највиша људска
особина.
Дара Радојевић се својим срцем директно
обраћа срцима других бића, и у том смислу
њена поезија је део и великог Божијег срца. А
њена душа пред нама нараста у ону суштаствену
– хлебну.
Нимало случајно песму Охрабрење песни
киња посвећује Десанки Максимовић и Добри
ци Ерићу. Чак да и нема ове песме у опусу

И под земљом се песник узбуди
од пролећа.
Мало ко је у песништву показао да овако
дубоко познаје и осећа бит песника. У истом
духу песникиња за себе каже:
Јасика сам,
а живим у храстовој шуми...
Пролеће сам,
а морам кроз сва годишња доба...
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Не разабира се Дара Радојевић само у пла
тно душе, своје и туђе, и не разоткрива само
дубине душе песничке, пење се она и у висине,
спајајући нас са нитима истканим од светлости
Сунца и других звезда, са нитима што беху пре
нас и што ће бити и када нас не буде:

И тако нам ова песникиња испреда свој тр
новити, лепи пут, јер сваки вредан пут води,
како би латини рекли: per aspera ad astra –
преко трња до звезда. На том путу, исписујући
топлином и светлошћу своје хлебне душе сти
хове, Дара Радојевић свија песме као гнезда
за птицу добра, као гнезда за никад умрлог
песника и јасику у храстовој шуми, као гнезда
за све оне које воли и које би да разуме, па све
до оног што свија се у благости и потпуној
тишини, горе негде – гнезда недодирног.

Горе се цветање велико догађа,
и танане се вреже сплићу,
и човек се из себе рађа,
и душа се за душу веже.
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Вишња Петровић

БИБЛИОГРАФИЈА ДЕЛА
ДОБРИЦЕ ЕРИЋА
У ЗАВИЧАЈНОМ ОДЕЉЕЊУ
БИБЛИОТЕКЕ
БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ

ма до најновијег), а унутар исте године, библио
графске јединице су распоређене по азбучном
реду наслова.
Коришћен је Међународни стандард за би
блиографски опис монографских публикација
- ISBD(M).
Као пратећи елементи уз библиографију се
јављају два регистра :
- именски регистар,
- регистар наслова.
У именском регистру се налазе имена ауто
ра, коаутора, илустратора, приређивача, односно
сва имена која се појављују у библиографским
јединицама. Имена у овом регистру наведена су
по алфабетском поретку (азбучно). Уз име је
додаван број библиографске јединице у којој се
то име налази.
Регистар наслова обухвата све наслове дела
обрађене у овој библиографији. Наслови су
такође ређани алфабетски (азбучно) и додаван
је број библиографске јединице.

I Методолошке напомене

Приликом састављања библиографије дела
Добрице Ерића у завичајном одељењу Библио
теке “Браћа Настасијевић” коришћен је фонд
завичајног одељења. Као основни библиограф
ски извор коришћен је каталог библиотеке,
електронски и лисни именски/ауторски, чиме
је стечен увид у целокупно дело Добрице
Ерића које завичајно одељење наше библиотеке
поседује. Коначан избор обухватио је само моно
графске публикације овог аутора. Библиограф
ски је описана свака публикација „de visu“, са
књигом у руци.
Библиографија је по својој садржини персо
нална (садржи радове Добрице Ерића). Библио
графске јединице су распоређене комбиновано,
тј. хронолошки (библиографске јединице се ре
ђају по времену излажења од најстаријег дату
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Нолит, 1971 (Београд : Култура) . - 59 стр. ; 19 cm
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- 59 стр. ; 21 cm

4.
821.163.41-1
1249
ЕРИЋ, Добрица
Стари сељачки календар / Добрица Ерић .
- Нови Сад : Матица српска, 1966 (Нови Сад :
Будућност) . - 102 стр. ; 20 cm

10.
821.163.41-1
1258
ЕРИЋ, Добрица
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Zdravice / Dobrica Erić . - Beograd : Grafos,
1976 (Novi Sad : Budućnost) . - 27 str. : ilustr. ; 19
cm . - (Biblioteka Đerdan; kolo 4)
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Језеро Јежева бара / Добрица Ерић . - Бео
град : Нолит, 1993 (Суботица : Бирографика ) .
- 181 стр. : илустр. ; 20 cm . - (Библиотека Моја
књига )

60.
821.163.41-93-1
1713
ЕРИЋ, Добрица
Стабло твог тела : песме / Добрица Ерић . –
„Милић Ракић“, 1990 (Ваљево : „Милић Ракић“)
. - 82 стр. ; 18 cm

65.
821.163.41-1
299
ЕРИЋ, Добрица
Плачи вољена земљо / Добрица Ерић . Сараорци : „Драган Лаковић“, 1993 (Крагујевац
: „Никола Николић“) . - 99 стр. ; 21 cm . (Библиотека Млечни пут)

61.
821.163.41-93-1
2295
ЕРИЋ, Добрица
Еколошки буквар / Добрица Ерић . - 1.изд. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1991 (Београд : Култура) . - 95 стр. : илустр. ; 24 cm

66.
821.163.41-93-1
1717
ЕРИЋ, Добрица
Плава месечина : избор поезије за децу /
Добрица Ерић . - 2. изд. - Београд : Завод за
уџбенике и наставна средства, 1994 (Суботица :
Бирографика) . - 77 стр. : илустр. ; 19 cm

62.
821.163.41-1
183
ЕРИЋ, Добрица
Пужева срма : хаику / Добрица Ерић . Београд : Нолит, 1991 (Суботица : Бирографика)
. - 119 стр. ; 20 cm
63.
821.163.41-31
ЕРИЋ, Добрица

67.
821.163.41-1
262
ЕРИЋ, Добрица
Разапета земља / Добрица Ерић . - Београд
: СКЗ, 1994 (Београд : Нови дани) . - 108 стр. ;
17 cm . - (Мала библиотека Српске књижевне
задруге)

263
168

68.
821.163.41-1
264
ЕРИЋ, Добрица
Трава је увек млада : старе и нове песме
/ Добрица Ерић . - Горњи Милановац : Дечје
новине : Скуоштина општине, 1994 (Горњи
Милановац : Графопринт) . - 188 стр. ; 21 cm

: Дечје новине, 1995 (Београд : Култура ) . - 156
стр. ; 22cm . - (Дела Добрице Ерића у 20 књига ;
коло 1 , књ. 3) (Изабрана дела Добрице Ерића )
72.
821.163.41-1
406
ЕРИЋ, Добрица
Злодух : сузе за будуће песме / Добрица
Ерић . - Пале : Срна ; Горњи Милановац : Дечје
новине, 1995 (Горњи Милановац : Графопринт)
. - 121 стр. ; 21 cm

69.
821.163.41-93-1
413
ЕРИЋ, Добрица
Божићна прича и друге празничне песме /
Добрица Ерић . - Београд : „Драганић“ : СКЗ :
Нолит ; Горњи Милановац : Дечје новине, 1995
. - 211 стр. ; 22 cm . - (Дела Добрице Ерића у 20
књига ; коло 1, књ. 7) (Изабрана дела Добрице
Ерића)

73.
821.163.41-93-1
416
ЕРИЋ, Добрица
Језеро Jежева бара : песме и бајке / До
брица Ерић ; [илустрације Злата Билић и До
брица Ерић] . - Београд : „Драганић“ : СКЗ : Но
лит ; Горњи Милановац : Скупштина општине
: Дечје новине, 1995 (Београд : Култура) . - 239
стр . : илустр. ; 22 cm . - (Дела Добрице Ерића
у 20 књига ; коло 1, књ. 10) (Изабрана дела До
брице Ерића)

70.
821.163.41-93-1
407
ЕРИЋ, Добрица
Вашар у Тополи : хумористичка поема
за децу од 3 до 103 године / Добрица Ерић
; [илустрације Добрица Ерић] . - Београд :
„Драганић“ : СКЗ : Нолит ; Горњи Милановац
: Скупштина општине : Дечје новине, 1995
(Београд : Култура ) . - 158 стр. ; 22 cm . - (Дела
Добрице Ерића у 20 књига ; коло 1, књ.1)
(Изабрана дела Добрице Ерића)

74.
821.163.41-93-1
1714
ЕРИЋ, Добрица
Калипољски ђердан / Добрица Ерић . Ваљево : Центрекс, 1995 (Ваљево : Ваљевска
штампарија ) . - 112 стр. ; 17 cm

71.
821.163.41-93-1
409
ЕРИЋ, Добрица
Долина сунцокрета : поема за младе /
Добрица Ерић . - Београд : „Драганић“ : СКЗ :
Нолит ; Горњи Милановац : Скупштина општине

75.
821.163.41-93-1
412
ЕРИЋ, Добрица
Мој друг Миливојчићев луг : читанка
годишњих доба / Добрица Ерић . - Београд :
169

„Драганић“ : СКЗ : Нолит ; Горњи Милановац
: Скупштина општине : Дечје новине, 1995 . 173 стр. ; 22 cm . - (Дела Добрице Ерића у 20
књига ; коло 1 , књ. 6) (Изабрана дела Добрице
Ерића)

илустр. ; 22 cm . - (Дела Добрице Ерића у 20
књига ; коло 1, књ.4) (Изабрана дела Добрице
Ерића)
79.
821.163.41-93-1
414
ЕРИЋ, Добрица
Тако жубори река : роман / Добрица Ерић
; илустрације Раде Мудринић, Злата Билић и
Добрица Ерић . - Београд : „Драганић“ : СКЗ :
Нолит ; Горњи Милановац : Скупштина општи
не : Дечје новине, 1995 (Београд : Култура) .
- 182 стр. : илустр. ; 22 cm . - (Дела Добрице
Ерића у 20 књига ; коло 1, књ. 8) (Изабрана дела
Добрице Ерића)

76.
821.163.41-93-1
415
ЕРИЋ, Добрица
Песме о цвећу и о свицима / Добрица Ерић
. - Београд : „Драганић“ : СКЗ : Нолит ; Гор
њи Милановац : Скупштина општине : Дечје
новине, 1995 (Београд : Култура) . - 153 стр. :
илустр. ; 22 cm . - (Дела Добрице Ерића у 20
књига ; коло 1, књ.9) (Изабрана дела Добрице
Ерића)

80.
821.163.41-93-1
408
ЕРИЋ, Добрица
Торта са пет спратова : хумористичка
поема за малу и велику децу / Добрица Ерић .
- Београд : „Драганић“ : СКЗ : Нолит ; Горњи
Милановац : Скупштина општине : Дечје но
вине, 1995 (Београд : Култура) . - 120 стр. ; 22
cm . - (Дела Добрице Ерића у 20 књига ; коло 1,
књ. 2) (Изабрана дела Добрице Ерића)

77.
821.163.41-93-1
411
ЕРИЋ, Добрица
Река с ружом римована : песме / Добрица
Ерић ; [илустрације Злата Билић и Добрица
Ерић]. - Београд : „Драганић“ : СКЗ : Нолит ;
Горњи Милановац : Скупштина општине : Дечје
новине, 1995 (Београд : Култура) . - 202 стр. ; 22
cm . - (Дела Добрице Ерића у 20 књига ; коло 1,
књ. 5) (Изабрана дела Добрице Ерића)

81.
821.163.41-1
418
ЕРИЋ, Добрица
Бели анђео : нови стари српски календар
; Песма о ратару : песме / Добрица Ерић ;
[илустрације Добрица Ерић] . - Београд :
„Драганић“ : Нолит ; Горњи Милановац : Скуп
штина општине : Дечје новине, 1996 (Београд
: Култура) . - 203 стр. : илустр. ; 22 cm . - (Дела

78.
821.163.41-93-1
410
ЕРИЋ, Добрица
Славуј и сунце ; Огрлица од грлица : ране
песме / Добрица Ерић ; [илустрације Добрица
Ерић] . - Београд: „Драганић“ : СКЗ : Нолит ;
Горњи Милановац : Скупштина општине : Дечје
новине, 1995 (Београд : Култура) . - 194 стр. :
170

85.
821.163.41-31
424
ЕРИЋ, Добрица
Прстен у извору / Добрица Ерић ; [илу
страције Добрица Ерић] . - Београд : „Драганић“ :
Нолит ; Горњи Милановац : Скупштина општине
: Дечје новине, 1996 (Београд : Култура) . - 150
стр. ; 22 cm . - (Дела Добрице Ерића у 20 књига ;
коло 2 , књ.18) (Изабрана дела Добрице Ерића)

Добрице Ерић у 20 књига ; коло 2, књ. 12)
(Изабрана дела Добрице Ерића)
82.
821.163.41-1
417
ЕРИЋ, Добрица
Буклија : ране песме / Добрица Ерић
; [илустрације Добрица Ерић] . - Београд :
„Драганић“ : Нолит ; Горњи Милановац : Скуп
штина општине : Дечје новине, 1996 . - 201 стр.
: илустр. ; 22 cm . - (Дела Добрице Ерића у 20
књига ; коло 2 , књ. 11) (Изабрана дела Добрице
Ерића )

86.
821.163.41-1
426
ЕРИЋ, Добрица
Разапета земља : сузе за будуће песме /
Добрица Ерић ; [илустрације Добрица Ерић] .
- Београд : „Драганић“ : Нолит ; Горњи Мила
новац : Скупштина општине : Дечје новине,
1996 (Београд : Култура) . - 225 стр. : илустр. ;
22 cm . - (Дела Добрице Ерића у 20 књига ; коло
2, књ. 20) (Изабрана дела Добрице Ерића)

83.
821.163.41-1
421
ЕРИЋ, Добрица
Венац сонетних венаца ; Пужева срма :
хаику / Добрица Ерић ; [илустрације Добрица
Ерић] . - Београд : „Драганић“ : Нолит ; Горњи
Милановац : Скупштина општине : Дечје
новине, 1996 (Београд : Култура) . - 222 стр. :
илустр. ; 22 cm . - (Дела Добрице Ерића у 20
књига ; коло 2, књ. 15) (Изабрана дела Добрице
Ерића)

87.
821.163.41-31
422
ЕРИЋ, Добрица
Сан гружанске летње ноћи : мали лирски
роман / Добрица Ерић ; [илустрације Добрица
Ерић] . - Београд : „Драганић“ : Нолит ; Горњи
Милановац : Скупштина општине : Дечје
новине, 1996 (Београд : Култура) . - 151 стр. :
илустр. ; 22 cm . - (Дела Добрице Ерића у 20
књига ; коло 2, књ. 16) (Изабрана дела Добрице
Ерића)

84.
821.163.41-1
425
ЕРИЋ, Добрица
Лутам и певам : песме / Добрица Ерић
; [илустрације Добрица Ерић] . - Београд :
„Драганић“ : Нолит ; Горњи Милановац :
Скупштина општине : Дечје новине, 1996
(Београд : Култура ) . - 221 стр. : илустр. ; 22 cm
. - (Дела Добрице Ерића у 20 књига ; коло 2 ,
књ.19 ) (Изабрана дела Добрице Ерића )

88.
821.163.41-1
ЕРИЋ, Добрица
171

419

. - (Дела Добрице Ерића у 20 књига ; коло 2 ,
књ. 14) (Изабрана дела Добрице Ерића)

Срицање жене : љубавне песме / Добрица
Ерић ; [илустрације Добрица Ерић] . - Београд :
„Драганић“ : Нолит ; Горњи Милановац : Скуп
штина општине : Дечје новине, 1996 (Београд
: Култура) . - 198 стр. : илустр. ; 22 cm . - (Дела
Добрице Ерића у 20 књига ; коло 2, књ. 13)
(Изабрана дела Добрице Ерића)

92.
821.163.41-93-1
1719
ЕРИЋ, Добрица
Ћилим - поље : изабране песме / Добрица
Ерић ; приредио Драган Лакићевић . - Београд :
Bookland, 1998 (Сремска Каменица : Grafoofset)
. - 169 стр. ; 20 cm . - (Српска књижевност за
децу ; коло 4)

89.
821.163.41-1
3886
ЕРИЋ, Добрица
Субота мог детињства / Добрица Ерић .
- Пожега : Епоха, 1996 . - 62 стр. ; 17 cm . (Едиција Голуб ; коло 2)

93.
821.163.41-93-1
2258
ЕРИЋ, Добрица
Вилина долина : песмарица / Добрица Ерић
; [приредио Добривоје Лале Ерић ; илустрације
Слободан Јелесијевић] . - Београд : „Драганић“,
1999 (Београд : Култура) . - 113 стр. : илустр. ;
21 cm . - (Библиотека Зелени чардак ; књ. 4)

90.
821.163.41-1
423
ЕРИЋ, Добрица
Фењер Стојадина Анђелковића : песме и
поеме (мистичне, фантастичне, трагичне, ша
љиве и тугаљиве) / Добрица Ерић ; [илустрације
Добрица Ерић] . - Београд : „Драганић“ : Нолит
; Горњи Милановац : Скупштина општине : Де
чје новине, 1996 (Београд : Култура) . - 206 стр.
: илустр. ; 22 cm . - (Дела Добрице Ерића у 20
књига ; коло 2, књ.17) (Изабрана дела Добрице
Ерића)

94.
821.163.41-93-1
1142
ЕРИЋ, Добрица
Лађе у пољу : изабране песме / Добрица
Ерић ; избор и поговор Слободан Ж. Марковић
. - Горњи Милановац : Дечје новине ; Београд
: „Драганић“(Крагујевац : “Никола Николић” ),
1999 . - 280 стр. : илустр. ; 23 cm . - (Библиотека
Златни лептир ; св. 4)

91.
821.163.41-1
420
EРИЋ, Добрица
Чардак између четири јабуке : лирска
проза / Добрица Ерић ; [илустрације Добрица
Ерић] . - Београд : „Драганић“ : Нолит ; Горњи
Милановац : Скупштина општине : Дечје нови
не , 1996 (Београд : Култура) . - 161 стр. ; 22 cm

95.
821.163.41-1
656
ЕРИЋ, Добрица
Разапета земља : сузе за будуће песме /
Добрица Ерић ; [илустрације Добрица Ерић] .
172

- 4. изд . - Београд : „Драганић“, 1999 (Београд :
Јанус) . - 219 стр. ; 22 cm

Таково, РЈ Штампарија ) . - 12 стр. : илустр. ; 20
cm . - (Библиотека Плави зец ; књ. 8)

96.
821.163.41-93-1
2293
ЕРИЋ, Добрица
Венац од баштенског цвећа / Добрица Ерић
; [илустрације Слободан Јелесијевић] . - Београд
: „Драганић“, 2000 (Горњи Милановац : ПИК
Таково, РЈ Штампарија) . - 12 стр.: илустр. ; 20
cm (Библиотека Плави зец ; књ. 11 )

100.
821.163.41-93-1
2291
ЕРИЋ, Добрица
Недеља / Добрица Ерић ; [илустрације
Слободан Јелесијевић] . - Београд : „Драганић“,
2000 (Горњи Милановац : ПИК Таково, РЈ
Штампарија) . - 12 стр. : илустр. ; 20 cm . (Библиотека Плави зец ; књ. 10)

97.
821.163.41-93-1
2288
ЕРИЋ, Добрица
Венац од пољског цвећа / Добрица Ерић ;
[илустрације Слободан Јелесијевић] . - Београд
: „Драганић“, 2000 (Горњи Милановац : ПИК
Таково, РЈ Штампарија) . - 12 стр. илустр. ; 20
cm . - (Библиотека Плави зец ; књ.12 )

101.
821.163.41-93-1
2289
ЕРИЋ, Добрица
Песма о носу и мирисима / Добрица Ерић ;
[илустрације Слободан Јелесијевић] . - Београд
: „Драганић“, 2000 (Горњи Милановац : ПИК
Таково, РЈ Штампарија) . - 12 стр. илустр. ; 20
cm . - (Библиотека Плави зец ; књ. 9)

98.
821.163.41-93-1
2290
ЕРИЋ, Добрица
Добричин календар / Добрица Ерић ; [илу
страције Слободан Јелесијевић] . - Београд :
„Драганић“, 2000 (Горњи Милановац : ПИК
Таково, РЈ Штампарија) . - 12 стр. : илустр. ; 20
cm . - (Библиотека Плави зец ; књ. 13)

102.
821.163.41-1
1615
ЕРИЋ, Добрица
Пркосна песма / Добрица Ерић . - Београд
: Сова, 2000 (Рума : Графапромет) . - 39 стр. :
илустр. ; 24 cm . - (Библиотека 2000)
103.
821.163.41-1
2223
ЕРИЋ, Добрица
Букет вечерњих љубичица : песме / Добрица
Ерић . - Бања Лука : Слово, 2001 . - 142 стр. :
слика аутора ; 21 cm . - (Библиотека Лане)

99.
821.163.41-93-1
2292
ЕРИЋ, Добрица
Златна круница / Добрица Ерић ; [илу
страције Слободан Јелесијевић] . - Београд :
„Драганић“, 2000 (Горњи Милановац : ПИК
173

108.
821.163.41-93-1
2495
ЕРИЋ, Добрица
Празник воћа и поврћа : песме / Добрица
Ерић . - 2. изд. - Рума : Српска књига, 2002 (Рума
: Српска књига) . - 102 стр. : илустр. ; 21 cm

104.
821.163.41-93-1
2257
ЕРИЋ, Добрица
Празник воћа и поврћа : песме / Добрица
Ерић . - Београд : Нолит ; Рума : Српска књига,
2001 (Рума : Српска књига) . - 100 стр. : илустр.
; 21 cm . - (Љубичаста библиотека Моја књига.
Савремена српска књижевност за децу)

109.
821.163.41-1
3089
ЕРИЋ, Добрица
Срце заљубљено у ружу ветрова : изабране
песме / Добрица Ерић . - Београд : Нолит, 2003
(Бор : Бакар) . - 215 стр. ; 18 cm . - (Библиотека
Дар)

105.
821.163.41-31
2063
ЕРИЋ, Добрица
Сан гружанске летње ноћи : мали лирски
роман / Добрица Ерић . - Београд : Нолит :
„Драганић“ ; Рума : Српска књига, 2001 (Рума
: Српска књига) . - 155 стр. : илустр. ; 17 cm .
- (Библиотека Вилино коло ; књ.1)

110.
821.163.41-1
3160
ЕРИЋ, Добрица
Букет вечерњих љубичица : изабране и нове
песме / Добрица Ерић ; [цртежи у књизи Јова
на Дамљановића, Зорана Рогановића] . - Рума
: Српска књига, 2004 (Рума : Српска књига
Графампромет) . - 173 стр. : илустр. ; 20 cm . (Дечја књига Добрица . Српски писци ; књ. 20)

106.
821.163.41-1
2779
ЕРИЋ, Добрица
Ћилим - поље : песме и приче / Добрица
Ерић ; [приредио Никола Страјнић]. - Београд :
„Драганић“, 2001 (Београд : Јанус) . - 66 стр. ; 17
cm . - (Лектира за II разред основне школе)

111.
821.163.41-1
3161
ЕРИЋ, Добрица
Пужева срма : хаику / Добрица Ерић . - Рума
: Српска књига, 2004 (Рума : Српска књига) . 143 стр. : илустр. ; 13 cm . - (Библиотека Вечни
трен : хаику ; књ.7 )

107.
821.163.41-93-1
2724
ЕРИЋ, Добрица
Велика песма о једном малом јагњету /
Добрица Ерић ; илустровала Сузана Кубинец
; [приредили Симеон Маринковић и Славица
Марковић] . - ( 1. изд. ) . - Београд : Креативни
центар, 2002 (Београд : Графипроф ) . - 32 стр. :
илустр. ; 29 cm . - (Библиотека Пустоловине)

112.
821.163.41-93-1
ЕРИЋ, Добрица
174

4002

. - Београд : Bookland, 2007 (Београд : „Филип
Вишњић“) . - 167 стр. : илустр. ; 21 cm . (Библиотека Посебна издања)

Балада о ковачу и мачкицама : и још две
бајке у стиху / Добрица Ерић . - Рума : Српска
књига, 2005 (Рума : Српска књига ) . - 44 стр.
: илустр. ; 24 cm . - (Дечја књижица Милица ;
коло 1 , књ. 3 )

117.
821.163.41-1
4193
ЕРИЋ, Добрица
Косовски венац : бројанице повеснице
од 433 чворића / Добрица Ерић . - Београд :
Народна књига - Алфа, 2007 (Београд : Алфа)
. - 93 стр. ; 20 cm . - (Библиотека Дела Добрице
Ерића )

113.
821.163.41-1
3993
ЕРИЋ, Добрица
Деца са златом липе у коси : приче у
стиховима о деци са Космета / Добрица Ерић
. - Београд : Народна књига - Алфа , 2005
(Београд : Алфа) . - 145 стр. : илустр. ; 20 cm .
- (Библиотека Петар Пан ; књ. 197 )

118.
821.163.41-1
4095
ЕРИЋ, Добрица
Моји најдражи празници / Добрица Ерић ;
[илустрације Јелена Рачић] . - Београд : EvroGiunti, 2007 (Крагујевац : Графостил) . - 179
стр. : илустр. ; 21 cm . - (Библиотека Презент)

114.
821.163.41-1
4093
EРИЋ, Добрица
Срицање жене : љубавне песме / Добрица
Ерић . - Рума : Српска књига, 2006 (Рума :
Српска књига) . - 203 стр. : илустр. ; 17 cm . (Поклон за најдраже ; књ.8)

119.
821.163.41-1
4175
ЕРИЋ, Добрица
Моје најлепше песме : за одрасле / Добри
ца Ерић . - Београд : Просвета, 2007 (Београд :
Цицеро) . - 249 стр. ; 20 cm

115.
821.163.41-31
4106
ЕРИЋ, Добрица
Тако жубори река : роман / Добрица Ерић
. - Рума : Српска књига, 2006 (Рума : Српска
књига) . - 139 стр. : илустр. ; 20 cm . - (Породична
библиотека Излет. Српски писци ; коло 2, књ. 7)

120.
821.163.41-1
4094
ЕРИЋ, Добрица
Разапета земља : сузе за будуће песме /
Добрица Ерић . - 7. допуњено изд . - Београд :
Народна књига - Алфа, 2007 (Београд : Алфа)
. - 258 стр. : илустр. ; 20 cm

116.
821.163.41-82
4097
ЕРИЋ, Добрица
Златни ланчић или Балада о чобанину и
славују : бајке у стиху и прози / Добрица Ерић
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121.
821.163.41-1
4096
ЕРИЋ, Добрица
Тако моја земља свиће : изабране песме /
Добрица Ерић ; приредио Недељко Попадић . Београд : Витез, 2007 (Земун : Дело) . - 155 стр.
: ауторове слике ; 21 cm . - (Библиотека Савре
мена српска књижевност за децу)

125.
821.163.41-1
4739
ЕРИЋ, Добрица
Разапета земља : сузе за будуће песме /
Добрица Ерић . - 8. допуњено изд. - Горњи Ми
лановац : Графопринт, 2009 (Горњи Милано
вац : Графопринт) . - 253 стр . : илустр. ; 20 cm .
- (Библиотека Шумадински писци)

122.
821.163.41-1
4147
ЕРИЋ, Добрица
Преступне године : изабране отаџбинске
песме / Добрица Ерић . - Орашац : Задужбинско
друштво “Први српски устанак”, 2008 (Аран
ђеловац : Језеро). - 105 стр. : ауторова слика ;
20 cm

126.
821.163.41-31
4736
ЕРИЋ, Добрица
Сан гружанске летње ноћи : мали лирски
роман / Добрица Ерић ; [цртежи Добрица Ерић]
. - Горњи Милановац : Графопринт, 2009 (Горњи
Милановац : Графопринт) . - 108 стр. : илустр. ;
20 cm . - (Библиотека Шумадински писци)

123.
821.163.41-93-1
4559
ЕРИЋ, Добрица
Прича из мрављег света / Добрица
Ерић ; илустровао Добросав Боб Живковић ;
[приредили Симеон Маринковић, Славица Мар
ковић и Слађана Илић] . - 1.изд. - Београд : Креа
тивни центар, 2008 . - 24 стр. : илустр. ; 29 cm .
- (Библиотека Пустоловине)
124.
821.163.41-1
4696
ЕРИЋ, Добрица
Еколошка башта азбуквара / Добрица Ерић
. - Београд : Bookland, 2009 (Београд : „Филип
Вишњић“ ). - 144 стр. : илустр. ; 21 cm . - (Библи
отека Посебна издања)
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III Именски регистар

IV Регистар наслова

Б
Балада о ковачу и мачкицама 112
Бал вампира 57
Башта са седам ружа 22
Бели анђео 81
Божићна прича и друге празничне песме 69
Букет вечерњих љубичица 103, 110
Буклија 8, 82
Бунар за пријатеље 58

Билић, Злата (илустратор) 28, 29, 30, 31, 32,
33, 73, 77, 79
Витошевић, Драгиша 1
Грујичић, Јелена (илустратор) 18
Дамљановић, Јована (цртежи у књизи) 110
Ерић, Добрица 1-126
Ерић, Добрица (илустратор) 70, 73, 77, 78, 79,
81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 95
Ерић, Добрица (цртежи) 126
Живковић, Добросав Боб (илустратор) 123
Илић, Слађана (приређивач) 123
Јелесијевић, Слободан (илустратор) 96, 97, 98,
99, 100, 101
Кубинец, Сузана (илустратор) 107
Кујунџић, Славољуб (илустратор) 12
Лакићевић, Драган (приређивач) 93
Маринковић, Симеон (приређивач) 107, 123
Марковић, Славица (приређивач) 107, 123
Марковић, Слободан (избор и поговор) 94
Мудринић, Раде (илустратор) 50, 79
Попадић, Недељко (приређивач) 121
Рачић, Јелена (илустратор) 118
Рогановић, Зорана (цртежи у књизи) 110
Страјнић, Никола (приређивач) 106
Ћирић, Ида (илустратор) 23, 24, 25, 26

В
Вашар у Тополи 3, 18, 70
Велика песма о једном малом јагњету 107
Венац од баштенског цвећа 96
Венац од пољског цвећа 97
Венац сонетних венаца 83
Вечни кратковечници 19
Вилина долина 47, 93
Виноградар 2
Витез на овну или Дон Жар из Груже 13
Вреднице 28
Д
Деца са златом липе у коси 113
Доба дулека 34
Добричин календар 98
Долина сунцокрета 42, 71
Дуга над црквом стога 5
Е
Еколошка башта азбуквара 124
Еколошки буквар 61
177

Ж
Жрвањ 51

Н
Најдража места 30
Недеља 100
Нежни другови 31

З
Zdravice 14
Зима 23
Златна браћа 29
Златна круница 99
Златни ланчић или Балада
о чобанину и славују 116
Злодух 72

О
Ogrlica od grlica 6, 20
Од азбуке до златне јабуке 43
Од ратара до златара 10, 44
Орфеј међу шљивама 1
П
Песма о носу и мирисима 101
Песма о ратару 15
Песме о свицима 12
Песме о цвећу 54
Песме о цвећу и о свицима 76
Pismo kraljici cveća 52
Плава месечина 66
Плачи вољена земљо 65
Празник воћа и поврћа 104, 108
Преступне године 122
Прзнице 32
Прича из мрављег света 123
Пркосна песма 102
Пролеће 26
Прстен у извору 40, 85
Пужева срма 62, 111
Пусти пуже рогове 59

Ј
Језеро Јежева бара 64, 73
Јесен 24
К
Кад коњ зарже 48
Калипољски ђердан 74
Косач пева под крошњама 39
Косовски венац 117
Krunisanje 53
Л
Лађе у пољу 94
Лето 25
Leto u Kalipolju 35
Лутам и певам 84
М
Месечеви миљеници 49
Мој друг Миливојчићев луг 75
Моје најлепше песме 119
Моји најдражи празници 118

Р
Разапета земља 67, 86, 95, 120, 125
Река с ружом римована 16, 77
Рожденство ратарево 55
178

С
Сан гружанске летње ноћи 63, 87, 105, 126
Сербиа које има 56
Славуј и сунце 27, 78
Срицање жене 36, 88, 114
Срце заљубљено у ружу ветрова 109
Стабло твог тела 45, 60
Стари пријатељи 33
Стари сељачки календар 4
Стари српски календар 9
Stražar na suncu 7
Субота мог детињства 89
Сунчева вереница 46

Тако моја земља свиће 121
Торта са пет спратова 11, 21, 80
Трава је увек млада 68
Три сонетна венца 37
Ћ
Ћилим - поље 92, 106
Ф
Фењер Стојадина Анђелковића 17, 90
Ц
Car pčelar 41

Т
Тако жубори река 50, 79, 115

Ч
Чардак између четири јабуке 38, 91
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Марија Петковић

БИБЛИОГРАФИЈА
ЗАВИЧАЈНОГ ОДЕЉЕЊА
БИБЛИОТЕКЕ
БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ*
1

БИБЛИОГРАФИЈА КЊИГА
ЗАВИЧАЈНИХ ПИСАЦА
3.
321.18(37):929
5142/А
ACOVIĆ, Dejan
Ostaju samo zagonetka i tragedija : Spisi o
Hadrijanu / Sa latinskog i starogrčkog preveo,
priredio i komentarisao Dejan Acović . – Loznica :
Karpos, 2012 (Beograd : Zuhra) . – 110 str. ; 17 cm
. – (Biblioteka Fontes)

1.
886.1-1
5118/А
АНТОНИЈЕВИЋ, Мирјана
На раскршћима успомена / Мирјана Анто
нијевић ; Предговор Аутопоетички исказ ауто
ра ; Поговор Миливоје Трнавац . – Топола :
Народна библиотека „Радоје Домановић“, 2010
(Мрчајевци : Тимопринт) . – 87 стр. : илустр.;
21 cm

4.
940.1
5022/А
ACOVIĆ, Dejan
Hronika četvrtog krstaškog rata i osvajanje
Konstantinopolja / Žofroa Vilarduen ; Prevod,
predgovor i komentari Dejan Acović . – Loznica :
Karpos, 2011 (Beograd : Zuhra) . – 200 str. ; 18 cm
. – (Biblioteka Fontes)

2.
940.1
5023/А
ACOVIĆ, Dejan
Dva poslanstva u Konstantinopolj / Luitprand
iz Kremone ; Preveo i priredio sa latinskog Dejan
Acović . – Loznica : Karpos, 2011 (Beograd :
Zuhra) . – 83 str. ; 18 cm . – (Biblioteka Fontes)
* Допуна библиографији објављеној у годишњаку
Слово Ћирилово бр. 8 (2011).
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5.
341.4
5191/А
БЕГЕНИШИЋ, Ана
Геноцид у међународном праву / Ана Беге
нишић . – Београд : Универзитет у Београду,
Правни факултет, 2012 . – 65 стр. ; 29 cm

: Музеј рудничко-таковског краја, 2011 . – Стр.
39-44 ; 24 cm

6.
796.323.2:061.2(497.11)
5018/А
БЕГЕНИШИЋ, Предраг
Методика тренирања деце са посебним
потребама у кошаркашком клубу Икар / Пре
драг Бегенишић, Милица Вучетић, Александра
Топаловић . – Горњи Милановац : Кошаркашки
клуб „Икар“, 2011 (Горњи Милановац : Гра
фопринт) . – 171 стр. : илустр. ; 24 cm

10.
091.3(497.11)“1622“
5045/А
БОЛОВИЋ, Ана
Љутовнички рукописни триод из 1622. го
дине / Ана Боловић . – Горњи Милановац : Му
зеј рудничко-таковског краја, 2011 . – Стр. 21-37
; 24 cm

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011.

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011

7.
886.1(02.053.2)-1
5074/А
БИОРАЦ, Лазар
Под крилима анђела / Лазар Биорац . – По
жега : Жиравац, 2012 (Пожега : Жиравац) . – 77
стр. ; 21 cm

11.
72/77(497.11)“18“(083.824)
5024/А
БОЛОВИЋ, Ана
Рудничко-таковски крај у уметности XIX
века / Ана Боловић, Борисав Челиковић . – Гор
њи Милановац : Музеј рудничко-таковског кра
ја, 2011 (Горњи Милановац : NBS graf) . – 243
стр. : илустр. ; 16x16 cm

8.
908(497.11)(083.824)
5200/А
БОЛОВИЋ, Ана
Када је град био бренд : 18. мај – 31. јул 2013,
Горњи Милановац / Ана Боловић, Ана Цицовић,
Александар Марушић . – Горњи Милановац :
Музеј рудничко-таковског краја, 2013 (Горњи
Милановац : NBS graf) . - 24 стр. : илустр. ;
16x16 cm

12.
726(497.11)“1827/1945“
5047/А
БРАЈОВИЋ, Милан
Споменици у порти манастира Светог Саве
у Савинцу / Ана Цицовић, Милан Брајовић .
– Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског
краја, 2011 . – Стр. 45-61 ; 24 cm

9.
75.052(497.11)
5057/А
БОЛОВИЋ, Ана
Кратак прилог о царским дверима манастира
Боговађа / Ана Боловић . – Горњи Милановац

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011.
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17.
75:929(497.11)(083.824)
5040/А
ГАЧИЋ, Тања
Милена између јаве и сна / Јелица Милој
ковић, Тања Гачић . – Горњи Милановац : Музеј
рудничко-таковског краја, 2012 (Горњи Мила
новац : NBS graf) . – 59 стр. : илустр. ; 16x16 cm

13.
886.1-32
5007/А
БРАЛОВИЋ, Љиљана
Приче испод ожиљака : приче / Љиљана
Браловић . – Чачак : Легенда, 2011 (Севојно :
Штампарија Графичар ДОО) . – 173 стр. ; 21 cm
. – (Библиотека Специјална издања ; књ.бр.94)

18.
929.52(497.11)
5104/А
ГЛИШИЋ, Миломир
Родослови фамилија и породица села Бр
ђани / Др Миломир Глишић . – Горњи Мила
новац : М.Глишић, 2012 (Горњи Милановац :
Графопринт) . – 130 стр. ; 30 cm

14.
796.323.2:061.2(497.11)
5018/А
ВУЧЕТИЋ, Милица
Методика тренирања деце са посебним по
требама у кошаркашком клубу Икар / Предраг
Бегенишић, Милица Вучетић, Александра То
паловић . – Горњи Милановац : Кошаркашки
клуб „Икар“, 2011 (Горњи Милановац : Графо
принт) . – 171 стр. : илустр. ; 24 cm

19.
886.1-82
5159/A
DANILOVIĆ, Miodrag
Sivi zbeg / Miodrag Danilović . – (Beograd) :
Križuljak, 2012 ((Beograd) : Križuljak) . – 24 str. ;
22 cm . – (Biblioteka Patenti) (Križuljak 004)

15.
265.1
5168/А
ВУЧИЋЕВИЋ, Милош С.
Света Тајна крштења у Светим Канонима
Православне Цркве . – Горњи Милановац :
Лио, 2012 (Горњи Милановац : Лио) . – 102 стр.
; 17 cm

20.
37.033:502/504
5176/A
ЂУРОВИЋ, Љиљана
Еколошко васпитање и развој еколошке све
сти у основној школи / Мр Љиљана Ђуровић .
– Београд : Задужбина Андрејевић, 2012
(Београд : Apollo Graphic Production) . – 92 стр.
: граф.прикази ; 24 cm . – (Посебна издања /
Задужбина Андрејевић)

16.
908(497.11)
4974/А
ВУЧИЋЕВИЋ, Слободан
Горња Врбава / Др Слободан Вучићевић .
– Београд : Културно-просветна заједница Ср
бије, 2011 (Горњи Милановац : Lenex) . – 510
стр. : илустр. ; 24 cm . – (Библиотека Хронике
села ; 345)

21.
886.1-1
5205/А
ЕРИЋ, Добрица
Бројанице из Грачанице : Са 1333 чворића :
Повесница части и бешчашћа / Добрица Ерић .
182

– Београд : Српска књижевна задруга : Друштво
српских домаћина, 2013 (Нови Сад : Будућност)
. – 308 стр. ; 20 cm . – (Посебна издања / СКЗ)

2011 (Београд : Публикум) . – 103 стр. : илустр.
; 23 cm . - (Лектира за 2.разред основне школе)
26.
886.1(02.053.2)-1
5161/А
ЕРИЋ, Добрица
Приче из Непричаве / Добрица Ерић . –
Београд : Bookland, 2011 (Београд : Меграф) . –
126 стр. ; 21 cm . - ( Библиотека Посебна издања
/ (Bookland))

22.
82:929
4938/А
ЕРИЋ, Добрица
Капа са две значке / Добрица Ерић . –
Краљево : Народна библиотека „Стефан Прво
венчани“, 2011 (Краљево : Анаграф) . – 30 стр. ;
23 cm . – (Види чуда ; бр. 15)

27.
886.1(02.053.2)-1
5187/А
ЕРИЋ, Добрица
Румена сванућа / Добрица Ерић . – Нови Сад
: ИТП „Змај“, 1997 (Суботица : Бирографика) .
– 46 стр. : илустр. ; 16 cm . – (Едиција Књиге мог
детињства. Коло 2)

Додатак уз часопис Повеља . – Год. 41, бр. 2 (2011)
23.
886.1-1
5162/А
ЕРИЋ, Добрица
Моји рођаци из долине цвећа : песме и
баладе / Добрица Ерић . – Чачак : Легенда, 2012
(Чачак : АЂ Комерц) . – 161 стр. ; 17 cm . – (Мала
класична библиотека ; књ.25)

28.
886.1(02.053.2)-1
5186/А
ЕРИЋ, Добрица
Свитац пшеничар и воденичар / Добрица
Ерић ; илустровао Александар Золотић . –
Београд : Креативни центар, 2012 (Београд
: Графипроф) . - 26 стр. : илустр. ; 29 cm . –
(Библиотека Пустоловине)

24.
886.1(02.053.2)-1
5160/А
ЕРИЋ, Добрица
Пета страна света : Одабране песме за малу
и велику децу / Добрица Ерић ; Приредио Горан
Марковић . – Чачак : Пчелица, 2012 (Чачак :
Светлост) . – 165 стр. ; 21 cm . – (Библиотека
Чудесни стихотворци ; књ.5)

29.
886.1-1=40
4988/А
ZARIĆ, Dragiša
Au Temps en emporte le Vent / Dragiša Zarić .
– Beograd : IP Signature, (s.a.) (Beograd : Pekograf)
. – 95 str. : ilustr. ; 17x24 cm

25.
886.1(02.053.2)-1
5108/А
ЕРИЋ, Добрица
Плава месечина : избор поезије за децу /
Добрица Ерић . – Београд : Завод за уџбенике,
183

30.
886.1-1
5218/А
ЈЕЛИЋ, Љубинко
Узиђивање / Љубинко Јелић . – Београд
: Шумадијске метафоре : Библиотека града
Београда ; Младеновац : Библиотека „Деспот
Стефан Лазаревић“, 2008 (Младеновац : Press
кosmaj turist) . – 102 стр. ; 21 cm . – (Шумадијске
метафоре. Специјално издање ; књ. 42)

Nolit, 1975 (Subotica : Birografika). – Str.263-266
: ilustr. ; 24 cm
P.o. Bulletin of the Chemical Society Belgrade,
vol. 40, No. 3-4 (1975)
34.
54=20
4976/А
KARAULIĆ, Dragomir
Deviation of Polar Molecular Sorption from
the Bet Theory / Dušan Vučelić, Milenko Šušić,
Dragomir B.Karaulić . – Beograd : Nolit, 1971 (Su
botica : Birografika) . – Str. 243-251 : ilustr. ; 24 cm

31.
324(497.11)“1990/2008“
5088/А
ЈЕРЕМИЋ, Владимир
Утицај изборног система на страначки
систем / Владимир Јеремић . – Београд : В. Је
ремић, 2012 (Крушевац : Copy house) . – 142
стр. ; 21 cm

P.o. Bulletin of the Chemical Society Belgrade, vol.
36, No. 7-8 (1971)
35.
54=20
4980/А
KARAULIĆ, Dragomir
Electron Microscopic Investigation of the Po
rous Structure of the Vanadium Catalyst for the
Oxidation of Sulfur Dioxide / Dragomir Karaulić,
Žarko Jovanović and Ana Terlecki . – Beograd :
(s.n.), 1967 . – Str.65-71 : ilustr. ; 24 cm

32.
54
4978/А
КАРАУЛИЋ, Драгомир Б.
Адсорпција гасова и пара на синтетичком
зеолиту CaA / Миленко В.Шушић, Душан Р.Ву
челић, Стеван В.Паушек, Драган Б.Караулић
. – Београд : Српско хемијско друштво, 1969 .
– Стр. 465-472 : илустр. ; 24 cm

P.o. Bulletin of the Chemical Society Belgrade,
vol. 30, No. 4-6 (1965)

П.о. Гласник хемијског друштва Београд, књ.
34, св. 8-9-10 (1969)

36.
54
4981/А
КАРАУЛИЋ, Драгомир Б.
Електронско-микроскопско испитивање по
розне структуре ванадијумског катализатора за
оксидацију сумпордиоксида / Драгомир Б.Ка
раулић, Жарко Д.Јовановић, Ана В.Терлецки

33.
54=20
4979/А
KARAULIĆ, Dragomir
Barium Titanate As Sorbent in Gas Chroma
tography / Dragomir B. Karaulić, Vera J. Vučelić,
Dušan R. Vučelić, Milenko V. Šušić . – Beograd :
184

40.
886.1(02.053.2)-31
5087/А
ЛОМОВИЋ, Бошко
Видовита Ана или Зашто смо украли ма
гарца / Бошко Ломовић . – Београд : Booklаnd,
2012 (Бор : Терција) . – 109 стр. : илустр. ; 21 cm
. – (Библиотека Земља књига)

. – Београд : Српско хемијско друштво, 1965 .
– Стр. 207-216 : илустр. ; 24 cm
П.о. Гласник хемијског друштва Београд, књ.
30, св. 4-5-6 (1965)
37.
54=20
4982/А
KARAULIĆ, Dragomir
Sorption of Gases and Vapors on Synthetic
Zeolite / Milenko V. Šušić, Dušan R. Vučelić, Ste
van V. Paušek, Dragan B. Karaulić . – Beograd :
Nolit, 1970 (Beograd : Prosveta) . – Str. 17-24 :
ilustr. ; 24 cm

41.
886.1-31
5119/А
ЛОМОВИЋ, Бошко
Јелена, мајка које нема / Бошко Ломовић .
– Београд : Свет књиге, 2012 . – 162 стр. ; 21 cm
. – (Едиција Савремена проза)
42.
886.1-31
4997/А
ЛОМОВИЋ, Бошко
Милионер / Бошко Ломовић . – Сарајево :
НИШРО „Ослобођење“, 1989. – 145 стр. ; 20 cm
. – (Библиотека „Свјетла и сјенке“)

P.o. Bulletin of the Chemical Society Belgrade,
vol. 34, No. 8-9-10 (1969)
38.
54		
4977/А
(КАРАУЛИЋ, Драгомир Б.)
Трагови суперпарамагнетизма у кристали
ма зеолита 5А / Душан Вучелић, Миленко Шу
шић, Слободан Жегарац, Драгомир Караулић,
Угљеша Тодорић . – Београд : Српско хемијско
друштво, 1971 . – Стр. 337-344 : илустр. ; 24 cm

43.
886.1(02.053.2)-31
5001/А
ЛОМОВИЋ, Бошко
Дечак са кључем о врату : роман / Бошко
Ломовић . – Чачак : Легенда, 2011 (Соко Бања :
Heroes) . – 92 стр. ; 18 cm . – (Библиотека Дечји
свет ; књ.бр. 22)

П.о. Гласник хемијског друштва Београд, књ.
36, св. 9-10 (1971)

44.
796.332(497.11)(091)
5011/А
ЛОШИЋ, Боривоје
100 година фудбалског клуба Таково /
Боривоје Лошић . – Горњи Милановац : Фу
дбалски клуб Таково, 2011 (Београд : Sapient
Graphics) . – 271 стр. : илустр. ; 23 cm

39.
886.1-84
4922/А
ЛИКИЋ, Милош
Шаљи даље / Милош Ликић . – Београд
: Књижевна омладина Србије, 2011 (Земун :
Невен) . – 85 стр. ; 20 cm . – (Едиција Пегаз)
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49.
949.711“1815“(083.824)
5189/А
МАРУШИЋ, Александар
Таковски устанак 1815 : српске Цвети између
сећања и заборављања : 15. април – 13. мај 2013,
Галерија Музеја рудничко-таковског краја / мр
Катарина Митровић, Александар Марушић .
– Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског
краја, 2013 (Горњи Милановац : NBS graf) . – 11
стр. : илустр. ; 16x16 cm

45.
886.1-1
4999/А
МАКСИЋ, Владан
Залутали сунцокрет / Владан Максић .
– Горњи Милановац : Графопринт, 2011 (Горњи
Милановац : Графопринт) . – 93 стр. ; 20 cm
46.
886.1-32
5082/А
МАНДИЋ, Божидар
Блатњави пут / Божидар Мандић . – Београд
: Добар наслов, 2012 (Ваљево : Топаловић) .
– 116 стр. ; 21 cm

50.
929.52
5203/А
МИЈАТОВИЋ, Југослав
Живот, приче, сећања : (Казивања једног
Таковца) / Југослав Мијатовић . – Београд : Ви
зартис, 2013 (Београд : Визартис) . – 425 стр. :
илустр. ; 25 cm

47.
908(497.11)(083.824)
5201/А
МАРУШИЋ, Александар
Када је град био бренд : 18. мај – 31. јул
2013, Горњи Милановац / Ана Боловић, Ана
Цицовић, Александар Марушић . – Горњи Ми
лановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2013
(Горњи Милановац : NBS graf) . - 24 стр. : илустр.
; 16x16 cm

51.
886.1-1
4913/А
МИЛОЈЕВИЋ, Јелена
Линија бесконачности / Јелена Милојевић .
– Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“, 2011 (Горњи Милановац :
Доситеј) . – 76 стр. ; 21 cm

48.
321.61:929(046)
5053/А
МАРУШИЋ, Александар
„Таково“ и „Српске новине“ о посети краља
Александра рудничко-таковском крају августа
1893. године / Александар Марушић . – Горњи
Милановац : Музеј рудничко-таковског краја,
2011 . – Стр. 87-95 ; 24 cm

52.
886.1-1
4957/А
МИЛОРАДОВИЋ, Петар
Последња вечера / Петар Милорадовић
. – Краљево : Народна библиотека „Стефан
Првовенчани“, 2010 (Краљево : Анаграф) . – 79
стр. ; 20 cm . – (Едиција Повеља) (Библиотека
Поезија, данас ; 68)

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011.
186

53.
908(497.11)
5130/А
МИЛОШЕВИЋ, Драган
Рудничка хроника / Драган Милошевић ;
Приредио Радован Караулић . – Горњи Мила
новац : Удружење Рудничана : Доситеј, 2005
(Горњи Милановац : Доситеј) . – 244 стр. :
илустр. ; 24 cm

57.
172
5183/А
МИНИЋ, Радивоје
Идентитет колапса / Радивоје Минић . –
Горњи Милановац : Графопринт, 2013 (Горњи
Милановац : Графопринт) . - 92 стр. ; 17 cm
58.
173.1
4917/А
МЛАДЕНОВИЋ, Лена
Госпођа зна како : све оно о чему распу
штенице ћуте / Лена Младеновић . – Горњи
Милановац : Ј.Д.Младеновић : Графопринт,
2011 (Горњи Милановац : Графопринт) . – 223
стр. ; 21 cm

54.
886.1-1
5107/А
МИЛОШЕВИЋ, Ненад
Песме са Саве и Дунава / Ненад Милоше
вић . – Београд : Рад, 2005 (Београд : Спринт) .
- 51 стр. ; 20 cm . – (Библиотека Знакови поред
пута)
55.
886.1-1
5029/А
МИНИЋ, Милутин
Горде рефлексије / Милутин Минић. Одбрана
и последњи дани / Радивоје Минић . – Горњи
Милановац : Лио, 2011 (Горњи Милановац :
Лио) . - 112, 58 стр. ; 21 cm

59.
886.1-32
4962/A
НАСТАСИЈЕВИЋ, Момчило
Најлепша приповетке Момчила Настасије
вић / Момчило Настасијевић ; Предговор и из
бор Милисав Савић . – Београд : Ариадна, 2010
(Параћин : Пирамида) . – 131 стр. ; 20 cm . –
(Библиотека Нај ; књ.2)

Tекст у обрнутом смеру.
56.
886.1-1
5029/А
МИНИЋ, Радивоје
Горде рефлексије / Милутин Минић. Одбра
на и последњи дани / Радивоје Минић . – Горњи
Милановац : Лио, 2011 (Горњи Милановац :
Лио) . - 112, 58 стр. ; 21 cm

60.
886.1-1
5178/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Момчило
Седам лирских кругова / Момчило Наста
сијевић ; Приредио Петар Милосављевић .
– Сремски Карловци : Каирос, 2012 (Нови Сад
: Будућност) . - 169 стр. ; 18 cm . – (Библиотека
Стражилово)

Tекст у обрнутом смеру.
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61.
886.1-82=30=86
5219/А
NASTASIJEVIĆ, Momčilo
Sind Flügel wohl... : Gedichte und Prosa /
Momčilo Nastasijević ; Herausgegeben und uber
tragen von Robert Hodel . – Leipzig : Leipziger
Literaturverlag, 2013 . – 274 str. : fotogr. ; 21 cm .
– (bibliothek Sudost)

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011.
65.
886.1-94
5184/А
НЕШОВИЋ, Милојко Микан
Приче из чаршијске мале / Милојко Микан
Нешовић . – Горњи Милановац : Графопринт,
2013 (Горњи Милановац : Графопринт) . – 366
стр. : илустр. ; 23 cm

62.
929:82
5127/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Светомир
Момчило Настасијевић – човек и уметник
/ Светомир Настасијевић ; приредила Тања
Гачић . – Горњи Милановац : Музеј рудничкотаковског краја, 2012 (Горњи Милановац : NBS
graf) . – 145 стр. : фотогр. ; 21 cm

66.
886.1-82
5016/А
НИКОЛИЋ, Милан
Сећања и погледи / Милан Николић . –
Горњи Милановац : аутор, 2011 (Чачак : Офис
сервис) . – 54 стр. ; 20 cm
67.
886.1-82
5015/А
НИКОЛИЋ, Милан
Породица извор живота / Милан Николић .
– Горњи Милановац : аутор, 2011 (Чачак : Copy
Xerox) . – 127 стр. ; 21 cm

63.
886.1-32
5206/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Славомир
Легенде о Милошу Обилићу / Славомир
Настасијевић ; (Насловна страна и илустрације
Љубица Тошковић) . - Београд : Народна књига,
1966 (Београд : Просвета) . – 227 стр. : илустр. ;
19 cm . – (Библиотека Легенде о јунацима)

68.
886.1-31
5120/А
НИКОЛИЋ, Наташа
Ружокрадица / Наташа Николић . – Београд
: Свет књиге, 2012 (Горњи Милановац : Ленарт)
. – 160 стр. ; 20 cm . – (Едиција Романи)

64.
793:78(497.11)
5055/А
НЕДИЋ, Ивана
Игра и музика за игру Горњег Качера : на
примеру сеоске игранке у другој половини XX
века / Ивана Недић . – Горњи Милановац : Музеј
рудничко-таковског краја, 2011 . – Стр. 143-181 ;
24 cm

69.
327
5170/А
NOVAKOVIĆ, Dragana
Međunarodni odnosi i globalizacija / Dr Dra
gana Novaković . – Beograd : Zadužbina Andre
188

jević, 2012 (Beograd : Klik tim) . – 113 str. : ilustr.
; 24 cm . – (Biblioteka Dissertatio)

сијевић“ : стручни рад / Вишња Петровић .
– Београд : Народна библиотека Србије, 2012 .
– 26 стр. ; 30 cm

70.
321.6:929
5194/А
ОБРЕНОВИЋ, Михаило
Милош Обреновић или Поглед на исто
рију Србије од 1813-1839. године : одговор г.
Сипријану Роберту / од кнеза Михаила Обре
новића ; превео с француског Ч. 1850 године
; слике додао, предговор написао и о свом тро
шку издао Никола Симић ) . – Београд : Штампа
рија „код Просвете“, 1891 . – 80 стр. ; 19 cm

74.
808.61/.62
5181/А
ПЕТРОВИЋ, Драгољуб
Из лексике Качера / Драгољуб Петровић,
Јелена Капустина . – Београд : Српска академија
наука и уметности : Институт за српски језик
САНУ, 2011 . – 336 стр. ; 24 cm . – (Српски ди
јалектолошки зборник ; LVIII)

71.
940.53/.54(497.11)
5084/А
ПАВЛОВИЋ, Миломир Миле Д.
Заробљенички дневник : 1941-1945. / Мило
мир Миле Д.Павловић ; Приредио Душан М.
Павловић . – Горњи Милановац : Графопринт,
2012 (Горњи Милановац : Графопринт) . -213
стр. : илустр. ; 23 cm

75.
886.1-1
5114/A
ПЕТРОВИЋ Пуринко, Живомир
Књижевници, држте се у праву, да не дамо
српство забораву / Живомир Петровић Пуринко
. – Горњи Милановац : Графопринт, 2012 (Гор
њи Милановац : Графопринт) . – 158 стр. ; 22 cm
. – (Библиотека Шумадински писци ; књ.бр.2)

72.
929.52
5137/А
ПЕРИШИЋ, Живко
Перишићи од Кремена / Мр Живко Пери
шић ; (Фотографије Симо Марић, Саша Саво
вић) . – Горњи Милановац : Музеј рудничкотаковског краја, 2012 (Чачак : Светлост) . – 252
стр. : илустр. ; 24 cm

76.
886.1-1
5116/A
ПЕТРОВИЋ Пуринко, Живомир
Књижевници, будте у херојству, да нацију не
дамо ђаволству / Живомир Петровић Пуринко
. – Горњи Милановац : Графопринт, 2012 (Гор
њи Милановац : Графопринт) . – 158 стр. ; 21 cm
. – (Библиотека Шумадински писци ; књ.бр.3)

73.
012
5070/А
ПЕТРОВИЋ, Вишња
Библиографија дела Добрице Ерића у за
вичајном одељењу Библиотеке „Браћа Наста

77.
886.1(02.053.2)-31
5034/А
PETROVIĆ, Uroš
Mračne tajne Ginkove ulice : roman u zago
netkama / Uroš Petrović ; Ilustracije Dejan Mandić
189

. – Beograd : Laguna, 2011 (Subotica : Rotografika)
. – 109 str. : ilustr. ; 21 cm
78.
886.1-82
5079/A
ПЕТРОВИЋ, Урош
Одабрани списи / Урош Петровић ; прире
дио Александар Марушић . – Горњи Милано
вац : Библиотека „Браћа Настасијевић“, 2012
(Горњи Милановац : Графопринт) . – 237 стр. ;
22 cm . – (Библиотека Завичајни писци ; III коло,
књига 1)
79.
808.313
5163/A
ПЕХРАТ, Весна
Надимци у Доњој Врбави : као културно и
традиционално наслеђе / Весна Пехрат, Ђурђи
на Антонић . – Горњи Милановац : Музеј рудни
чко-таковског краја, 2012 (Горњи Милановац :
NBS graf) . – 161 стр. : илустр. ; 25 cm
80.
64		
4991/А
ПОПОВИЋ, Јован М.
Поуке мајкама и домаћицама / Јован М.
Поповић. О радницима и раду / Јован Мале
зановић . – Београд : Штампарија „Млада
Србија“, 1934 . – 220 стр., (1) лист са сликом
Димитрија Стаменковића ; 20 cm . – (Српска
краљевска академија : Издање Задужбине Ди
митрија Стаменковића ; књ.18)

повић . – Београд : Књижарница Томе Јовано
вића и Вујића, 1934 (Београд : За Штампарију
„Зора“) . – 45 стр. : илустр. ; 21 cm . – (Књижни
ца за школску омладину Освит)
82.
886.1-32
4992/А
ПОПОВИЋ, Јован М.
Вилински врт : Илустроване приче за
школску омладину и одрасле / уредио Јован
М.Поповић . – Београд : Књижарница Томе
Јовановића и Вујића, 1934 (Београд : За Шта
мпарију „Зора“) . – 45 стр. : илустр. ; 21 cm .
– (Књижница за школску омладину Освит)
83.
886.1-32
4995/А
ПОПОВИЋ, Јован М.
Чикине приче : Илустроване приче за
школску омладину и одрасле / уредио Јован
М.Поповић . – Београд : Књижарница Томе
Јовановића и Вујића, 1934 (Београд : За Штам
парију „Зора“) . – 45 стр. : илустр. ; 21 cm . –
(Књижница за школску омладину Освит)
84.
886.1-32
4996/А
ПОПОВИЋ, Јован М.
Божићни дар : Илустроване приче за школ
ску омладину и одрасле / уредио Јован М.По
повић . – Београд : Књижарница Томе Јовано
вића и Вујића, 1934 (Београд : За Штампарију
„Зора“) . – 47 стр. : илустр. ; 21 cm . – (Књижни
ца за школску омладину Освит)

81.
886.1-32
4994/А
ПОПОВИЋ, Јован М.
Златна преља : Илустроване приче за школ
ску омладину и одрасле / уредио Јован М.По
190

89.
886.1-1
5105/A
РАДОЈЕВИЋ, Дара
Хлебна душа / Дара Радојевић . – Нови Сад
: Litostudio, 2012 (Нови Сад : Litostudio) . – 207
стр. ; 20 cm

85.
886.1-32
4993/А
ПОПОВИЋ, Јован М.
Био један краљ : Илустроване приче за
школску омладину и одрасле / уредио Јован
М. Поповић . – Београд : Књижарница Томе
Јовановића и Вујића, 1934 (Београд : За Штам
парију „Зора“) . – 43 стр. : илустр. ; 21 cm . –
(Књижница за школску омладину Освит)

90.
886.1-825216/А
РАНКОВИЋ Глишовић, Јелена
Нека друга ја / Јелена Ранковић Глишовић .
– Горњи Милановац : Лио, 2013 (Горњи Мила
новац : Codexprint) . – 88 стр. : илустр. ; 21 cm

86.
886.1-32(082.2)
5144/А
ПОПОВИЋ, Јован М.
Из српске прошлости / Јован М. Поповић
. – Горњи Милановац : Лио, 2012 (Горњи Ми
лановац : Лио) . – 101 стр. ; 21 cm . – (Библи
отека Заборављени Поповићи ; књ.1)
87.
886.1-36
5013/A
ПОПОВИЋ, Пантелија Панто
Заветник : (да се не заборавимо!) / Панте
лија Панто Поповић . – Горњи Милановац :
П.Поповић, 2011 (Горњи Милановац : Кодекс
принт) . – 192 стр. : фотогр. ; 21 cm
88.
886.1-4
5113/А
ПРОДАНОВИЋ, Милета
Tranziciona galanterija / Mileta Prodanović .
– Zrenjanin : Gradska narodna biblioteka „Žarko
Zrenjanin“, 2011 (Zrenjanin : Gradska narodna
biblioteka „Žarko Zrenjanin“) . – 165 str. : ilustr. ;
21 cm . – (Biblioteka Feniks ; knj.17)

91.
613.2
5141/A
SIMOVIĆ, Nadežda
Budite uvek zdravi / Nadežda Simović . – Gor
nji Milanovac : Dositej, 2012 (Gornji Milanovac :
Dositej) . – 459 str. : ilustr. ; 24 cm
92.
159.947.3
5180/А
SQUIRE, Slavica
NLP – u svakom uspehu mirođija : Kako da
kreirate svoj uspeh koristeći principe Nauke Ličnog
Prosperiteta / Slavica Squire . – Beograd : Mono i
Manjana, 2012 (Lazarevac : Elvod-print) . – 235
str. : graf.prikazi ; 21 cm . – (Edicija praktičnih
priručnika i korisnih saveta)
93.
886.1-31
5153/А
СМИЉКОВИЋ, Предраг
Наши / Предраг Смиљковић . – Београд :
Дерета, 2011 (Београд : Дерета) . – 172 стр. ;

191

19 cm . – (Библиотека Савремена српска књи
жевност)
94.
886.1-31
5154/A
СМИЉКОВИЋ, Предраг
Туђе приче / Предраг Смиљковић . – Београд
: Дерета, 2009 (Београд : Дерета) . – 205 стр. ;
19 cm . – (Библиотека Савремена српска књи
жевност)
95.
323.1(497.13)“1991“=20
5214/A
STARČEVIĆ, Miodrag
With Violence And Crimes Against Law :
Croatia ’91 / Dr Miodrag Starčević, Nikola Petković
; (translated by Spomenka Ninčić-Šoć... et al.).
– Beograd : Military Publishing and Newspaper
House, 1991 (Beograd : Vojna Štamparija) . – 134
str. : ilustr. ; 20 cm
96.
340/344(497.11)
5208/А
СТАРЧЕВИЋ, Миодраг
Војно право и прописи. Део 1 / Проф. Др
Миодраг Старчевић . – Београд : Центар војних
школа Војске Југославије, 1995 (Београд :
Секција за штампање и умножавање ЦВШ ВЈ).
– 221 стр. : илустр. ; 20 cm

98.
341.33
5209/А
СТАРЧЕВИЋ, Миодраг
Коментар Закона о употреби и заштити знака
и назива Црвеног крста / Проф. др Миодраг
Старчевић . – Београд : Југословенски Црвени
крст, 1997 . – 32 стр. : илустр. ; 24 cm
99.
886.1-31
4989/А
СТЕФАНОВИЋ, Стефан
Бекство у затвор / Стефан Стефановић .
– Београд : Књижевна омладина Србије, 2011
(Земун : Невен) . – 144 стр. ; 21 cm . – (Едиција
Пегаз)
100.
886.1-94
4829/А
ТОМОВИЋ, Јован
Белешке са поуком и истином уместо шти
та / Јован Томовић . – Горњи Милановац :
Графопринт, 2010 (Горњи Милановац : Графо
принт) . – 551 стр. ; 25 cm
101.
886.1-94
5195/А
ТОМОВИЋ, Јован
Есеји из провинције / Јован Томовић . –
Горњи Милановац : Графопринт, 2010 (Горњи
Милановац : Графопринт) . – 195 стр. ; 21 cm

97.
341.33(094.2)
5210/А
СТАРЧЕВИЋ, Миодраг
Izvori međunarodnog humanitarnоg prava /
(priredio prof.dr Miodrag Starcevic) . – Beograd
: Međunarodni komitet Crvenog krsta, 2002
(Beograd : Mrlješ) . – 655 str. ; 24 cm

102.
796.323.2:061.2(497.11)
5018/А
ТОПАЛОВИЋ, Александра
Методика тренирања деце са посебним по
требама у кошаркашком клубу Икар / Предраг
192

106.
37.01(497.11)(091)(031)
5166/А
ТРНАВАЦ, Недељко
Лексикон историје педагогије српског наро
да : период до 1945. године : појмови, догађаји,
установе, личности : извори и литература / Неде
љко Трнавац . – 1. изд. – Београд : Завод за уџбе
нике, 2012 (Београд : Службени гласник) . –
XVIII, 718 стр. : илустр. ; 30 cm + Ђачка књижица,
репринт из 1935.

Бегенишић, Милица Вучетић, Александра То
паловић . – Горњи Милановац : Кошаркашки
клуб „Икар“, 2011 (Горњи Милановац : Графо
принт) . – 171 стр. : илустр. ; 24 cm
103.
341.485(497.11)“1943“: 82
5213/А
ТРНАВАЦ, Миливоје
Бајка испод (не)заборава : прво приношење
меморијалу Драгутина Кујовића и петровских
талаца : документарна грађа и песме са конкур
са / Миливоје Трнавац . – Гојна Гора : М.Трна
вац : Савет Месне заједнице Гојна Гора : Одбор
за обележавање 70-годишњице Петровске бло
каде , 2013 (Чачак : Штампарија Бајић) . – 168
стр. : илустр. ; 25 cm

107.
82:3
5124/А
ЋОСОВИЋ, Миладин
Живимо с другима, а (да ли) умиремо сами
/ Миладин Ћосовић . – Горњи Милановац : Лио,
2012 (Горњи Милановац : Ленекс) . – 204 стр. ;
20 cm

104.
886.1-1
5134/А
ТРНАВАЦ, Миливоје
Дневнички записи : Песме / Миливоје Тр
навац . – Београд : Партенон, 2012 (Чачак : Lux
Druck) . – 99 стр. : илустр. ; 21 cm . – (Библио
тека Поезија)

108.
1:82(497.11)
5098/А
ЋОСОВИЋ, Миладин
Има ли Србија данас интелигенцију / Ми
ладин Ћосовић . – Горњи Милановац : Лио,
2012 (Горњи Милановац : Ленарт) . – 167 стр. ;
21 cm

105.
949.711“1941-1945“
4915/А
ТРНАВАЦ, Миливоје
Само су смрти истине : петровско робље и
друге жртве села Гојна Гора у рату 1941-1945 /
Миливоје Трнавац . – Гојна Гора : М.Трнавац :
Одбор за Драги помен петровском робљу Гојне
Горе, 2011 (Чачак : Lux Druck) . – 171 стр. :
илустр. ; 24x22 cm

109.
929:82
5215/А
ЋОСОВИЋ, Миладин
Јован Петровић : записи о нашем пријатељ
ству, књижевном раду, времену, људима и до
гађајима / Миладин Ћосовић . – Горњи Мила
новац : Лио, 2013 (Горњи Милановац : Лио) .
– 160 стр. : илустр. ; 21 cm
193

110.
886.1(02.053.2)-1
4983/А
УГАРЧИНА, Драгослав
Завичај у срцу : Изабране и нове песме за
децу / Драгослав Драган Угарчина . – Чачак :
Штампарија Бајић, 2011 (Чачак : Штампарија
Бајић) . – 93 стр. : илустр. ; 21 cm

Александар Марушић . – Горњи Милановац :
Музеј рудничко-таковског краја, 2013 (Горњи
Милановац : NBS graf) . - 24 стр. : илустр. ;
16x16 cm
115.
61:929(497.11)(083.824)
5110/А
ЦИЦОВИЋ, Ана
Коста Динић : 13. септембар – 9. октобар
2012, Музеј рудничко-таковског краја / Ана
Цицовић . – Горњи Милановац : Музеј рудни
чко-таковског краја, 2012 (Горњи Милановац :
NBS graf) . – 129, 15 стр. : илустр. ; 16x16 cm

111.
886.1-1(082.2)
5106/А
УГАРЧИНА, Драгослав
Искре љубави : Саши Божовић / (приредио)
Драгослав Угарчина . – Чачак : Штампарија
Бајић, 2012 (Чачак : Штампарија Бајић) . – 180
стр. ; 24 cm

116.
016:902/904(497.11)
5051/А
ЦИЦОВИЋ, Ана
Преглед публикација рудничко-таковског
краја : археологија и нумизматика / Ана Цицо
вић . – Горњи Милановац : Музеј рудничкотаковског краја, 2011 . – Стр. 183-209 ; 24 cm

112.
886.1-1
5204/А
УГАРЧИНА, Драгослав
Време на измаку / Драгослав Угарчина .
– Чачак : Д.Угачина, 2013 (Чачак : Светлост) .
– 132 стр. : фотогр. ; 24 cm

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011.

113.
886.1-2
5198/А
ХАЏИЋ, Сретен
Тетоважа ; Избеглица / Сретен Ж.Хаџић
. – Горњи Милановац : Доситеј, 2013 (Горњи
Милановац : Доситеј) . - 83 стр. : ауторова слика
; 20 cm

117.
726(497.11)“1827/1945“
5047/А
ЦИЦОВИЋ, Ана
Споменици у порти манастира Светог Саве
у Савинцу / Ана Цицовић, Милан Брајовић
. – Горњи Милановац : Музеј рудничко-таков
ског краја, 2011 . – Стр. 45-61 ; 24 cm

114.
908(497.11)(083.824)
5202/А
ЦИЦОВИЋ, Ана
Када је град био бренд : 18. мај – 31. јул 2013,
Горњи Милановац / Ана Боловић, Ана Цицовић,

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011
194

118.
577.1:66
5182/A
ČEKOVIĆ, Živorad
Upotreba molekula : hemijski eseji o mole
kulima i njihovim primenama / Živorad Čeković .
– Beograd : Zavod za udžbenike, 2012 (Beograd :
Službeni glasnik) . – 405 str. : ilustr. ; 24 cm
119.
908(497.11)(093.2)
5049/А
ЧЕЛИКОВИЋ, Борисав
Антропогеографска истраживања терито
рије општине Горњи Милановац / Борисав Че

195

ликовић . – Горњи Милановац : Музеј рудничкотаковског краја, 2011 . – Стр. 211-227 ; 24 cm
П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011.
120.
72/77(497.11)“18“(083.824)
5024/А
ЧЕЛИКОВИЋ, Борисав
Рудничко-таковски крај у уметности XIX
века / Ана Боловић, Борисав Челиковић . –
Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског
краја, 2011 (Горњи Милановац : NBS graf) .
– 243 стр. : илустр. ; 16x16 cm

ЗАВИЧАЈНИ ПИСЦИ
У АНТОЛОГИЈАМА

4.
886.1-1(082.2)
5005/А
БИОРАЦ, Лазар
Чекам ; Богиња ; Непознатом јунаку / Ла
зар Биорац . – У : Десети год / (Уредник Вањка
Поњавић) . – Горњи Милановац : Књижевно
друштво „Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац) .
– Стр. 33-35 ; 19 cm

1.
886.1-1(082.2)
5000/А
АНТОНИЈЕВИЋ Трнавац, Мирјана
Зид самоће ; Угашена звезда ; Незаборав ;
И ја имам кондир златни / Мирјана Антонијевић
Трнавац . – У : Једанаести год / (Уредник Вањ
ка Поњавић) . – Горњи Милановац : Књижевно
друштво „Запис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“ :
Штампарија „Бајић“) . – Стр. 23-25 ; 19 cm

5.
886.1-1(082.2)
4998/А
БОЈОВИЋ, Милан
Кањон Мораче / Милан Бојовић . – У : Ру
дничка врела 2004 / (уредник Вера Павић- Ан
тић) . – Горњи Милановац : Књижевни клуб „Мо
мчило Настасијевић“ : Културни центар, 2004
(Чачак : Штампа Јел-Мил) . – Стр. 34 ; 21 cm

2.
886.1-1(082.2)
5005/А
АНТОНИЈЕВИЋ – Трнавац, Мирјана
Песма ; Сузе у трави ; Вечност у сну ;
Огрлица ноћи / Мирјана Антонијевић - Трнавац
. – У : Десети год / (Уредник Вањка Поњавић)
. – Горњи Милановац : Књижевно друштво
„Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац) . – Стр. 31-32
; 19 cm

6.
886.1-1(082.2)
5000/А
БОЈОВИЋ, Милан
Касно је / Милан Бојовић . – У : Једанаести
год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи Мила
новац : Књижевно друштво „Запис“, 2011 (Чачак
: „Јел-Мил“ : Штампарија „Бајић“) . – Стр. 12 ;
19 cm

3.
886.1-1(082.2)
5000/А
БИОРАЦ, Лазар
На дедовини ; Под крилима анђела ; Сви
тање ; Завичајно буђење / Лазар Биорац . – У
: Једанаести год / (Уредник Вањка Поњавић)
. – Горњи Милановац : Књижевно друштво
„Запис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“ : Штампарија
„Бајић“) . – Стр. 26-29 ; 19 cm

7.
886.1-1(082.2)
5094/А
БОЈОВИЋ, Милан
Мој отац (оцу) ; Даница Ковиличарка (ма
јци) ; Брату у равници (брату) ; Две куће (се
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11.
886.1-1(082.2)
5005/А
БРАЛОВИЋ, Љиљана
Гастарбајтер / Љиљана Браловић . – У :
Десети год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи
Милановац : Књижевно друштво „Запис“, 2010
(Пожега : Жиравац) . – Стр. 40-42 ; 19 cm

стри) ; Завештање (сину) / Милан Бојовић . – У
: Руднички кристали : књижевни зборник . –
Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија принт) .
– Стр. 49-52 ; 21 cm
8.
886.1-1(082.2)
4947/А
БОЈОВИЋ, Милан
Тамо / Милан Бојовић . – У : Рудничка врела
2011 : зборник песама / (Приређивач и уредник
Живко Гавриловић) . – Горњи Милановац :
Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“, 2011
(Шабац : Чивија принт) . – Стр. 74-75 ; 22 cm

12.
886.1-1(082.2)
5000/А
БРАЛОВИЋ, Љиљана
Град ; Хоћу да будем пас ; Моја родна кућа
/ Љиљана Браловић . – У : Једанаести год /
(Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац
: Књижевно друштво „Запис“, 2011 (Чачак :
„Јел-Мил“ : Штампарија „Бајић“) . – Стр. 34-37
; 19 cm

9.
886.1-1(082.2)
5094/И
БОРОВИЋ, Милан
Љубимо Бога Исуса Христа ; Реци ми небеска
птицо ; Љубави прве никад не бледе ; Растанак
/ Милан Боровић . – У : Руднички кристали :
књижевни зборник . – Горњи Милановац :
Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“, 2012
(Шабац : Чивија принт) . – Стр. 38-42 ; 21 cm

13.
886.1-1(082.2)
5197/А
БРАЛОВИЋ, Љиљана
Дуња / Љиљана Браловић . – У : Женски ви
докрузи : Критички дијалози / Жарко Ђуровић . –
Подгорица : Организација жена Црне Горе, 2013
(Подгорица : Новограф) . – Стр. 22-31 ; 21 cm

10.
886.1-1(082.2)
5128/А
БОРОВИЋ, Милан
Реци ми небеска птицо / Милан Боровић
. – У : Рудничка врела 2012 : зборник песама
/ (Приређивач и главни и одговорни уредник
Слободан Јелић Цис) . – Горњи Милановац :
Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“, 2012
(Смедерево : Cicero štamparija) . – Стр. 87 ; 22
cm

14.
886.1-1(082.2)
5097/А
БРАЛОВИЋ, Љиљана
Задоцнела химна завичаја ; Широм Шума
дије ; Српска посла / Љиљана Браловић .
– У : Шљива пред сунцем : Песме о шљивама,
Шумадији и љубави / Приредио Добрица Ерић
. – Маслошево : Удружење грађана „Систем за
наводњавање Кап по кап“, 2012 (Крагујевац :
Сквер) . – Стр. 39-42 ; 21 cm
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15.
886.1-1(082.2)
5128/А
БУШИЋ, Слађана
Ко су ??? / Слађана Бушић . – У : Рудничка
врела 2012 : зборник песама / (Приређивач и
главни и одговорни уредник Слободан Јелић
Цис) . – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2012 (Смедерево :
Cicero štamparija) . – Стр. 151 ; 22 cm

Милановац : Књижевно друштво „Запис“, 2010
(Пожега : Жиравац) . – Стр. 47-50 ; 19 cm
19.
886.1-1(082.2)
5000/А
ВАСИЉЕВИЋ, Обрад Д.
Под липом јесени ; Ткаља сунца ; Пастир
; Моје време / Обрад Д.Васиљевић . – У : Је
данаести год / (Уредник Вањка Поњавић) .
– Горњи Милановац : Књижевно друштво
„Запис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“ : Штампарија
„Бајић“) . – Стр. 38-41 ; 19 cm

16.
886.1-1(082.2)
5094/А
БУШИЋ, Слађана
Кратка прича : До када је дете беба? ; Култу
ро, ево ме!!! ; Афоризми ; Путања ; Добронаме
рни / Слађана Бушић . – У : Руднички криста
ли : књижевни зборник . – Горњи Милановац :
Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“, 2012
(Шабац : Чивија принт) . – Стр. 29-33 ; 21 cm

20.
886.1-1(082.2)
5094/А
ВАСИЉЕВИЋ, Саша
Мокри до голе коже ; Снежна олуја ; Дан
за памћење / Саша Васиљевић . – У : Руднички
кристали : књижевни зборник . – Горњи Мила
новац : Књижевни клуб „Момчило Настаси
јевић“, 2012 (Шабац : Чивија принт) . – Стр.
116-122 ; 21 cm

17.
886.1-1(082.2)
5005/А
БРКОВИЋ, Верица
Будна а тебе нема...; Живот је сваки дан ;
Сећање ; Живот је смисао... / Верица Брковић
. – У : Десети год / (Уредник Вањка Поњавић)
. – Горњи Милановац : Књижевно друштво
„Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац) . – Стр. 43-46
; 19 cm

21.
886.1-1(082.2)
5005/А
ВАСИЋ, Живанка
Љубомора ; Зима ; Јесен ; Паук / Живанка
Васић . – У : Десети год / (Уредник Вањка
Поњавић) . – Горњи Милановац : Књижевно
друштво „Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац) .
– Стр. 55-58 ; 19 cm

18.
886.1-1(082.2)
5005/А
ВАСИЉЕВИЋ, Обрад Д.
Залутали дани ; поље ; Сред песме булке ме
љубе ; О, где си? / Обрад Д.Васиљевић . – У :
Десети год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи

22.
886.1-1(082.2)
5000/А
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Бранко Чиле
Зелена песма ; Колона ; Невине душе ;
Уметник ; Откуда дођосмо ; Љубомора / Бранко
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Димитријевић Чиле . – У : Једанаести год / (Уре
дник Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац :
Књижевно друштво „Запис“, 2011 (Чачак : „ЈелМил“ : Штампарија „Бајић“) . – Стр. 42-45 ; 19 cm

/ (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи Милано
вац : Књижевно друштво „Запис“, 2010 (Пожега
: Жиравац) . – Стр. 70-73 ; 19 cm

23.
886.1-1(082.2)
5005/А
ДИМИТРИЈЕВИЋ Чиле, Бранко
Трогирска поема / Бранко Димитријевић
Чиле . – У : Десети год / (Уредник Вањка По
њавић) . – Горњи Милановац : Књижевно дру
штво „Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац) . – Стр.
59-62 ; 19 cm

27.
886.1-1(082.2)
5094/А
ЂОРЂЕВИЋ, Магда
Расуте латице (Силвији Павић) ; Суварци ;
Голи басамаци ; Бирцуз / Магда Ђорђевић . – У
: Руднички кристали : књижевни зборник . –
Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија принт) .
– Стр. 60-63 ; 21 cm

24.
886.1-1(082.2)
5005/А
ДРАШОВИЋ, Марија
Пре век и по / Марија Драшовић . – У :
Десети год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи
Милановац : Књижевно друштво „Запис“, 2010
(Пожега : Жиравац) . – Стр. 63-66 ; 19 cm

28.
886.1-1(082.2)
4998/А
ЕРИЋ, Добрица
Буклија месеца / Добрица Ерић . – У : Рудни
чка врела 2004 / (уредник Вера Павић- Антић) .
– Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“ : Културни центар, 2004 (Чачак
: Штампа Јел-Мил) . – Стр. 27-28 ; 21 cm

25.
886.1-1(082.2)
5000/А
ДРАШОВИЋ, Марија
Сећање на ратне године / Марија Драшовић
. – У : Једанаести год / (Уредник Вањка Поња
вић) . – Горњи Милановац : Књижевно друштво
„Запис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“ : Штампарија
„Бајић“) . – Стр. 46-49 ; 19 cm

29.
886.1-1(082.2)
4967/А
ЕРИЋ, Добрица
Земља се мени тобом умиљава / Добрица
Ерић . – У : 101 љубавна : антологија српске
љубавне поезије / Приредио Милош Јанковић
. – Београд : Беоштампа, 2010 (Београд : Бео
штампа) . – Стр. 90 ; 24 cm

26.
886.1-1(082.2)
5005/А
ЂОРЂЕВИЋ, Александар Лесо
Јаблан ; Круг ; Успаванка ; Црвеногрлка /
Александар Ђорђевић Лесо . – У : Десети год

30.
886.1-1(082.2)
5005/А
ЕРИЋ, Добрица
Још један орден за Милунку : (Документар
на песма) / Добрица Ерић . – У : Десети год /
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(Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи Милано
вац : Књижевно друштво „Запис“, 2010 (Пожега
: Жиравац) . – Стр. 67-69 ; 19 cm
31.
886.1-32(082.2)
5089/A
ERIĆ, Dobrica
Moj otac ili Kradljivica duleka ; Jedan dan
moga oca ; Moj otac u voćnjaku ; Nezaboravka
/ Dobrica Erić . – U : Pričaj mi o ocu / Priredila
Svetlana Milosevic Valenti . – Vevey : Xenia ;
Beograd : Metella, 2011 (Beograd : Grafo-San) .
– Str. 45-56 ; 21 cm
32.
886.1-1(082.2)
5109/A
ЕРИЋ, Добрица
Моја кћи / Добрица Ерић . – У : Е, баш то!
: избор из савремене српске поезије за децу /
Приредили Игор Коларов, Бранко Стевановић
. – Београд : Завод за уџбенике, 2009 (Земун :
Бирограф) . – Стр. 50 : илустр. ; 23 cm . – (Ле
ктира 2 / Завод за уџбенике )
33.
886.1-1(082.2)
4965/А
ЕРИЋ, Добрица
Незаборавка ; Мој отац у воћњаку / Добрица
Ерић . – У : Отац мој : Антологија песама о
оцу српских песника рођених у 20. веку / Јован
Н.Ивановић . – Београд : Свет књиге, 2011 (Бео
град : Сајнос) . – Стр. 78-81 ; 24 cm . – (Едиција
Антологије)

34.
886.1-1(082.2)
5097/А
ЕРИЋ, Добрица
Песма о шајкачи / Добрица Ерић . – У :
Шљива пред сунцем : Песме о шљивама, Шу
мадији и љубави / Приредио Добрица Ерић .
– Маслошево : Удружење грађана „Систем за
наводњавање Кап по кап“, 2012 (Крагујевац :
Сквер) . – Стр. 57 ; 21 cm
35.
82:7(02.053.2)(082.2)
5073/А
ЕРИЋ, Добрица
(Песме) / Добрица Ерић . – У : 4. Фестивал
дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу
Медијана / Приредила Виолета Јовић . – Ниш
: Градска општина Медијана, 2012. (Ниш : Гра
фика Галеб) . – Стр. 83-106 : илустр. ; 24 cm
36.
886.1(02.053.2)-1(082.2)
5038/А
ЕРИЋ, Добрица
Понекад.... / Добрица Ерић . – У: Златна
петорка српске поезије за децу и младе : Змај,
Радовић, Антић, Ерић, Попадић / (приредио и
пропратне текстове написао) Љубомир Ћорилић
. – Чачак : For you design, 2011 (Чачак : For
you design) . – Стр. 197-271 : илустр. ; 25 cm .
– (Библиотека Антологије)
37.
886.1-1(082.2)
5000/А
ЕРИЋ, Добрица
Пркосна песма / Добрица Ерић . – У : Једа
наести год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи
Милановац : Књижевно друштво „Запис“, 2011
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(Чачак : „Јел-Мил“ : Штампарија „Бајић“) . –
Стр. 50-54 ; 19 cm

„Запис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“ : Штампарија
„Бајић“) . – Стр. 58-61 ; 19 cm

38.
886.1-82(082.2)
5012/A
ERIĆ, Dobrica
Čudesni svitac ; Moja kći ; Laste ; Zavičaju /
Dobrica Erić . – U : Pisci pod maslinom / Milenko
Ratković . – Bar : NVO „Mediakult“, 2011 (Bijelo
Polje : Pegaz) . – Str. 66-68 ; 20 cm

42.
886.1-1(082.2)
4998/А
ИЛИЋ, Синиша
Она и он / Синиша Илић . – У : Рудничка
врела 2004 / (уредник Вера Павић- Антић) . –
Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“ : Културни центар, 2004 (Чачак :
Штампа Јел-Мил) . – Стр. 98 ; 21 cm

39.
886.1-1(082.2)
5000/А
ЗАРИЋ, Драгиша
Сећање на оца ; Мајка ; Хук живота / Дра
гиша Зарић . – У : Једанаести год / (Уредник
Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац : Књи
жевно друштво „Запис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“
: Штампарија „Бајић“) . – Стр. 55-57 ; 19 cm

43.
886.1-1(082.2)
5000/А
ИСАИЛОВИЋ, Радослав
Песми ; Карикатура ; (Не) моћницима /
Радослав Исаиловић . – У : Једанаести год / (Уре
дник Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац :
Књижевно друштво „Запис“, 2011 (Чачак : „ЈелМил“ : Штампарија „Бајић“) . – Стр. 62-65 ; 19 cm

40.
886.1-1(082.2)
5005/А
ИЛИЋ, Милеса
Годишња доба ; Видарица ; Цветни ђердан /
Милеса Илић . – У : Десети год / (Уредник Вањка
Поњавић) . – Горњи Милановац : Књижевно
друштво „Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац) .
– Стр. 74-77 ; 19 cm

44.
886.1-1(082.2)
5005/А
ИСАИЛОВИЋ, Радослав
Порука ; Кокице ; У месечевој спаваћој
соби / Радослав Исаиловић . – У : Десети год /
(Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац
: Књижевно друштво „Запис“, 2010 (Пожега :
Жиравац) . – Стр. 78-80 ; 19 cm

41.
886.1-1(082.2)
5000/А
ИЛИЋ, Милеса
Траг ; Умирању смо дужни ; Сан; Позне
птице ; Пламен свеће / Милеса Илић . – У :
Једанаести год / (Уредник Вањка Поњавић)
. – Горњи Милановац : Књижевно друштво

45.
886.1-1(082.2)
5000/А
ЈЕЛИЋ, Љубинко
Непролазно сунце ; Усред зиме ; Плес ;
Празнина ; Пламен притајен ; Из руку двојника
; Детињство одметнуто ; Растанак ; Поред пута ;
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У зрелом житу ; За оградом ; Заклон / Љубинко
Јелић . – У : Једанаести год / (Уредник Вањка
Поњавић) . – Горњи Милановац : Књижевно дру
штво „Запис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“ : Шта
мпарија „Бајић“) . – Стр. 66-68 ; 19 cm

Поњавић) . – Горњи Милановац : Књижевно
друштво „Запис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“ :
Штампарија „Бајић“) . – Стр. 73-76 ; 19 cm
50.
886.1-1(082.2)
5005/А
КАПЕТАНОВИЋ, Милош
Насмејани премијер : (Из необјављеног
романа Завет непобедног сунца – трећи део)
/ Милош Капетановић . – У : Десети год /
(Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац
: Књижевно друштво „Запис“, 2010 (Пожега :
Жиравац) . – Стр. 85-88 ; 19 cm

46.
886.1-1(082.2)
5005/А
ЈЕЛИЋ, Љубинко
Около гнезда сненог ; У воћњаку / Љубинко
Јелић . – У : Десети год / (Уредник Вањка По
њавић) . – Горњи Милановац : Књижевно дру
штво „Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац) . – Стр.
81-84 ; 19 cm

51.
886.1-1(082.2)
5094/А
КИЋАНОВИЋ, Љубомир
Лепа Нера / Љубомир Кићановић. – У :
Руднички кристали : књижевни зборник . –
Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија принт) .
– Стр. 149 ; 21 cm

47.
886.1-1(082.2)
4967/А
ЈОВАНОВИЋ, Миленко Д.
Недељно јутро / Миленко Д. Јовановић . –
У : 101 љубавна : антологија српске љубавне по
езије / Приредио Милош Јанковић . – Београд :
Беоштампа, 2010 (Београд : Беоштампа) . – Стр.
124 ; 24 cm
48.
886.1-1(082.2)
4965/А
ЈОВАНОВИЋ, Миленко Д.
Отац / Миленко Д. Јовановић . – У : Отац
мој : Антологија песама о оцу српских песника
рођених у 20. веку / Јован Н.Ивановић . – Бео
град : Свет књиге, 2011 (Београд : Сајнос) .
– Стр. 133 ; 24 cm . – (Едиција Антологије)

52.
886.1-1(082.2)
5094/А
КОВАЧЕВИЋ, Данијела
Лутала ; Хвала ти ; Поделимо једну тајну
; Без шапутања ; Минут ; Ливада / Данијела
Ковачевић . – У : Руднички кристали : књижевни
зборник . – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија
принт) . – Стр. 75-81 ; 21 cm

49.
886.1-1(082.2)
5000/А
КАПЕТАНОВИЋ, Милош
Балада о дивљој крушци / Милош Капе
тановић . – У : Једанаести год / (Уредник Вањка

53.
886.1-1(082.2)
5128/А
КОВАЧЕВИЋ, Данијела
Ноћ и ја / Данијела Ковачевић . – У : Рудничка
врела 2012 : зборник песама / (Приређивач и
202

главни и одговорни уредник Слободан Јелић
Цис) . – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2012 (Смедерево :
Cicero štamparija) . – Стр. 38 ; 22 cm

улице ; Дебљи крај ; Сабирање ; Батине ; Ко
је све крив ; Свађа . – У : Још новија смешна
књига за децу / (приредио) Мирко С.Марковић
. – Београд : Чигоја штампа ; Лазаревац : Библи
отека „Димитрије Туцовић“ : Фестивал хумора
за децу, 2011 (Београд : Чигоја штампа) . – Стр.
64-68 ; 18 cm

54.
886.1-1(082.2)
5094/А
ЛИКИЋ, Миша
Возови среће то су за нас ; Полети песмо
небеска ; Крила су твоја уморна ; Стари запис
/ Миша Ликић . – У : Руднички кристали : књи
жевни зборник . – Горњи Милановац : Књижев
ни клуб „Момчило Настасијевић“, 2012 (Ша
бац : Чивија принт) . – Стр. 136-139 ; 21 cm
55.
886.1-82(082.2)
5012/A
LOMOVIĆ, Boško
Kišobrani ; Barska maslina ; A ja mnogo vo
lim što sam mali / Boško Lomović . – U : Pisci
pod maslinom / Milenko Ratković . – Bar : NVO
„Mediakult“, 2011 (Bijelo Polje : Pegaz) . – Str.
99-101 ; 20 cm
56.
886.1-1(082.2)
5094/А
МАКСИЋ, Владан
Вечерас певам последњи пут / Владан Ма
ксић . – У : Руднички кристали : књижевни
зборник . – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија
принт) . – Стр. 157 ; 21 cm

58.
886.1-1(082.2)
5109/A
МАНДИЋ, Божидар
У потрази за истином ; Разлика / Божидар
Мандић . – У : Е, баш то! : избор из савремене
српске поезије за децу / Приредили Игор Ко
ларов, Бранко Стевановић . – Београд : Завод
за уџбенике, 2009 (Земун : Бирограф) . – Стр.
47-48 : илустр. ; 23 cm . – (Лектира 2 / Завод за
уџбенике )
59.
886.1-1(082.2)
5000/А
МАРКОВИЋ, Милена
Недеља ; Авети ; Ревери јесени / Милена
Марковић . – У : Једанаести год / (Уредник Вањка
Поњавић) . – Горњи Милановац : Књижевно
друштво „Запис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“ :
Штампарија „Бајић“) . – Стр. 77-80 ; 19 cm
60.
886.1-1(082.2)
5005/А
МАРКОВИЋ, Милена
Прикрадам се у несани : (Зоро моја, че
калице) ; У освиту песма ; Мера ; Из свег грла /
Милена Марковић . – У : Десети год / (Уредник
Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац : Књиже
вно друштво „Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац)
. – Стр. 89-91; 19 cm

57.
886.1(02.053.2)-82(082.2)
4919/А
МАНДИЋ, Божидар
(Песме) . – Садржи : Пасивна крава ; Љу
базност ; Признајем ; Киша ; Немогуће ; Цар
203

61.
886.1-1(082.2)
5005/А
МАРКОВИЋ, Радош
Љубави не снуј ; О Боже, Марија, како је она
лепа ; Тако ми бога, Марије и Исуса ; Само што
сам у твојим мислима зачет / Радош Марковић
. – У : Десети год / (Уредник Вањка Поњавић)
. – Горњи Милановац : Књижевно друштво
„Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац) . – Стр. 92-95
; 19 cm

Милановац : Књижевно друштво „Запис“, 2010
(Пожега : Жиравац) . – Стр. 12-15 ; 19 cm
65.
886.1-1(082.2)
5094/А
МИЛЕТИЋ, Милош
Земљо моја ; Жена ; Деца ; Музеј / Милош
Милетић . – У : Руднички кристали : књижевни
зборник . – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија
принт) . – Стр. 54-58 ; 21 cm

62.
886.1-1(082.2)
4947/А
МАРКОВИЋ, Радош
Хтео бих / Радош Марковић . – У : Рудничка
врела 2011 : зборник песама / (Приређивач
и уредник Живко Гавриловић) . – Горњи Ми
лановац : Књижевни клуб „Момчило Наста
сијевић“, 2011 (Шабац : Чивија принт) . – Стр.
161-162 ; 22 cm

66.
886.1-1(082.2)
4998/А
МИЛЕТИЋ, Милош
Почившој Силвији Павић / Милош Миле
тић . – У : Рудничка врела 2004 / (уредник Вера
Павић- Антић) . – Горњи Милановац : Књиже
вни клуб „Момчило Настасијевић“ : Културни
центар, 2004 (Чачак : Штампа Јел-Мил) . – Стр.
31-32 ; 21 cm

63.
886.1-1(082.2)
5000/А
МАРКОВИЋ, Радош
Хтео бих...; Од љубави цео саздан ; Сањај,
сањај љубави ; Имам срце за три цуре / Радош
Марковић . – У : Једанаести год / (Уредник Вањ
ка Поњавић) . – Горњи Милановац : Књижевно
друштво „Запис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“ : Шта
мпарија „Бајић“) . – Стр. 81-84 ; 19 cm

67.
886.1-1(082.2)
5005/А
МИЛОВАНЧЕВИЋ, Слободанка Соја
Игра лета ; Сети се / Слободанка Соја
Милованчевић . – У : Десети год / (Уредник
Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац : Књи
жевно друштво „Запис“, 2010 (Пожега : Жи
равац) . – Стр. 99-102 ; 19 cm

64.
886.1-1(082.2)
5005/А
МИЈАИЛОВИЋ, Милутин
Дан уочи / Милутин Мијаиловић . – У :
Десети год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи

68.
886.1-1(082.2)
5000/А
МИЛОВАНЧЕВИЋ, Слободанка Соја
Издана у молитви ; На сцени ; Нисам зна
ла да си жив ; Пут бола / Слободанка Соја
204

72.
886.1-1(082.2)
4965/А
МИЛОРАДОВИЋ, Петар
Путем / Петар Милорадовић . – У : Отац
мој : Антологија песама о оцу српских песника
рођених у 20. веку / Јован Н.Ивановић . – Бео
град : Свет књиге, 2011 (Београд : Сајнос) .
– Стр. 350-351 ; 24 cm . – (Едиција Антологије)

Милованчевић . – У : Једанаести год / (Уре
дник Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац
: Књижевно друштво „Запис“, 2011 (Чачак :
„Јел-Мил“ : Штампарија „Бајић“) . – Стр. 89-92
; 19 cm
69.
886.1-1(082.2)
4947/А
МИЛОЈЕВИЋ, Јелена
Победа / Јелена Милојевић . – У : Рудничка
врела 2011 : зборник песама / (Приређивач
и уредник Живко Гавриловић) . – Горњи Ми
лановац : Књижевни клуб „Момчило Наста
сијевић“, 2011 (Шабац : Чивија принт) . – Стр.
172 ; 22 cm

73.
886.1-1(082.2)
4967/А
МИЛОШЕВИЋ, Ненад
Пристанак / Ненад Милошевић . – У : 101
љубавна : антологија српске љубавне поезије
/ Приредио Милош Јанковић . – Београд : Бео
штампа, 2010 (Београд : Беоштампа) . – Стр.
171 ; 24 cm

70.
886.1-1(082.2)
5094/А
МИЛОЈЕВИЋ, Јелена
Спознаја ; Странац ; Образ ; Плава птица
; Буђење чула / Јелена Милојевић . – У : Ру
днички кристали : књижевни зборник . – Гор
њи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија принт) .
– Стр. 22-25 ; 21 cm

74.
886.1-1(082.2)
5109/A
НАСТАСИЈЕВИЋ, Мирослав
Бубе у глави / Мирослав Настасијевић . – У
: Е, баш то! : избор из савремене српске поези
је за децу / Приредили Игор Коларов, Бранко
Стевановић . – Београд : Завод за уџбенике,
2009 (Земун : Бирограф) . – Стр. 88 : илустр. ; 23
cm . – ( Лектира 2 / Завод за уџбенике )

71.
886.1-1(082.2)
4965/А
МИЛОРАДОВИЋ, Петар
Последња вечера / Петар Милорадовић .
– У : Отац мој : Антологија песама о оцу срп
ских песника рођених у 20. веку / Јован Н.Ива
новић . – Београд : Свет књиге, 2011 (Београд
: Сајнос) . – Стр. 348-349 ; 24 cm . – (Едиција
Антологије)

75.
886.1-1(082.2)
5094/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Момчило
Љиљани / Момчило Настасијевић . – У :
Руднички кристали : књижевни зборник . – Гор
њи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија принт) .
– Стр. 9 ; 21 cm
205

76.
886.1-1(082.2)
4946/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Момчило
Сиви тренутак ; Јутро ; Речи у камену ;
Родитељу . – У : Златни век српског песништва
: 1910-2010 : антологија / Приредио Селимир
Радуловић . – Нови Сад : Orpheus, 2010 (Нови
Сад : Daniel Print) . – Стр. 113-123 ; 22 cm . –
(Библиотека Капитална дела)

80.
886.1-1(082.2)
5005/А
ОБРАДОВИЋ, Милан Калај
Само кише и ништа више ; Не дај ; Негде
далеко ; Као ти / Милан Обрадовић Калај . – У :
Десети год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Гор
њи Милановац : Књижевно друштво „Запис“,
2010 (Пожега : Жиравац) . – Стр. 106-109 ; 19 cm
81.
886.1-1(082.2)
5094/А
ПАВИЋ, Силвија
Безвремена / Силвија Павић . – У : Рудни
чки кристали : књижевни зборник . – Горњи
Милановац : Књижевни клуб „Момчило Наста
сијевић“, 2012 (Шабац : Чивија принт) . – Стр.
151 ; 21 cm

77.
886.1-1(082.2)
4967/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Момчило
Траг / Момчило Настасијевић . – У : 101
љубавна : антологија српске љубавне поезије
/ Приредио Милош Јанковић . – Београд : Бео
штампа, 2010 (Београд : Беоштампа) . – Стр. 2425 ; 24 cm

82.
886.1-1(082.2)
4998/А
ПАВИЋ, Вера
Искрена песма / Вера Павић . – У : Рудни
чка врела 2004 / (уредник Вера Павић- Антић)
. – Горњи Милановац : Књижевни клуб „Мом
чило Настасијевић“ : Културни центар, 2004
(Чачак : Штампа Јел-Мил) . – Стр. 25 ; 21 cm

78.
886.1-1(082.2)
5005/А
НИКИЋ, Миодраг
Поема о Милутину Мијаиловићу ; Рудник
деспотски град / Миодраг Никић . – У : Десети
год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи Ми
лановац : Књижевно друштво „Запис“, 2010
(Пожега : Жиравац) . – Стр. 103-105 ; 19 cm

83.
886.1-1(082.2)
4998/А
ПАВИЋ, Вера
Нови глас поезије неспутане речи / Вера
Павић . – У : Рудничка врела 2004 / (уредник
Вера Павић- Антић) . – Горњи Милановац :
Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“ : Кул
турни центар, 2004 (Чачак : Штампа Јел-Мил) .
– Стр. 13-14 ; 21 cm

79.
886.1-1(082.2)
5094/А
НИКОЛИЋ, Милан
Родна земљо ; Отац ; Мајка / Милан Ни
колић . – У : Руднички кристали : књижевни
зборник . – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија
принт) . – Стр. 98-100 ; 21 cm
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84.
886.1-1(082.2)
5094/А
ПАВИЋ, Вера
Паре треба деци дати ; Стара бака ; Треће
доба ; Мајка ратника ; Афоризми / Вера Павић .
– У : Руднички кристали : књижевни зборник . –
Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија принт) .
– Стр. 12-17; 21 cm

88.
886.1-1(082.2)
5005/А
ПЕТРОВИЋ, Дрина
Звук мог завичаја; Вечери септембра ; Хте
ла бих... / Дрина Петровић . – У : Десети год
/ (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи Милано
вац : Књижевно друштво „Запис“, 2010 (Пожега
: Жиравац) . – Стр. 119-122 ; 19 cm
89.
886.1-1(082.2)
5000/А
ПЕТРОВИЋ, Дрина
Ко из бајке бели дан ; Твоје очи ; Да сам
јасика или бреза ; Не дирајте моје Влашиће /
Дрина Петровић . – У : Једанаести год / (Уредник
Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац : Књи
жевно друштво „Запис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“
: Штампарија „Бајић“) . – Стр. 97-100 ; 19 cm

85.
886.1-1(082.2)
4947/А
ПАВИЋ, Вера
Песнику утопљенику / Вера Павић . – У :
Рудничка врела 2011 : зборник песама / (При
ређивач и уредник Живко Гавриловић) . – Гор
њи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“, 2011 (Шабац : Чивија принт) .
– Стр. 91 ; 22 cm

90.
886.1-1(082.2)
5094/А
ПЕТРОВИЋ, Живомир Пуринко
Девојачко пунолетство ; Завичајни вучу
власи ; Жива бића ти не вређај ; Где су моји
прошли дани / Живомир Петровић Пуринко .
– У : Руднички кристали : књижевни зборник . –
Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија принт) .
– Стр. 123-127 ; 21 cm

86.
886.1-1(082.2)
5128/А
ПАВИЋ, Вера
Пусто острво / Вера Павић . – У : Рудничка
врела 2012 : зборник песама / (Приређивач и
главни и одговорни уредник Слободан Јелић
Цис) . – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2012 (Смедерево :
Cicero štamparija) . – Стр. 22 ; 22 cm
87.
886.1-1(082.2)
5005/А
ПАУНОВИЋ, Момчило
Божићна прича / Момчило Пауновић . – У :
Десети год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи
Милановац : Књижевно друштво „Запис“, 2010
(Пожега : Жиравац) . – Стр. 110-114 ; 19 cm

91.
886.1-1(082.2)
4998/А
ПЕТРОВИЋ, Урош
Киша / Урош Петровић . – У : Рудничка
врела 2004 / (уредник Вера Павић- Антић) . –
Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
207

Настасијевић“ : Културни центар, 2004 (Чачак
: Штампа Јел-Мил) . – Стр. 21 ; 21 cm

Милановац : Књижевно друштво „Запис“, 2011
(Чачак : „Јел-Мил“ : Штампарија „Бајић“) .
– Стр. 101-102 ; 19 cm

92.
886.1(02.053.2)-82(082.2)
4919/А
ПЕТРОВИЋ, Урош
Померена песма / Урош Петровић. – У :
Још новија смешна књига за децу / (приредио)
Мирко С.Марковић . – Београд : Чигоја штампа
; Лазаревац : Библиотека „Димитрије Туцовић“
: Фестивал хумора за децу, 2011 (Београд : Чиго
ја штампа) . – Стр. 143 ; 18 cm
93.
886.1-1(082.2)
5109/A
ПЕТРОВИЋ, Урош
Померена песма / Урош Петровић . – У :
Е, баш то! : избор из савремене српске поези
је за децу / Приредили Игор Коларов, Бранко
Стевановић . – Београд : Завод за уџбенике,
2009 (Земун : Бирограф) . – Стр. 49 : илустр. ; 23
cm . – (Лектира 2 / Завод за уџбенике )
94.
886.1-1(082.2)
5005/А
ПОЊАВИЋ, Вањка
Индира / Вањка Поњавић . – У : Десети год
/ (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи Милано
вац : Књижевно друштво „Запис“, 2010 (Пожега
: Жиравац) . – Стр. 123-126 ; 19 cm

96.
886.1-1(082.2)
5192/А
ПРОКОВИЋ, Милена
Маџарке ; У родном селу ; Уплашћени по
нос / Милена Проковић . – У : Миришу брда
на шљиве зреле : Песме са конкурса „Шума
дијски дани шљиве“ / (главни уредник Драган
Миловановић) . – Страгари : Завичајно удру
жење „Танаско Рајић“, 2013 (Крагујевац : Сквер)
. – Стр. 12, 51, 52 : илустр. ; 21 cm
97.
886.1-1(082.2)
5005/А
ПРОКОВИЋ, Милена
Тајне подрума ; Ратар и смоница ; Циган
ско вече ; Немоћ у ноћи / Милена Проковић . –
У : Десети год / (Уредник Вањка Поњавић)
. – Горњи Милановац : Књижевно друштво
„Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац) . – Стр. 127130 ; 19 cm
98.
886.1-1(082.2)
5000/А
ПРОКОВИЋ, Милена
У родном Озрему ; На твом рамену ; Док
играм ; Године / Милена Проковић . – У : Једа
наести год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Гор
њи Милановац : Књижевно друштво „Запис“,
2011 (Чачак : „Јел-Мил“ : Штампарија „Бајић“)
. – Стр. 103-106 ; 19 cm

95.
886.1-1(082.2)
5000/А
ПОЊАВИЋ, Вањка
Непливач / Вањка Поњавић . – У : Једанае
сти год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи
208

99.
886.1-1(082.2)
5192/А
РАДОЈЕВИЋ, Дара
Где сам ја ; Вечити пупољци наде ; Химна
љубави / Дара Радојевић . – У : Миришу брда
на шљиве зреле : Песме са конкурса „Шума
дијски дани шљиве“ / (главни уредник Драган
Миловановић) . – Страгари : Завичајно удруже
ње „Танаско Рајић“, 2013 (Крагујевац : Сквер) .
– Стр. 43, 48-50, 83-85 : илустр. ; 21 cm

Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац :
Књижевно друштво „Запис“, 2011 (Чачак : „ЈелМил“ : Штампарија „Бајић“) . – Стр. 107-111 ;
19 cm
103.
886.1-1(082.2)
5069/А
РАДОЈЕВИЋ, Дара
Одлазе људи ; Сачувај ме ; На земљи
траг / Дара Радојевић . – У : „Ој Србијо, мила
мати!“ : родољубива поезија / Сабор књижевног
стваралаштва Србије „Оловко, не ћути“,
Барајево, 2011 . – Барајево : Књижевни клуб
„Јован Дучић“ : Општина : Центар за културу,
2011 (Барајево : Ситограф) . – Стр. 9-10, 48, 95
; 21 cm

100.
886.1-1(082.2)
5097/А
РАДОЈЕВИЋ, Дара
Гордани ; Никољдан ; Леко и Десанка ; Кад
сељак сања цветање шљива / Дара Радојевић .
– У : Шљива пред сунцем : Песме о шљивама,
Шумадији и љубави / Приредио Добрица Ерић
. – Маслошево : Удружење грађана „Систем за
наводњавање Кап по кап“, 2012 (Крагујевац :
Сквер) . – Стр. 13-16, 51 ; 21 cm

104.
886.1-1(082.2)
5197/А
РАДОЈЕВИЋ, Дара
Развежи чворове ; Ка човеку . – У : Женски
видокрузи : Критички дијалози / Жарко Ђуровић
. – Подгорица : Организација жена Црне Горе,
2013 (Подгорица : Новограф) . – Стр. 164-166 ;
21 cm

101.
886.1-1(082.2)
5005/А
РАДОЈЕВИЋ, Дара
Десет Записових година ; Заклетва ота
џбини / Дара Радојевић . – У : Десети год /
(Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац
: Књижевно друштво „Запис“, 2010 (Пожега :
Жиравац) . – Стр. 9, 131-135 ; 19 cm

105.
886.1-1(082.2)
5005/А
РИСТОВИЋ, Миодраг
Сенке Боре Станковића : (Из романа Два
града и четири времена) / Миодраг Ристовић
. – У : Десети год / (Уредник Вањка Поњавић)
. – Горњи Милановац : Књижевно друштво
„Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац) . – Стр. 136138 ; 19 cm

102.
886.1-1(082.2)
5000/А
РАДОЈЕВИЋ, Дара
О теби ; Кућо напуштена ; Богат сиромах /
Дара Радојевић . – У : Једанаести год / (Уредник
209

106.
886.1-1(082.2)
5128/А
РИСТОВИЋ, Наташа
Брига / Наташа Ристовић . – У : Рудничка
врела 2012 : зборник песама / (Приређивач и
главни и одговорни уредник Слободан Јелић
Цис) . – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2012 (Смедерево :
Cicero štamparija) . – Стр. 124 ; 22 cm

110.
886.1-1(082.2)
5094/А
РИСТОВИЋ, Сања
Живот ; Шта је живот? ; Њему ; Још неро
ђеној сестрици ; Другу / Сања Ристовић . – У
: Руднички кристали : књижевни зборник . –
Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија принт) .
– Стр. 93-96 ; 21 cm

107.
886.1-1(082.2)
4998/А
РИСТОВИЋ, Наташа
Грех / Наташа Ристовић . – У : Рудничка
врела 2004 / (уредник Вера Павић- Антић) . –
Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“ : Културни центар, 2004 (Чачак :
Штампа Јел-Мил) . – Стр. 33 ; 21 cm

111.
886.1-1(082.2)
5128/А
РИСТОВИЋ, Сања
Да ли? / Сања Ристовић . – У : Рудничка
врела 2012 : зборник песама / (Приређивач и
главни и одговорни уредник Слободан Јелић
Цис) . – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2012 (Смедерево :
Cicero štamparija) . – Стр. 146 ; 22 cm

108.
886.1-1(082.2)
5094/А
РИСТОВИЋ, Наташа
Жена ; Зар толико жртава ; Мили Хтела бих ;
Он / Наташа Ристовић . – У : Руднички кристали
: књижевни зборник . – Горњи Милановац :
Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“, 2012
(Шабац : Чивија принт) . – Стр. 34-37 ; 21 cm

112.
886.1-1(082.2)
5005/А
СИМОВИЋ, Зоран
Културни ексцентар / Зоран Симовић . – У :
Десети год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи
Милановац : Књижевно друштво „Запис“, 2010
(Пожега : Жиравац) . – Стр. 139-142 ; 19 cm
113.
886.1-1(082.2)
5005/А
СОЛУЈИЋ, Катарина
Ти и ја ; Очи ; Поново жена ; Руке ; Теби
; Почнимо ноћас из почетка ; Ноћ / Катарина
Солујић . – У : Десети год / (Уредник Вањка По
њавић) . – Горњи Милановац : Књижевно дру
штво „Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац) . – Стр.
143-146 ; 19 cm

109.
886.1-1(082.2)
4947/А
РИСТОВИЋ, Наташа
Сусрет / Наташа Ристовић . – У : Рудничка
врела 2011 : зборник песама / (Приређивач и
уредник Живко Гавриловић) . – Горњи Милано
вац : Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“,
2011 (Шабац : Чивија принт) . – Стр. 170 ; 22 cm
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114.
886.1-1(082.2)
5094/А
СРЕТЕНОВИЋ, Жико Врначанац
Хумористичка сатира ; Порођајне муке због
„телеком“ бруке / Жико Сретеновић Врнчанац .
– У : Руднички кристали : књижевни зборник . –
Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија принт) .
– Стр. 19-21 ; 21 cm

118.
886.1-1(082.2)
5000/А
СТОЈИЋ, Ненад
Србија замлађује ране ; Прогнаник ; Шта
ме то гони ; Ој, Србијо / Ненад Стојић . – У :
Једанаести год / (Уредник Вањка Поњавић) .
– Горњи Милановац : Књижевно друштво „За
пис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“ : Штампарија „Ба
јић“) . – Стр. 112-115 ; 19 cm

115.
886.1-1(082.2)
5094/А
СТАНКОВИЋ, Ксенија
(Песме) / Ксенија Станковић . – У : Рудни
чки кристали : књижевни зборник . – Горњи
Милановац : Књижевни клуб „Момчило Наста
сијевић“, 2012 (Шабац : Чивија принт) . – Стр.
26-27 ; 21 cm

119.
886.1-1(082.2)
5000/А
ТАНАСКОВИЋ, Миодраг
Наспрам власти и јапија / Миодраг Тана
сковић . – У : Једанаести год / (Уредник Вањка
Поњавић) . – Горњи Милановац : Књижевно дру
штво „Запис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“ : Штам
парија „Бајић“) . – Стр. 116-120 ; 19 cm

116.
886.1-1(082.2)
4998/А
СТАНКОВИЋ, Ксенија
Узми ми душу / Ксенија Станковић . – У
: Рудничка врела 2004 / (уредник Вера ПавићАнтић) . – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“ : Културни центар,
2004 (Чачак : Штампа Јел-Мил) . – Стр. 29 ;
21 cm

120.
886.1-1(082.2)
5005/А
ТАНАСКОВИЋ, Миодраг
Прича о Станојкином сиру / Миодраг Тана
сковић . – У : Десети год / (Уредник Вањка По
њавић) . – Горњи Милановац : Књижевно дру
штво „Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац) . – Стр.
159-162 ; 19 cm
121.
886.1-1(082.2)
5094/А
ТОДОРОВИЋ, Миломир Милак
Неко тихо пева / Миломир Милак Тодоро
вић . – У : Руднички кристали : књижевни збор
ник . – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија
принт) . – Стр. 155 ; 21 cm

117.
886.1-1(082.2)
5005/А
СТЕВАНИЋ, Биљана
Марија / Биљана Стеванић . – У : Десети
год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи
Милановац : Књижевно друштво „Запис“, 2010
(Пожега : Жиравац) . – Стр. 147-149 ; 19 cm
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122.
886.1-1(082.2)
5005/А
ТРНАВАЦ, Миливоје
Жеђ ; Над Сталаћем звезде ; Над песмама
песмо ; Не затварај будне птице снова / Мили
воје Трнавац . – У : Десети год / (Уредник Вањ
ка Поњавић) . – Горњи Милановац : Књижевно
друштво „Запис“, 2010 (Пожега : Жиравац) .
– Стр. 163-166 ; 19 cm

лановац : Књижевно друштво „Запис“, 2010
(Пожега : Жиравац) . – Стр. 170-172 ; 19 cm
126.
886.1-1(082.2)
5128/А
ФИЛИПОВИЋ, Селена
Ноћ / Селена Филиповић . – У : Рудничка
врела 2012 : зборник песама / (Приређивач и
главни и одговорни уредник Слободан Јелић
Цис) . – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2012 (Смедерево :
Cicero štamparija) . – Стр. 149 ; 22 cm

123.
886.1-1(082.2)
5000/А
ТРНАВАЦ, Миливоје
На крунисању уздарје ; Још бих, Јано, вина
рујна ; У сну будном ; Оздравићу кад се тајне
растајне / Миливоје Трнавац . – У : Једанаести
год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи Ми
лановац : Књижевно друштво „Запис“, 2011
(Чачак : „Јел-Мил“ : Штампарија „Бајић“) .
– Стр. 121-124 ; 19 cm

127.
886.1-1(082.2)
5000/А
ЧУТОВИЋ Урошевић, Душанка
Љубавни вез ; Ода браку ; Моја душа ; Кад
ћуте речи ; Корача љубав ; Мостови ; Трептај
; Кад срце плаче ; Застала реч ; Мргодне боре
; Пијанац / Душанка Чутовић Урошевић . – У
: Једанаести год / (Уредник Вањка Поњавић)
. – Горњи Милановац : Књижевно друштво
„Запис“, 2011 (Чачак : „Јел-Мил“ : Штампарија
„Бајић“) . – Стр. 125-128 ; 19 cm

124.
886.1-1(082.2)
4998/А
УГАРЧИНА, Драгослав
Месечина село опасала / Драгослав Угар
чина . – У : Рудничка врела 2004 / (уредник
Вера Павић- Антић) . – Горњи Милановац :
Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“ : Кул
турни центар, 2004 (Чачак : Штампа Јел-Мил)
. – Стр. 26 ; 21 cm

128.
886.1-1(082.2)
5005/А
ЧУТОВИЋ – Урошевић, Душанка
Хаику ; Неспремна ; Чемер ; Срећа / Ду
шанка Чутовић Урошевић . – У : Десети год /
(Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи Милано
вац : Књижевно друштво „Запис“, 2010 (Пожега
: Жиравац) . – Стр. 173-176 ; 19 cm

125.
886.1-1(082.2)
5005/А
ФИЛИПОВИЋ, Нада
79. ; 80. / Нада Филиповић . – У : Десети
год / (Уредник Вањка Поњавић) . – Горњи Ми
212

ИЗДАВАЧИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
У ЗАВИЧАЈНОМ ОДЕЉЕЊУ
БИБЛИОТЕКА
„БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ“

принт, 2009 (Горњи Милановац : Графопринт)
. – 253 стр. : илустр. ; 21 cm . – (Библиотека
Шумадински писци)

2012.
1.
886.1-82
5080/И
ПЕТРОВИЋ, Урош
Одабрани списи / Урош Петровић ; прире
дио Александар Марушић . – Горњи Милано
вац : Библиотека „Браћа Настасијевић“, 2012
(Горњи Милановац : Графопринт) . – 237 стр. :
илустр. ; 21 cm . – (Библиотека Завичајни писци
; коло 3, књ.1)

4.
886.1-31
5122/И
ЕРИЋ, Добрица
Сан гружанске летње ноћи : мали лирски
роман / Добрица Ерић . – Горњи Милановац :
Графопринт, 2009 (Горњи Милановац : Графо
принт) . – 108 стр. : илустр. ; 21 cm . – (Библи
отека Шумадински писци)

2.
02(05)
5155/И, 5220/И
Слово Ћирилово : годишњак Библиотеке
„Браћа Настасијевић“ / главни и одговорни уре
дник Гордана Петковић . - Год. 1, бр. 1 (2004)- .
– Горњи Милановац : Библиотека „Браћа На
стасијевић“, 2004- (Горњи Милановац : Гра
фопринт) . – 22 cm

2010.

ГРАФОПРИНТ

5.
886.1-31
5092/И
БАБИЋ, Милун Мића
Мирис Мораве у Паризу : (роман) / Милун
Мића Бабић . - Горњи Милановац : Графопринт,
2011 (Горњи Милановац : Графопринт) . – 283
стр. ; 24 cm . – (Библиотека Шумадински писци
; књ.бр.1)

2009.
3.
886.1-1
5123/И
ЕРИЋ, Добрица
Разапета земља : сузе за будуће песме /
Добрица Ерић . – Горњи Милановац : Графо

6.
173.1
4918/И
МЛАДЕНОВИЋ, Лена
Госпођа зна како : све оно о чему распу
штенице ћуте / Лена Младеновић . – Горњи
213

Милановац : Ј.Д.Младеновић : Графопринт,
2011 (Горњи Милановац : Графопринт) . – 223
стр. ; 21 cm

Књижевници, држте се у праву, да не дамо
српство забораву / Живомир Петровић Пуринко
. – Горњи Милановац : Графопринт, 2012 (Горњи
Милановац : Графопринт) . – 158 стр. ; 22 cm .
– (Библиотека Шумадински писци ; књ.бр.2)

7.
006.95(091)
4933/И
СИМИЋ, Мирослав Ж.
Прабакин сат : време, обичаји и веровања /
Мирослав Ж.Симић ; (илустрације Петар Цви
јовић, Василије Жунић) . - Горњи Милановац :
Графопринт ; Београд : Завод за издавање уџбе
ника и наставних средстава, 2010 (Горњи Ми
лановац : Графопринт) . – 178 стр. : илустр. ; 23
cm . – (Едиција Српско наслеђе ; књ.2)

ДОСИТЕЈ
2011.

11.
338.4(497.11)
4943/И
СПАСОВ, Васко
Културне вредности и природне стварности
у општини Горњи Милановац / Мр Васко Спа
сов . – Горњи Милановац : Доситеј, 2011 (Горњи
Милановац : Доситеј) . – 85 стр. : илустр. ; 20 cm
. – (Серија Наслеђе)

2011.

8.
940.53/.54(497.11)
5091/И
ПАВЛОВИЋ, Миломир Миле Д.
Заробљенички дневник : 1941-1945. / Ми
ломир Миле Д.Павловић ; Приредио Душан М.
Павловић . – Горњи Милановац : Графопринт,
2012 (Горњи Милановац : Графопринт) . - 213
стр. : илустр. ; 23 cm

12.
338.4(497.11)
4945/И
СПАСОВ, Васко
Културни ценности и природни дадености
стварности на обшина Горњи Милановац / М-р
Васко Спасов . – Горњи Милановац : Доситеј,
2011 (Горњи Милановац : Доситеј) . – 85 стр. :
илустр. ; 20 cm . – (Поредица Наследство)

9.
886.1-1
5117/И
ПЕТРОВИЋ Пуринко, Живомир
Књижевници, будте у херојству, да нацију
не дамо ђаволству / Живомир Петровић Пурин
ко . – Горњи Милановац : Графопринт, 2012 (Гор
њи Милановац : Графопринт) . – 158 стр. ; 21 cm
. – (Библиотека Шумадински писци ; књ.бр.3)
10.
886.1-1
ПЕТРОВИЋ Пуринко, Живомир

2012.
13.
886.1-1
5077/I
TANASIĆ, Tanasko
I greh si i tajna : 88 pesama o ljubavi / Tanasko
Tanasić . – Gornji Milanovac : Dositej, 2012 (Gornji
Milanovac : Dositej) . – 141 str. ; 20 cm

5115/И
214

КЊИЖЕВНИ КЛУБ „МОМЧИЛО
НАСТАСИЈЕВИЋ“

жевно друштво „Запис“, 2010 (Пожега : Жи
равац) . – 203 стр. ; 19 cm

2011.
14.
886.1-1(082.2)
4969/И
РУДНИЧКА врела 2011 : зборник песама
/ Приређивач и уредник Живко Гавриловић . –
Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“, 2011 (Шабац : Чивија принт) .
– 185 стр. ; 22 cm

2011.
18.
886.1-1(082.2)
5004/И
ЈЕДАНАЕСТИ год : (зборник 2011) / (уре
дник Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац :
Књижевно друштво „Запис“, 2011 (Чачак : ЈелМил Штампарија „Бајић“) . – 153 стр. ; 19 cm

2012.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

15.
886.1-1(082.2)
5131/И
РУДНИЧКА врела 2012 : изабране песме /
Приређивач и главни и одговорни уредник
Слободан Јелић Цис . – Горњи Милановац :
Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“, 2012
(Смедерево : Cicero štamparija) . – 168 стр. ;
22 cm

2013.
19.
79:929(082)
5221/И
ДЕВЕДЕСЕТ година од рођења Мије Алек
сића : публикација поводом деведесетогоди
шњице рођења Милосава Мије Алексића / Пу
бликацију приредио и уредио Бобан Стефано
вић . – Горњи Милановац : Културни центар,
2013 (Горњи Милановац : НБС граф) . – 60 стр.
: фотогр. ; 30 cm

16.
886.1-1(082.2)
5096/И
РУДНИЧКИ кристали : књижевни зборник
. – Горњи Милановац : Књижевни клуб „Мом
чило Настасијевић“, 2012 (Шабац : Чивија при
нт) . – 158 стр. ; 21 cm

ЛИО
2009.
20.
886.1-94
4986/И
ЋОСОВИЋ, Миладин
Сазријевање : (у огледалу дневничких запи
са) / Миладин Ћосовић . – Горњи Милановац :
Лио, 2009 (Горњи Милановац : Ленекс) . – 215
стр. ; 20 cm

КЊИЖЕВНО ДРУШТВО „ЗАПИС“
2010.
17.
886.1-1(082.2)
5006/И
ДЕСЕТИ год : (зборник 2010) / (уредник
Вањка Поњавић) . – Горњи Милановац : Књи
215

2010.

. – Војловица : Манастир Светих Архангела
Гаврила и Михаила, 2011 (Горњи Милановац :
Лио) . – 145 стр. : фотогр. ; 17 cm

21.
886.1-1:398
4963/И
ЛОВ ловио Облачићу Раде : (Облачић Раде
у историји и народном предању) / (приредио)
Слободан Обрадовић . - Горњи Милановац :
Лио ; Пожаревац : Манастир Рукумија, 2010
(Горњи Милановац : Лио) . – 150 стр. ; 21 cm .
– (Библиотека Народно предање ; књ.1)

25.
886.1-1:398
4929/И
ВИСОКИ Стеван сјетује народ : (Свети
Стефан деспот Србски у историји и народном
предању) / (приредио) Слободан Обрадовић .
- Горњи Милановац : Лио ; Пожаревац : Мана
стир Рукумија, 2011 (Горњи Милановац : Лио) .
– 352 стр. ; 21 cm . – (Библиотека Народно пре
дање ; књ. 2)

2011.

22.
886.1-1:398
4937/И
БЈЕШЕ Мутап, сиви соко : (Лазар Мутап
у историји и народном предању) / (приредио)
Слободан Обрадовић . - Горњи Милановац :
Лио ; Пожаревац : Манастир Рукумија, 2011
(Горњи Милановац : Лио) . – 176 стр. ; 21 cm .
– (Библиотека Народно предање ; књ.3)

26.
323(497.11)
5028/И
ЛАЗИЋ, Живко
Тополски либерали / др Живко Лазић . Горњи Милановац : Лио, 2011 (Горњи Милано
вац : Лио) . – 160 стр. ; 17 cm

23.
27-29
4940/И
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај
Митарства : Како их је објавила преподоб
ном Григорију блажена Теодора после своје
смрти / Свети Владика Николај Охридски и
Жички . - Горњи Милановац : Лио ; Крагујевац
: Духовни луг, 2011 (Горњи Милановац : Лио) .
– 32 стр. ; 17 cm

27.
272:17
4939/И
ПАСКАЛ, Блез
Размишљања о смрти / Блез Паскал . Горњи Милановац : Лио ; Крагујевац : Духовни
луг, 2011 (Горњи Милановац : Лио) . – 36 стр. ;
17 cm
28.
252.9
4941/И
СЛУЖБА за покојне, парастос или пани
хида / (уредник Радоман Светковић) . - Горњи
Милановац : Лио, 2011 (Горњи Милановац : Лио)
. – 43 стр. ; 17 cm . – (Библиотека Славенољу
бије ; књ. 2)

24.
26/28
4990/И
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај
Србадија ; Жички устав / Свети Владика
Николај ; (Приредили Владимир Димитрије
вић, Слободан Обрадовић, Слободан Станкић
216
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ман Светковић) . - Горњи Милановац : Лио, 2012
(Горњи Милановац : Лио) . – 24 стр. ; 17 cm

29.
271.2
5211/И
СЛУЖБА, житије и акатист Светој Препо
добномученици Параскеви : (26.јул / 8. август)
/ (Уредник Радоман Светковић ; Текст Службе
на црквенословенском приредила Мати Аниси
ја (Црцороска) ; Акатист Мирко Нанић) . –
Беркасово : Манастир Свете Петке ; Горњи Ми
лановац : Лио, 2011 (Горњи Милановац : Лио) .
– 32 стр. ; 31 cm . – (Библиотека Славенољубије
; коло 2, књ.1)

33.
23/28
5099/И
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Владимир
Између Вашингтона и Ватикана : Свето
савска Црква на распећу историје / Владимир
Димитријевић . - Горњи Милановац : Лио, 2012
(Горњи Милановац : Лио) . – 200 стр. ; 21 cm
34.
886.1-94
5135/И
ЈОВАНОВИЋ, Љубиша Д.
Бели замак Ломник : сплет и слив романа
у роману / Љубиша Д.Јовановић . - Горњи Ми
лановац : Лио, 2012 (Горњи Милановац : Лио)
. – 286 стр. ; 21 cm

30.
796.332(497.11)
4926/И
УРОШЕВИЋ, Милош М.
ФК Задругар : Доња Трепча - Чачак : 19612011. године / Милош М.Урошевић . - Горњи
Милановац : Лио, 2011 (Горњи Милановац :
Лио) . – 200 стр. : илустр. ; 21 cm

35.
264

5136/И
МОНАШКО опело / (уредник Радоман
Светковић) . - Горњи Милановац : Лио, 2012
(Горњи Милановац : Лио) . – 80 стр. ; 21 cm .
– (Библиотека Славенољубије ; књ.5)

2012.

31.
271.2
4985/И
АКАТИСТ Светом Великомученику Гео
ргију / (превео авва Јустин) . – (Горњи Милановац
: Лио) ; (Лајковац) : Манастир Боговађа, 2012
(Горњи Милановац : Лио) . – 32 стр. ; 17 cm

Паралелни наслов и упоредни текст на цркве
но-словенском језику
36.
264

5169/И
ОДГОВАРАЊЕ на Божанственој литургији
Светог оца нашег Јована Златоустог : (за служе
ње на црквенословенском и српском језику) . Горњи Милановац : Лио ; Крагујевац : Духовни
луг, 2012 (Горњи Милановац : Лио). – 56 стр. ;
21 cm . - (Библиотека Славенољубије ; књ.4)

32.
271.2
5149/И
АКАТИСТ Светом Спиридону, епископу
Тримифунтском, чудотворцу / (уредник Радо
217

37.
886.1-32(082.2)
5147/И
ПОПОВИЋ, Јован М.
Из српске прошлости / Јован М.Поповић
. - Горњи Милановац : Лио, 2012 (Горњи Ми
лановац : Лио). – 101 стр. ; 21 cm . – (Библиотека
Заборављени Поповићи ; књ.1)

Лио, 2013 (Горњи Милановац : Лио) . – 119 стр.
: илустр. ; 21 cm
42.
316.647.8(497.11)
5185/И
СРЕЋКОВИЋ, Срђан
Шта они хоће? : Српска теорија завере /
Срђан Срећковић . - Горњи Милановац : Лио,
2013 (Горњи Милановац : Лио) . – 72 стр. :
илустр. ; 21 cm

38.
1:82(497.11)
5121/И
ЋОСОВИЋ, Миладин
Има ли Србија данас интелигенцију / Мила
дин Ћосовић . – Горњи Милановац : Лио, 2012
(Горњи Милановац : Ленарт) . – 167 стр. ; 21 cm

43.
886.1-1:398
5212/И
ЧАСНИ крсти на земљи сијали : (Свети цар
Константин и Света царица Јелена у историји
и народном предању) / (приредио) Слободан
Обрадовић . - Горњи Милановац : Лио, 2013
(Горњи Милановац : Лио) . – 152 стр. ; 21 cm .
- (Библиотека Народно предање ; коло 2, књ.1)

39.
265.9
5072/И
ЧИН узимања свете и велике богојављен
ске водице у време припреме за причешће све
тим тајнама : (на црквенословенском и српском
језику) . - Горњи Милановац : Лио, 2012 (Гор
њи Милановац : Лио) . – 32 стр. ; 17 cm . – (Би
блиотека Славенољубије ; књ.3)

44.
886.1-1
5175/И
ШОШКИЋ, Миладин Р.
Поезија правдољубља / Миладин Р.Шо
шкић . - Горњи Милановац : Лио, 2013 (Горњи
Милановац : Лио) . – 325 стр. ; 21 cm

2013.

40.
886.1-31
5217/И
ЈОВАНОВИЋ, Љубиша Д.
Човеколом / Љубиша Д.Јовановић . - Горњи
Милановац : Лио, 2013 (Горњи Милановац :
Лио) . – 252 стр. ; 21 cm

МУЗЕЈ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА
2010.
45.
343.819.5(497.11)(083.824)
4936/И
ЛОГОР Бањица : 1941-1944 : заточеници :
општина Горњи Милановац : 23. новембар – 19.
децембар 2010. / приредили мр Драган М. Гачић,
Борисав Челиковић ; (аутори текстова Евица
Мицковић... и др.) . – Горњи Милановац : Музеј

41.
886.1-92
5179/И
СРБСКЕ чиче на бранику отаџбине / при
редио Војкан Николић . - Горњи Милановац :
218

49.
75(497.11)“19“(083.824)
4966/И
ДРУШТВО уметника Зограф : 80 година
од прве изложбе друштва уметника Зограф /
(текстови Жана Гвозденовић...(и др.) ; уредник
каталога Жана Гвозденовић) . – Горњи Милано
вац : Музеј рудничко-таковског краја, 2011 (Ча
чак : Светлост) . – 156 стр. : илустр. ; 16 x 16 cm

рудничко-таковског краја ; Београд : Историјски
архив Београда, 2010 (Горњи Милановац : Codex
print) . – 111 стр. : илустр. ; 16 x 16 cm
2011.
46.
75.052(497.11)
5058/И
БОЛОВИЋ, Ана
Кратак прилог о царским дверима мана
стира Боговађа / Ана Боловић . – Горњи Милано
вац : Музеј рудничко-таковског краја, 2011 .
– Стр. 39-44 ; 24 cm

50.
069.44:674
5044/И
ЂОРЂЕВИЋ, Зорана
Конзерваторски третман рударске алатке
са Рудника / Зорана Ђорђевић . – Горњи Ми
лановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2011
. – Стр.229-235 ; 24 cm

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр. 6/2011
47.
091.3(497.11)“1622“
5046/И
БОЛОВИЋ, Ана
Љутовнички рукописни триод из 1622.
године / Ана Боловић . – Горњи Милановац :
Музеј рудничко-таковског краја, 2011 . – Стр.
21-37 ; 24 cm

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011
51.
726.54(497.11)
5059/И
ЛУКИЋ Цветић, Марина
Црква Свете Тројице у Мајдану / Марина Лу
кић Цветић . – Горњи Милановац : Музеј рудни
чко-таковског краја, 2011 . – Стр. 63-86 ; 24 cm

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр. 6/2011

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр. 6/2011

48.
72/77(497.11)“18“(083.824)
5026/И
БОЛОВИЋ, Ана
Рудничко-таковски крај у уметности XIX
века / (текстови у каталогу) Ана Боловић, Бори
сав Челиковић ; ( библиографија Ана Цицовић
; фотографије Саша Савовић... и др.) . – Горњи
Милановац : Музеј рудничко-таковског краја,
2011 (Горњи Милановац : NBS graf) . – 243 стр.
: илустр. ; 16 x 16 cm

52.
321.61:929(046)
5054/И
МАРУШИЋ, Александар
„Таково“ и „Српске новине“ о посети краља
Александра рудничко-таковском крају августа
1893. године / Александар Марушић . – Горњи
Милановац : Музеј рудничко-таковског краја,
2011 . – Стр. 87-95 ; 24 cm
219

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011.

ђевић, Војислав Ђорђевић . – Горњи Милановац
: Музеј рудничко-таковског краја, 2011 . – Стр.
7-20 ; 24 cm

53.
069

5064/И
МУЗЕЈ рудничко-таковског краја : хроника
2010-2011 . – Горњи Милановац : Музеј рудни
чко-таковског краја, 2011 . – Стр. 237-284 ; 24 cm

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011
57.
016:902/904(497.11)
5052/И
ЦИЦОВИЋ, Ана
Преглед публикација рудничко-таковског
краја : археологија и нумизматика / Ана Цицовић
. – Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског
краја, 2011 . – Стр. 183-209 ; 24 cm

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011
54.
793:78(497.11)
5056/И
НЕДИЋ, Ивана
Игра и музика за игру Горњег Качера : на
примеру сеоске игранке у другој половини XX
века / Ивана Недић . – Горњи Милановац : Музеј
рудничко-таковског краја, 2011 . – Стр. 143-181 ;
24 cm

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011.
58.
726(497.11)“1827/1945“
5048/И
ЦИЦОВИЋ, Ана
Споменици у порти манастира Светог Саве
у Савинцу / Ана Цицовић, Милан Брајовић .
– Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског
краја, 2011 . – Стр. 45-61 ; 24 cm

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011.
55.
347.243(497.11)“18“
5063/И
ПАВЛОВИЋ, Властимир
Окућница или заштита минимума сеоског
поседа и сеоски општински кошеви / Властимир
Павловић . – Горњи Милановац : Музеј рудничкотаковског краја, 2011 . – Стр. 97-141 ; 24 cm

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011
59.
908(497.11)(093.2)
5050/И
ЧЕЛИКОВИЋ, Борисав
Антропогеографска истраживања терито
рије општине Горњи Милановац / Борисав Че
ликовић . – Горњи Милановац : Музеј рудничкотаковског краја, 2011 . – Стр. 211-227 ; 24 cm

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011
56.
902.2(497.11)
5061/И
РАДИЧЕВИЋ, Дејан
Археолошка истраживања на Руднику у
2010. години / Дејан Радичевић, Јелена Ђор

П.о. Зборник Музеја рудничко-таковског краја,
бр.6/2011.
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2012.
60.
726.54(497.11)(083.824)
5124/И
БОЛОВИЋ, Ана
Црква Свете Тројице у Горњем Милановцу
: настајање и трајање : изложба у част 150
година постојања, 14. октобар – 13. новембар
2012, Горњи Милановац / Аутори : Ана
Боловић, Александар Марушић, (Тања Гачић)
; (фотографије Саша Савовић) . – Горњи
Милановац : Музеј рудничко-таковског краја :
Црква Свете Тројице, 2012 (Горњи Милановац :
NBS graf) . – 59 стр. : илустр. ; 16 x 16 cm

таковског краја, 2012 (Горњи Милановац : NBS
graf) . – 145 стр. : фотогр. ; 21 cm
64.
929.52
5138/И
ПЕРИШИЋ, Живко
Перишићи од Кремена / Мр Живко Пери
шић . – Горњи Милановац : Музеј рудничкотаковског краја, 2012 (Чачак : Светлост) . – 252
стр. : илустр. ; 24 cm
65.
808.313
5164/И
ПЕХРАТ, Весна
Надимци у Доњој Врбави : као културно и
традиционално наслеђе / Весна Пехрат, Ђурђи
на Антонић . – Горњи Милановац : Музеј рудни
чко-таковског краја, 2012 (Горњи Милановац
: NBS graf) . – 161 стр. : илустр. ; 25 cm

61.
75:929(497.11)(083.824)
5039/И
МИЛОЈКОВИЋ, Јелица
Милена : између јаве и сна / Јелица Ми
лојковић, Тања Гачић . - Горњи Милановац : Му
зеј рудничко-таковског краја, 2012 (Горњи Мила
новац : NBS graf) . – 59 стр. : илустр. ; 16 x 16 cm

66.
61:929(497.11)(083.824)
5111/И
ЦИЦОВИЋ, Ана
Коста Динић : 13. септембар – 9. октобар
2012, Музеј рудничко-таковског краја / Ана
Цицовић . – Горњи Милановац : Музеј рудни
чко-таковског краја, 2012 (Горњи Милановац :
NBS graf) . – 129, 15 стр. : илустр. ; 16x16 cm

62.
75(497.11)“12“(083.824)
5041/И
НОВЧИЋ, Сузана
Доба светлости : Српска уметност XIII века :
2 – 24. фебруар 2012, Галерија Музеја рудничкотаковског краја / Сузана Новчић, Татјана Миха
иловић ; (фотографије Срђан Вуловић) . - Горњи
Милановац : Музеј рудничко-таковског краја ;
Краљево : Народни музеј, 2012 (Горњи Милано
вац : NBS graf) . – 12 стр.: илустр. ; 16 x 16 cm

67.
77(084.12)
5158/И
ШАМИР, Марли
Јужно од Сахаре : фотографије / Марли
Шамир ; (аутор изложбе Наташа Његовановић
Ристић, сарадник Саша Савовић) . – Горњи
Милановац : Музеј рудничко-таковског краја
; Београд : Музеј афричке уметности, (2012)
(Горњи Милановац : Gold Tower Trade) . – 1
пресавијени лист

63.
929:82
5132/И
НАСТАСИЈЕВИЋ, Светомир
Момчило Настасијевић – човек и уметник
/ Светомир Настасијевић ; приредила Тања
Гачић . – Горњи Милановац : Музеј рудничко221

2013.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

68.
908(497.11)(083.824)
5199/И
БОЛОВИЋ, Ана
Када је град био бренд : 18. мај – 31. јул
2013, Горњи Милановац / Ана Боловић, Ана
Цицовић, Александар Марушић . – Горњи
Милановац : Музеј рудничко-таковског краја,
2013 (Горњи Милановац : NBS graf) . - 24 стр.
: илустр. ; 16x16 cm

2012.
71.
338.48(497.11)
5171/И
RUDNIČKO-takovski turistički klaster / (ure
dnik i tekst Zlatana Petrović ; fotografije Dragan
Bosnić... i dr.) . – Gornji Milanovac : Turistička
organizacija opštine, 2012 (Gornji Milanovac :
Grafoprint) .- 34 str. : ilustr. ; 22x22 cm

69.
949.711“1815“(083.824)
5190/И
МИТРОВИЋ, Катарина
Таковски устанак 1815 : српске Цвети између
сећања и заборављања : 15. април – 13. мај 2013,
Галерија Музеја рудничко-таковског краја / мр
Катарина Митровић, Александар Марушић .
– Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског
краја, 2013 (Горњи Милановац : NBS graf) . – 11
стр. : илустр. ; 16x16 cm

72.
338.48(497.11)=20
5173/И
RUDNIK-Takovo Tourism Cluster / (editor and
author of the text Zlatana Petrović ; photographs
Branka Vučićević Vučković... et al.) . – Gornji
Milanovac : Turistička organizacija opštine, 2012
(Gornji Milanovac : Grafoprint) .- 34 str. : ilustr. ;
22x22 cm
РАЗНИ ИЗДАВАЧИ

ПРИМА

2012.
73.
331.45/.46(035)
5095/И
НЕК` рудара срећа прати : приручник за
безбедност на раду / Приредили Новит Арсовски
и Зоран Недељковић . – Рудник : АД Рудник и
флотација „Рудник“, 2012 (Горњи Милановац :
Master Digital) . – 90 стр. : илустр. ; 21 cm

2007.

70.
820(73)-31
5177/И
ХЕМИНГВЕЈ, Ернест
Старац и море / Ернест Хемингвеј . – (Ваљево)
: Merlin company ; Горњи Милановац : Прима,
2007 (Ваљево : Merlin company) . – 77 стр. ; 21 cm
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