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12. октобар 2013. године
Велика сала Дома културе

Рудничка врела
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Велика сала Дома културе 
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Диригент Снежана Деспотовић



14

БИБЛИОТЕКА
БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ

У БРОЈКАМА

Одељења
Горњи Милановац – дечје
Горњи Милановац – одрасли
Завичајно
Брђани
Прањани
Рудник
Враћевшинца
Страна књига
Периодика
Завичајна периодика
Укупно

2012
268
2277
132
101
110
112
150
198

37 наслова
31 наслова

3516

2013
528
2388

97
189
170
284
220
49

26 наслова
13 наслова

3964

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

2013
825
1102
78
80
46
39

2170

2012
711
1132
85
86
34
44

2092

Табела 1 – Преглед набавке публикација по одељењима

Табела 2 – Преглед учлањених корисника
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СВЕТИ ЋИРИЛО И 
МЕТОДИЈЕ

– СЛАВА БИБЛИОТЕКЕ
БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ
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Независно од периода у којем је настајала, 
облика који је имала, писма којим је писана, 
књига је увек представљала сведока и учесни-
ка човековог културног, научног, историјског и 
општег хуманог напретка. Она је, као предмет и 
носилац важних чињеница човекове историје, и 
сама постала део те историје. 

Стару и ретку књигу, или како Закон строго 
назива стару и ретку библиотечку грађу, библи -
о текари, а још мање грађанство, немају често 
прилике да сретну, осим изузетно у посебним 
збиркама и специјалним фондовима зна мени-
тијих библиотека. 

На почетку да дефинишемо шта у ствари 
представља стара и ретка библиотечка грађа, а 
то ћемо најбоље учинити цитирајући закон:

„Стара и ретка библиотечка грађа је 
културно наслеђе од посебног интереса за 
Републику Србију и као таква ужива посебну 
заштиту, утврђену законом којим се уређује 
култура, овим законом и другим прописима 

без обзира на то у чијој је својини, односно 
код кога се налази и да ли је регистрована и 
евидентирана.“1

Из овог члана можемо закључити да стара 
и ретка библиотечка грађа може бити у свим 
облицима својине (библиотеке, музеји, архиви, 
физичка лица) а од општег је интереса да се она 
пронађе, прикупља, чува, штити, проучава и 
вреднује. 

Друга једна дефиниција описује врсте кул-
турних добара и добара која уживају претходну 
заштиту: 

„Стару и ретку књигу сачињавају: рукописи, 
рукописне и штампане књиге, периодика и дру-
га библиотечка грађа настала до краја 1867. 
године, ретке књиге, одређени примерци пе-
ри одичних издања и друге ретке библиотечке 
гра ђе настале и после ове године, одређена би-
блиотечка грађа која се на основу овог закона 
доставља овлашћеној библиотеци, као обавезни 

1  Закон о старој и реткој библиотечкој грађи, Службе-
ни гласник РС бр. 52/11

Гордана Милетић

СТАРА И РЕТКА КЊИГА
СА ОСВРТОМ НА 

ПРИМЕРКЕ У БИБЛИОТЕЦИ 
„БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ“
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настале после 1867. године, примерци публи-
кације који због посебне опреме или садржи не 
излазе из профила укупног тиража, библиофил-
ска издања значајних аутора и библиофилска 
издања која имају посебну научну, историјску, 
културну или уметничку вредност, ретка изда-
ња из ратних периода 1912-1913, 1914-1918, 
1941-1945. године, издања с тиражом мањим 
од 100 примерака која имају посебну научну, 
историјску, културну или уметничку вредност,  
цензурисана, проскрибована издања која су 
сачувана у малом броју примерака, а сама по 
себи имају велики културни значај, емигрант-
ска издања објављена ван територије Републи-
ке Србије, сачувана у малом броју примерака; 
посебне збирке: збирке књижевних и других 
рукописа и архивалија, мапа и карата, фото-
графија, гравира, музикалија, плаката, електрон-
ских публикација (укључујући и интернет 
ба шти ну), библиотечки каталози и посебне 
би  блиотеке значајних личности, односно би-
блиотеке целине од историјског, уметничког, 
научног или техничког значаја, које су у скла-
ду са овим законом утврђене као културно 
добро, музејски примерак сваке штампане или 
електронске публикације који Народна библи-
о тека Србије и Библиотека Матице српске 
добијају путем обавезног примерка и трајно 
чувају по закону којим се уређује обавезни 
примерак.3

Стара и ретка библиотечка грађа као кул-
турно добро, уколико има својства од посебног 
историјског, уметничког, научног или техни-
чког значаја, категорише се као културно добро 
од изузетног значаја, културно добро од вели ког 
значаја и као културно добро. 

3  Закон о старој и реткој библиотечкој грађи, 
Службени гласник РС бр. 52/11

примерак и документација о њој, као и посебне 
библиотечке целине које су због свог садржаја, 
уметничке, културне и историјске вредности 
значајне за науку и културу.“2

За ову врсту грађе постоје посебне кате-
горизације, регистри, обрада и израда каталога 
уз примену одговарајућих међународних стан-
дарда за обраду такозване антикварне књиге – 
ISBD (A). На обради старе грађе ради стручно 
лице широког општег образовања које се конти-
нуирано усавршава за рад на пружању помоћи 
сопственицима, израду стручних упутстава, на 
спровођењу мера заштите и др. 

Критеријуми за процену и категоризацију 
старе и ретке књиге су такође прецизно наве-
дени, и то су: старе српске књиге (рукописне 
књиге на српскословенском и српском језику 
српскословенског језичког периода закључно 
са 18. веком, као и рукописне књиге настале 
до 1867. године на српскословенском, руско-
словенском (у српској употреби), славеносрп-
ском и српском народном језику, штампане 
књи ге, периодичне и друге публикације објав-
љене на српскословенском, рускословенском 
(у српској употреби), славеносрпском и срп-
ском језику, закључно са 1867. годином, руко-
писне и штампане књиге на страним јези ци-
ма чији је аутор припадник српског народа, 
закључно са 1867. годином, издања дубровачке 
књижевности, која припадају и српској и хр-
ватској култури, закључно са 1867. годином); 
потом, старе стране књиге: рукописне и штам-
пане књиге објављене до године која се узима 
као критеријум по прописима државе из које 
потичу; ретке књиге: публикације које имају 
неко од следећих обележја: рукописне књиге 

2  Закон о културним добрима, Службени гласник РС 
бр. 71/94
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У циљу веће доступности али и свеобу-
хват нијег увида у категорисану грађу воде се 
регистри старе и ретке библиотечке грађе. Цен -
трални регистар води Народна библиотека Ср-
би је, али регистре воде и Библиотека Матице 
Српске за територију АП Војводине и одређене 
библиотеке. 

Библиотека „Браћа Настасијевић“ у Горњем 
Милановцу у свом фонду садржи 7 јединица 
старе и ретке библиотечке грађе.

Најстарија књига у фонду милановачке биб-
лиотеке свакако је „Сербие плачевно пакипо-
рабошчение“, писана лета 1813. године, штам-
пана у Липску (Лајпцигу) 1846. На насловној 
страни уочавамо још и поднаслов Зашто и 
Како? У разговору порабоштение Матере са 
роднием јединим Сином својим, коему оставља 
последње своје завештаније. Језик књиге је 
славеносрпски а замишљена је као драма, дија-
лог Мајке Србије и Сина Србина. Сам текст је 
украшен вињетама око пагинације. На послед-
њој страни аутор се обраћа господину Солари-
ћу, издавачу, учтивом молбом да се текст дâ на 
штампу „за љубав свога рода“ а за узврат тражи 
само неколико примерака књиге. Потписник је 
„Ваш слуга Живко Скиптровић“. Ово је необи-
чно из разлога што поједини историчари за 
аутора ове књиге сматрају заправо Павла Сола-
рића, а поуздано знамо да је аутор наш земљак 
Михаило Миљко Радоњић, рођен у селу Горњи 
Бранетићи надомак Горњег Милановца, први 
вождов попечитељ иностраних дела. Овде тако-
ђе налазимо и податак да је примерак отиснут 
у штамарији у Бреиткопфа и Гертла. Обим је 
81 страна, висине 17cm и, нажалост, наш при-
мерак није сачуван са корицама.

Ова књига доживела је и своје репринт из-
дање 2009. године са преводом на савремени 
српски језик а у издању Музеја рудничко-та-
ковског краја и Службеног гласника.

„Дечански првенац“ од Геодона Јосифа Јури-
ши ћа, јеромонаха дечанскога, потиче из 1852. 
године, штампан је у Новом Саду у Народној 
књигопечатњи Дан. Медаковића. По печату 
на насловној страни знамо да је књига некада 
припадала приватној библиотеци Бошка Брзи-
ћа из Будисаве. Поднаслов књиге је следећи: 
Описаније манастира Дечана, диплома краља 
Дечанског, описаније Ипекске патријашије, 
мно ги стари зданији, многа места старе Сер-
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бие и Косовскога поља. На првих пет, римским 
бројевима обележеним странама, налази се 
предговор аутора, а потом се наставља редом 
опис као што је наведен у поднаслову. Текст 
је писан српским језиком, на местима уношен 
црквенословенски (дословце преписана дипло-
ма краља Дечанског и наводи са споменика и 
других драгоцености из ризнице манастира), 
на 133 стране, висине 20cm, од чега су на 
странама 124-133. две песме „На Видов дан“ 
(настала лета 1839.) и „Спомен Видова дана“. 
Ова библиотечка јединица је повезана у уме-
тничкој радионици Александра Ћеклића у Бео-
граду, а о томе сведочи налепница на унутраш-
њој страни прве корице у горњем левом углу.

Једна, по мени изузетно занимљива, стара 
и ретка књига издвојена у ову групу је „Пут 
лицејских питомаца : јестаственичког одељења 
: по Србији године 1863“. На насловној страни, 
фином графиком украшеном, долазимо до по-
датка да је ову књигу написао из путничких 
бележака целе експедиције Коста Поповић, а 
на свет издала Уједињена омладина српска у 
Бео граду, у Државној штампарији 1867. године. 
Пажљиво читајући сазнајемо да је ово уствари 
својеврстан путопис по Србији који је настао 
1863. године и то као плод експедиције питомаца 
која је трајала шест недеља, а њој су претходиле 
још две експедиције о чијим резултатима српска 
јавност није била у потпуности извештена, те 
су ови млади људи сабрали своја географска, 
геолошка, ботаничка, етнографска и запажања 
о минералогији на једном месту и објавили како 
би у народу „ојачали свест и жељу за науком“ и 
упознавањем своје земље. Све ово је написано 
1864, међутим како је Коста Поповић исте 

године преминуо, његови пријатељи и чланови 
експедиције (набројани овим редом на крају 
књи ге: Владан Ђорђевић, Лазар Ђ. Докић, Јо-
ван Бадемлић, Никола Катић, Петар Новаковић 
и Радмило Лазаревић) преузимају на себе да 
обелодане драгоцену грађу за упознавање је-
днога дела Србије, консултујући притом про-
фе сора Велике школе у Београду, др Јосифа 
Панчића. Конципирана као дневник запажања, 
по датумима, на 173 стране, висине 22cm, ни ова 
књига није сачувана у оригиналним корицама.

Књига, која по години издања излази из 
законски предвиђених оквира за стару и ретку 
грађу, али је ми у библиотеци тако третирамо, 



20

1866. до 1870. године наведено у табеларним 
при казима, најпре по родовима еспапа а потом 
по варошима. Подаци из ове књиге зани мљи-
ви су економистима који се осврћу на исто-
рију. Примерак је добро очуван, висине 26cm, 
у оригиналном повезу и корицама са печа-
том власништва Окружног суда у Београду на 
прелиминарној страни, а на насловној гра фи-
тном оловком исписано је презиме Савадовић.

Други „Државопис Србије : statistique de la 
Serbie : IX свеска : IX volume“ датира из 1879. 
године, штампан је у Београду у Књажеско-срп-
ској печатњи а подаци су преузети из Стати-
стичног оделења Министарства финан сија. Као 
и претходно описана библиотечка јединица, 
са стоји се из мноштва табеларних приказа у 
којима је дат: 1) попис људства Србије у месе-
цу Декембру 1874. године (стране 1-153) и 2) 
месечни ценовници земаљских про извода и 
најменице у Србији у години 1872, 1873 и 1874 
(стране I-XCVIII). За Библиотеку „Браћа На-
ста  сијевић“ ова књига је значајна зато што се 
на странама 90-97. наводи попис становништва 
Рудни чког округа. Примерак је добро очуван, 
у накнадно рађеним корицама, а на полеђини 
насловне стране стоји печат Народне библио-
теке Србије који доказује да је књига некада 
била у власништву те библиотеке, као и печат 
отписа дупликата. 

Једини часопис у збирци ретких и старих 
књига милановачке библиотеке је „Видов дан“ 
и то имамо част да се на нашим полицама на ла-
зи први број, године прве, свеска прва. Штам-
пан у ратне године (1918) у Женеви, представља 
илустровану историју српских ратова у пери-
оду 1912-1918, а као главни и одговорни уре-

јесте „Живот и смрт Миливоја П. Блазнавца“. 
Од података на насловној страни имамо још да 
је књигу „саставио по казивању савременика и 
других извора П. Л. С.“, где се морало разре ши-
ти име аутора уз помоћ каталога НБС – Слобо-
дан Л. Перовић. Штампано у Београду 1873. го-
дине у штампарији Н. Стефановић и Дружине. 
Главном тексту претходи обраћање аутора са 
„неколико речи читалачком свету“ у којем уво-
ди и објашњава потребу писања овог дела, и 
наводи важан податак – да је укупан приход од 
штампе књиге расподељен у три добротворна 
фонда. Сам садржај је биографија Миливоја 
Блазнавца употпуњена са неколиким песмама 
о њему. Текст се завршава на 45. страни, а од 
46. до 72. наводе се уписници на ову књигу. Као 
што знамо, штампање књиге у деветнаестом 
веку знатно се разликовало од данашњег, те 
и сам начин финансирања је био такав да је 
постојао један леп модел претплате или пре-
нумерације на планирану а још необјављену 
књигу. На ових тридесетак страна срешћемо 
значајна имена тадашње Србије који су на овај 
начин помогли да књига угледа светлост дана. 
Примерак из милановачке библиотеке није у 
добром физичком стању, нема оригиналне нити 
накнадно урађене корице, повез је слаб, али се 
зато књига чува са посебном пажњом. 

Још једна од књига из ове групе датира из 
1872. године а носи наслов „Државопис Србие 
: statistique de la Serbie : свезка VI : tome VI : 
из Статистичкога оделенија Министарства фи-
нансија“, штампана у Београду у Државној 
књи гопечатњи. Двостуко је пагинирана и то 
1-187 и I-XXXXX. У њој се налази окрет спо-
ља шње трговине државе Србије у периоду од 
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сачувана последња корица, редакција се обраћа 
пријатељима и поштоваоцима славно палих 
јунака да пошаљу слике не би ли се у „Видов 
дану“ сачувао трајан спомен на њих. Такође 
се у доњем десном углу чланови на онај фин, 
старински начин извињавају читаоцима за по-
грешке у штампи наводећи две исправке.

Наведена стара и ретка библиотечка грађа 
Библиотеке „Браћа Настасијевић“ налази се у 
Завичајном фонду, чува се у складу са закон-
ским нормама уз спровођење техничких мера 
заштите и даје корисницима на коришћење 
искључиво у научне сврхе у читаоници под 
сталним надзором библиотекара.

дник потписује се Душан Мил. Шијачки. На 
првој корици, која је изузетно украшена граву-
рама, стоји да је Шијачки уз сарадњу српских 
књижевника уредио и овај број штампао у 
штампарији Српски Курир, и да је цена 4 
франка. С обзиром да је ово периодична пу-
бликација и планирано је да излази два пута 
годишње, на Видовдан и Светога Саву, постоји 
и могућност годишње претплате. Први број је 
посвећен Великом рату и то кроз текстове о 
нашим војсковођама (Живојин Мишић, Петар 
Бојовић, Милош Васић, Божидар Терзић, Петар 
Т. Пешић, Живко Павловић, Радомир Путник и 
др.), потом о нашој војсци и повлачењу заједно 
са краљем Петром кроз Албанију до Крфа, о 
борбама на Кајмакчалану, а све то прате стро фе 
родољубивих песама (нпр. на страни 8. песма 
Међу својима Владислава Петковића Дис-а). 
На 116 страна првог броја „Видов дана“ налазе 
се још 160 слика насталих у овом периоду од 
којих на некима можемо јасно осетити голготу 
и тугу наших војника у Албанији и на Крфу 
где чекају савезничке галије које ће им помоћи, 
или пак са македонских кајмакчаланских брда 
препуних бугарских лешева али и српских 
костију. Један део броја заузимају текстови о 
великим добротворима, како српског тако и 
иностраног порекла, оснивачу Црвеног крста 
Анрију Динану, потом Масарику, Ернесту Де-
нису, госпођи Мабел, која је уз свог супруга 
доктора Славка Грујића помагала српским вој-
ницима, и многим другима. На страни 102. 
наведене су „жртве српске књижевности и на-
уке“ са фотографијама, од којих је први наш 
Урош А. Петровић, доцент Универзитета. На 
последњој страни часописа, коме иначе није 
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Настасијевићи, чувена породица нашега 
града, инспирисала је драматурга Зорицу Си-
мо вић да напише текст за представу „Настаси-
јевићи и стари Милановац“. Како се 2013. године 
навршило 160 година од настанка града, у чијој 
су изградњи и стасавању важну улогу имали 
управо Настасијевићи, ова представа је била 
пригодан начин присећања на ову породицу 
и њен значај за наш град. Наиме, градитељ 
цркве свете Тројице био је Настас Ђорђевић 
по коме је породица добила презиме. Породица 
Настасијевић имала је седморо деце: Наталију, 
Живорада, Момчила, Светомира, Славомира, Да-
рин ку и Славку. Њихов отац, Никола Лаза ре-

вић, доселио се с мајком из Охрида у Брусни-
цу још као дете. Градитељски занат је изучио 
код ујака Настаса Ђорђевића. Својим, у почет-
ку градитељским, а потом уметничким ангаж-
маном, ова породица активно учествује у жи-
воту Милановца, а касније, по пресељењу, и у  
животу Београда, где су, може се рећи, били у 
центру уметничких збивања с обзиром да су се 
код њих редовно одвијала уметничка окупљања 
на којима су бројни познати уметници музи-
цирали и дискутовали о књижевности међу ко-
јима и Исидора Секулић, Станислав Винавер, 
Милош Црњански, Раде Драинац, Растко Пе-
тро вић и многи други.

Ивана Ристић

НАСТАСИЈЕВИЋИ 
И СТАРИ МИЛАНОВАЦ

Премијера позоришне представе 
„Настасијевићи и стари Милановац“

Аутор текста и режија Зорица Симовић
Учествовали: 

глумци Душица Новаковић, 
Иван Пантовић, Милица Капларевић, 

КУД „Шумадија“, уметници Зоран Симовић, 
Ненад Јовановић

Уторак, 8. октобар 2013. године 
Велика сала Дома културе
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Позоришна представа Зорице Симовић пра -
ти генезу породице, која потиче из Призрена,  
преко Охрида и доласка у Брусницу све до 
њиховог одласка у Београд. Кроз надахнути  
текст оживљава се једно прошло време дру-
штвено-историјског, културног и уметничког 
битисања у коме су стасавали чланови поро-
дице Настасијевић. По форми, ова представа 
припада врсти документарне драме са игра-
ним деловима. Представу краси  један оптими-
стичан, врцав, али и носталгичан тон. Кроз 
замишљени сусрет Милане, представнице са-
да шње младе генерације, и двоје чланова по-
ро дице Настасијевић, Светомира, архитекте и 

ком позитора, и његове сестре Славке, матема-
ти чар ке, испреда се прича о овој породици и 
разјашњава њихова веза са оснивањем и ста-
савањем града Милановца. Радња почиње са 
до ла ском Светомира и Славке у родни град, где 
их Милана, како обичаји налажу, дочекује са 
слат ким од вишања и домаћим колачима. Њихов 
разговор започиње у опуштеном и ведром тону 
са Миланиним запиткивањем о томе каква су 
била та стара времена. Одговарајући јој, они 
откључавају сећања из најранијег детињства на 
несташлуке и играрије са браћом и сестрама, 
али и сећања на приче њихових родитеља о 
старим временима и о њиховој породици и 
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приликама у којим су живели још од доласка са 
Охрида, односно, још и пре тога, из Призрена.

Аутентичној атмосфери доприносе и мело-
дије и игре КУД „Шумадије“, свирање у лист 
уметника Зорана Симовића и музицирање на 
виолини Ненада Јовановића.

Светомира и Славку су сјајно оживели про-
фесионални глумци Иван Пантовић и Душица 
Новаковић дочаравши атмосферу и друштвени 
живот Милановца у прве две деценије прошлог 
века. Кроз њихов разговор упознајемо се са мно -
гим интересантним подацима из њиховог лич-
ног живота, али и са општим градским при ли-
ка ма тога доба. Много тога новог и занимљивог 
мо гло се чути, те представа има значајан едука ти-
ван карактер. Садржински је подељена у не коли-
ко тематских целина: порекло породице, градња 
храма, Брусница–Деспотовица–Горњи Ми ла но-
вац, родитељи, детињство, Велики рат, музика... 

У уводном делу Светомир и Славка запо чи-
њу своја присећања причом о заснивању града, 
урбанизацији и почецима градње Милановца 
називајући га „привредним чудом“. Сазнајемо 
до ста тога о пореклу по родице. Потичу из кујун-
џијске породице из Призрена. Прадеда Лазар 
Призренац, звани Ла ка, услед честих сукоба са 
призренским Тур цима, преселио се у Елбасан, 
град у данашњој Албанији, а пошто ту није 
било довољно по сла за њега, јер се углавном 
бавио окивањем икона у сребро, преселио се у 
Охрид где се, поред ку јунџилука, бавио и по-
љопривредном про из водњом и успевао да ши-
ри посед купујући про стране орахове шуме. 
Ту је саградио кућу која је, касније када се 
породица расула по свету, претворена у сеоску 

школу. Прадеда Лака био је у вези са устани-
чким покретом у Србији преко друштва „Хете-
ри ја“. Окупио је чету од 120 младих При зре-
на ца и придружио се Карађорђу. Погинуо је  
1806. го дине приликом ослобађања Београда. 

Син Лазара Призренца, деда Славке и Све-
томира, Таса Лазаревић, рођен је у Охриду, 
али је дошао у Србију Милоша Обреновића и 
настанио се у селу Брусници пре оснивања Ми-
ла новца. Бавио се резбаријом домаћих пред ме-
та и минијатура, као и грађевином. Подигао је 
известан број варошких кућа, конака и сеоских 
цркава у Милошевој Србији. 
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последица рањавања преминуо је. Сахрањен је 
у селу Чумићу код Крагујевца. Бака Михаила је 
са децом, јашући на коњићима, дошла код бра-
ће у Србију. Њен брат Настас Ђорђевић уо чио 
је код сестрића Николе посебан дар за гра ди-
тељске послове. Усвојио га је и дао му пре зиме 
Настасијевић.

Са њима су с југа дошле у ове крајеве и 
многе старе песме. Светомир и Славка се при-
сећају како су их певали увече на доксату док су 
чобани стада оваца терали кућама. Ову причу 
прати песма...

У то време у селу Брусници живела су 
још два Охриђанина грађевинара. Били су то 
Настас и Спасоје, синови Анђелка Ђорђевића, 
грађевинара и зографа из Охрида. Сем двојице 
синова, Анђелко је имао и прелепу кћер Миха-
илу коју је оженио деда Светомира и Славке – 
Таса. Она је остала да живи у Охриду где јој је 
муж проводио јесен и зиму. Тако су паралелно 
живели у Брусници и у Охриду. Из тог брака 
рођена су три сина од којих је један био њихов 
отац Никола. Деда Таса нашао се у првим ре-
довима Маџарске буне Стевана Книћанина и од 



26

воре. Милош је тачно знао шта хоће, колику и 
какву цркву, Настас је веома брзо израчунао 
колико ће то да кошта. Споразумели су се без 
натезања. А затим се Милош уозбиљио и вео-
ма оштрим тоном рекао: „Мајсторе, прихватам 
све твоје услове али ако црква не буде добро и 
лепо изграђена за предвиђено време, обесићу 
те на оно дрво!“... – Али протомајстор се брзо 
повратио, иако га је ударило бледило у лице, и 
одговорио са горким осмехом: „Добро, слажем 
се, господару.“ Тада је један од кнежевих 

У следећем тематском делу чули смо зани-
мљиву причу о томе како су се Настас и кнез 
Милош договорили о градњи. – На велику 
по љану која је била на месту садашњег цен-
тралног трга прво је стигао Настас са братом 
Спасојем, са неколико својих најбољих грађе-
винских радника као и са неколицином виђе-
нијих становника Бруснице. Мало касније из 
правца Крагујевца појавио се Милош са сво јом 
пратњом. – (Славка) – Поздрављање је било 
кратко и срдачно... Одмах су прешли на прего-
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ди зању нове Србије. Преци по мајци старином 
су из околине Горњег Милановца али се не 
зна тачно да ли су из Клатичева, Синошевића 
или Такова. То је стара породица Јовановић од 
које се један део пре Првог светског устанка 
преселио у Карановац, данашње Краљево. 

Следи и најзанимљивији део, а то је прича 
о делу живота породице Настасијевић веза ном 
за стари Милановац. – Крајем 19. и почетком 20. 
века Милановац се убрзано развијао и било је 
доста посла за нашега оца, грађевинара. Поред 
тога подигао је и свој први парни млин на 
великом плацу поред куће коју је наследио од 
Настаса а која је била пространа, лепа, у ста-
робалканском стилу. Морао је да калдрмише 
целу улицу која је везивала пијац са млином. 
Поред млина подигао је и парно купатило за 
своју породицу и грађанство... Затим и једну 
воденицу на Деспотовици испод Вујна... Из-
градио је много објеката по Србији, цркве у 
Бресници, Јагодини, Трстенику, рестаурирао је 
цркву-задужбину Немањиног брата Страци ми-
ра у Чачку... Подигао је и нову породичну кућу 
у улици Танаска Рајића бр. 7 коју су Нем ци за-
па лили 1941. Доцније је коришћена као ради-
оница за оправку аутобуса. На крају је изго рела 
у пожару... Сем што је много радио, Нико ла је 
волео да чита и да свира на флаути. Уче ство-
вао је као четовођа у оба српско-тур ска рата и 
у српско-бугарском рату. Одликован је за храб-
рост и војничке врлине. Носилац је Таковског 
крста. – (Светомир)

Посебно носталгичан и топао тон имају 
сећања из детињства. Славка, на Миланино 
питање чега се најрадије сећају из детињства, 

пратилаца додао господару кесу са хиљаду 
дуката, Милош је злато као аконтацију изручио 
на пеш Настасове доламе. Потом су се рукова-
ли и изљубили. Тако је уговор био склопљен. 
Црква је завршена 1862. године. – (Светомир)

Сазнајемо о још неким Настасовим оства-
рењима:  изградио је већи број приватних згра-
да у Милановцу, Чачку, Крагујевцу и Београду 
као и стари конак манастира Студеница. Сахра-
њен је у старом делу милановачког гробља, на 
крају једне падине. На тесаној каменој плочи 
пише: „Овде почива Настас А. Ђорђевић родом 
из Охрида који цркву направи у овој вароши и 
кои поживи 55 г. а умре 20. Нов. 1866.“

Следи прича о Брусници као старом насе-
љу и претку Милановца које је било познато 
још у средњем веку. Посећивале су га многе 
знамените личности, као што су цар Душан, 
вожд Карађорђе кога је у Брусницу, као венча-
нога кума Милошу и Љубици, довео руднички 
војвода Милан Обреновић. Основао га је кнез 
Александар Карађорђевић пресељењем Бру-
сни це на Дивље Поље 1853. године, а тај нови 
град првобитно се звао Деспотовица. Садашње 
име граду дао је кнез Милош по своме стари-
јем полубрату Милану. Атмосферу дочарава и 
употпуњује медаљон успомена који следи после 
овога, као и Милошев указ о имену града.

Прича о родитељима је, такође, пуна важ-
них података. Отац Никола у кратком интер-
валу остао је и без оца и без ујака – стараоца 
и учитеља. Било му је свега 16 година када је 
морао да издржава мајку, Настасову сестру. И 
његов брат Јован био је грађевинар али мањег 
формата. Најмлађега Лазара покосиле су вели-
ке богиње. Отац је радио на обнављању и по-
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кла, једнога дана, усред Великог рата, када је у 
Милановцу био на пропутовању немачки сим-
фо нијски оркестар који је дању свирао на тргу 
блех-музику, а ноћу, у кафани – Вагнера. Тада 
сам схватио да је музика моја највећа страст...– 
– (Светомир)

Чим је стигло осло бођење, настало је без-
влашће. Још би се по селима и предграђима 
нашао по који оку паторски војник кога је тре-
бало спровести његовим путем, те смо чули 
анегдоту о одбеглом италијанском заробљени-
ку Ђелпину кога је Момчило лично подигао 
из кафане и предао властима... Момчило је био 
помоћник градоначелника у привременој вла-
сти коју су организовали грађани.

Полетно, полетно! – тако је, по ре чима 
Славке, изгледао културни живот Мила новча-
на у то доба. Момчило је формирао хор од 
милановачке омладине и у јануару 1919. при-
редио концерт пред препуном салом Ги мна-
зије. То је био Момчилов опроштајни дар род-
ном граду јер су морали да крену пешице за 
Београд како би наставили школовање. За два 
и по дана хода преко Тополе и Раље, сти гли су 
у престоницу. Онда долазе најплодније ства-
ра лачке године четири брата. Мало се зна да 
је Светомир компоновао и једну опе ру ин спи-
рисану шумадијским мелосом. То је пр ва срп-
ска комична опера „Зачарана водени ца“. Ли-
брето је написан према приповеци Ми лована 
Глишића. Први пут је изведена 1959. на „Сцени 
на Врачару“. Тренутак када Светомир каже: 
„Ако неко жели боље да упозна мој рад, може 
да прочита студију госпође Гордане Крајачић, 
која о мом опусу зна више од мене!“ показује 
да аутор драме, на занимљив начин, прожи-
ма прошлост и савремено доба, будући да је 

одговара: – Кад нам увече, у нашој башти, под 
пуним месецом, запева наша служавка, Анђи-
ца... Она је била из Невада и певала нам је  
пе  сме из свога села... – (чује се меденица), а 
Све то мир: – Недељних поподнева на главном 
тргу. Сви рала је војна блех-музика. Изишли би 
из својих кућа чиновници, занатлије, терзије, 
аба  џије, тишлери, бербери, ковачи, ћурчије, ме-
хан  џије, дуванџије, касапи, дућанџије и кафе-
џи је са супругама, служавке са малом децом, 
де  вој ке за удају. Поседало би се на клупе, на 
камени зидић црквене ограде, а млади би напра-
ви ли променаду... –

Момчила су звали Сократ, јер се издвајао 
инте лигенцијом, а научио је да чита са пет го-
ди на и натерао је родитеље да га раније упишу 
у школу.

Али, после идиличних година детињства 
дошле су године великих промена, Велики рат, 
када се цела породица окупила у Милановцу. 
Живорад је, на први позив мобилизације, на  пу-
стио сликарске студије у Минхену и, заоби лаз-
ним путевима, стигао у Ср би ју. Мом чило је са 
нестрпљењем очекивао дан своје регрута   ције. 
Међутим, комисија га је прогла  сила привре   мено 
неспособним, па се пријавио као доброво   љац. 
Одређен је да буде у поза  ди ни, у Војној ста   ни-
ци Милановца, а када је земљом завладао тифус 
и када је мисија фран цу  ских лекара по сла-
та да вакцинише војску и грађанство, Мом чи-
ло је одређен за преводиоца једној француској 
екипи и са њом је обишао, понекад на коњићу, 
понекад и пешице, цео руднички крај. Светомир 
се истакао помажући око рањеника. 

Ову причу о рату пресецају при чом о нечем 
лепшем – музици. – Музика ме је дубински та-
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Испричана је још једна прича о Милановцу 
и Настасијевићима. О њиховој вечној повеза-
но сти и љубави. Свако ко живи у овом граду 
и воли овај град, мора знати Настасијевиће. 
Мора волети Настасијевиће. Представа Зори це 
Симовић је прави начин да се они и упознају и 
заволе. До следећег извођења... 

Гордана Кра јачић савремени музиколог који се 
бави делом Светомира Настасијевића.

Приводи се крају прича о Настасијевићима...  
– Ко пожели да завири у књиге, ноте, слике наше 
браће, увек ће бити с нама, али храм је ту да 
нас увек, кад год пређемо поред њега, подсети 
на она бурна и дивна времена, на Милоша, На-
стаса, Николу, Анђицу... – (Славка) 
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На велико задовољство Милановчана Дечји 
хор Радио-телевизије Србије и диригент хора 
Снежана Деспотовић учествовали су на Данима 
Настасијевића 2013. године.

Дечји хор РТС-а постоји више од шест 
де ценија. Чланови хора су узраста од десет 
до шеснаест година. Хор ради под окриљем 
музичке продукције Радио-телевизије Србије.

Гордана Петковић

ДЕЧЈИ ХОР РТС-А 
У ДАНИМА 

НАСТАСИЈЕВИЋА
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Хор и његов диригент Снежана Деспотовић 
на велика уметничка дела одговорили су профе-
сионално и одговорно.

У Горњем Милановцу на Данима Наста-
сијевића хор се представио као састав који по-
штује законе уметности. То је хор који је спре-
ман за извођење различитих музичких жан рова 
са високим уметничким квалитетом.

Својим наступом хор је одушевио мила но-
вачку публику. Хор је пленио музикалношћу и 
лепотом. За то су награђени дугим аплузом. 

На почетку рада хор је певао искључиво 
музику за децу. Временом репертоар се мењао.

Предано и са великим умећем да заинтере-
сује децу за чудесни свет музике, хором дири-
гује Снежана Деспотовић.

Поред дечје пе сме, хор наставља афирма-
цију, ренесансне, духовне и хор ске музике, а 
посебно музике нашег највећег ком по зитора 
Стевана Стојановића Мокрањца.

Хор плени лепотом звука, уме тничком атрак-
тивношћу, спонтаношћу и од го ворношћу, за хва-
љујући диригенту Снежани Де спотовић. 
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Драгана Перишић

ВЕЧЕ ПОЕЗИЈЕ 
ЉУБИНКА ЈЕЛИЋА

ИСПОД  ХАЈКЕ

Отићи некуд и заборавити
Овај свет негостољубив
За птице заљубљене
У шумски мир и нити
Светлосне
Отићи склопљених очију
Са цвећем које не може
Да свене
Отићи усправљен
Пре него хајке пакосне
Нову снагу добију
И ишчупају твој корен
Љубави из мене.
                                        Љ. Јелић

У оквиру обележавања Дана општине Горњи 
Милановац, у Свечаној сали зграде Окруж ног  
начелства 17. априла 2014. године одржано је 
вече посвећено песнику Љубинку Јелићу. У 
присуству искрених љубитеља поезије стихове 
Љубинка Јелића говорили су чланови Књижев-
ног клуба „Запис“: Милеса Илић, Дара Радојевић 
и Вањка Поњавић. Вече су увеличали и уче-

ници Музичке школе „Др Војислав Вучковић“  
Јелисавета Зорић и Исидора Пауновић.

Љубинко Јелић рођен је у Шаранима код 
Горњег Милановца. Завршио је Економски фа-
кул тет и бави се грађевинарством и пројекто-
вањем. Аутор је петнаест књига поезије: Испод 
усијаних чекића, Пустопоље, Сејачеве бла го -
сти, Изгрев чудесног, Пустопошник пред вра-
тима, Магични прстен, Озго одоздо, Бли же 
леднику.

Ове године изашле су збирка песама Ан-
ђео у стакленику и књига на македонском је-
зику На другото небо. Добитник је две зна чајне 
награде за поезију: Повеља Мораве“, за знача-
јан допринос поезије, и „Повеља за животно 
дело“ које му је доделило Удружење књижев-
ника Србије.

Љубинко Јелић је особена песничка лич-
ност која инспирацију и надахнуће за своје ства -
ралаштво налази у људима, завичају, детињ  -
ству и градитељству. Следствено томе, и теме  
његових песама су љубав, завичај, природа и не-
имар ство које, по песниковим речима, у правом 
смислу служи човеку. Зато су и најбоље песме 
оне посвећене стварању, грађењу кућа и зграда.
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Бићу уз тебе на крају
Као што сам на почетку био
У стрепњи и трептају
Над цветом у твом уздаху
Што се скрио
У животу патном на тужној земљи
Кад се затворе велике капије
У циничном кругу до залудности
Кад се сви мостови поруше
Бићу на крају воде.

БЕТОН И ПРЕЂА

Половина мог досадашњег живота
А друго пола неуморно и журно
У недисаном зраку зачиње и мота
Жудну пређу и боје необезнађене
Не језику чију међу у искону
Чувају успомене од притајеног
Бола затвореног у слику иза које
Цветњак непрестано непознате
Цветове принавља али и вене.
Сигурно је до сада предата бетону

Поетско стварање и градитељство се пре-
плићу и прожимају и једно без другог не могу 
када је у питању Љубинко Јелић. Инспира цију 
за своје песме Љубинко Јелић налази у љу-
дима и природи, али и у унутрашњем немиру 
и усамљености. Песник дефинише песму као 
„нај економичније очитовање духа“. У предаху 
између градње, у одмору од практичне делатно-
сти, настају стихови као одраз једне осетљиве, 
танане душе.

Посебно место у Јелићевом песничком опу-
су чине песме о љубави, чежњи и жени. Љубав 
је покретачка сила која у оном најдубљем и 
најширем смислу чини човека човеком. 

„Не може бити ништа тако значајно да нам 
ускрати љубав и живот. Ни морал, ни религија, 
идеологија, друштво, демократија, образовање, 
посао, породица, деца, новац, храна, положај, 
ништа није вредно у односу на љубав и живот. 
То треба схватити, то није себичност, већ при-
родни ток ствари“, рекао је у једном интер вјуу 
Љубинко Јелић.
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Великог судије
Претворени
У сенке неких
Других људи.

Љубинко Јелић, као самосвојна и особена 
личност, рећи ће да је срећа ствар избора, а не 
судбине. Човек је, по његовим речима, „велика 
тајна“. Живећи, човек открива себе, открива 
себе у односу на живот, на људе око себе, али 
снагу црпи из своје душе и срца.

Све песме Љубинка Јелића су оде животу 
и љубави. На питање шта је живот, Љубинко 
Јелић је одговорио: „Живот је у нашим срцима, 
он је сваки уздах који испуштамо, сваки осмех 
на нашим образима. Али он је и свака суза и бол 
у грудима“.

И ми му верујемо.
Својим суграђанима на почетку збирке 

Гра дња и опсене Љубинко Јелић је поручио:

Кућа постоји више на почетку
Него на крају када се пробуде
У њој сневачи непознати
И открију своју живу загонетку
А време коначно прочита шта
Није у сну довршено и тачно.

Будите срећни што сте живи
И борите се за своје снове.

За Љубинка Јелића је искуствено и дожи-
вљено основна покретачка снага. Усвајањем 
строгих етичких начела и радне дисци плине, 
успео је да вишак животне енергије усмери у 
стварање – грађење и писање. У грађењу соп-
ственог идентитета и песника специфичног ис-
куства и сензибилитета, сусрет са завичајем и 
песникова везаност за њега је велика и изазива 
снажне емоције. То се огледа у Јелићевим пе-
смама, и по дубини осећања ове песме могу 
се упоредити са његовом љубавном поезијом. 
Завичај је дубоко уткан у песниково биће и 
из њега је понео оно суштинско и оно што га 
опредељује као песника и ствараоца у најширем 
смислу речи.

ОДЛАЗАК ИЗ ЗАВИЧАЈА

Небо гори у успомени
Над родним брегом
Низ који силазимо
У незнан
У неизвестан дан

У даљини одјекује
Звоно сакривено
У звонику беле цркве
Повијене
Измаглицом

У трену мислим
Да нисмо од крви
И меса
Да смо по налогу
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У знак захвалности за велику донацију у књи гама Библиотека “Браћа Настасијевић” се Љубинку 
Јелићу захвалила Сабраним делима Мом чила Настасијевића.
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У Мишколцу био на фијакеријади,
Чекао у Сомбору да се мармелада охлади,
Кроз поморавље пуно древних стаза
Гледао има ли пуних магаза.

У Мишићима на мору изнад Чања,
Тражио у пушници има ли шунка тања,
А онда је прешао пола мишјег света
За салашом у њиви вукла га нека сета.

Хвалио се осталим мишевима у пољу
Како је нашао кухињу бољу
И свет пун нових авантура
У који га нека мишја сила гура.

Свега се нагледао у Шапцу и Убу
Ту негде је открио каријес у зубу,
Реч-две о пециву у пекарама Чачка...
А све то слушала радознала мачка.

И ту наста фрка и вриска и цика
Јер то је била салашарска ловџика,
Наоштрила канџе, шапицама пегла
Од толике опасности и песма је побегла.

Балша Лабудовић, VI разред
ОШ „20. октобар“

Врбас

Библиотека „Браћа Настасијевић“ по трећи 
пут је расписала „Конкурс за најлепшу песму“.  
Жири је радио у саставу: Александра Ђурић 
(пред седник комисије), Драгана Перишић и Де-
јан Ацовић. Додељене су три прве награде у три 
категорије: основци, средњошколци и одрасли.

ОСНОВЦИ

БАЛАДА О ГРИЦКУ

Живео једном Грицко миш славни
У ствари леминг из руске степе,
У продавници љубимаца био је главни,
Рођен у мекој слами а не крај листа репе.

Затим је утекао једног јутра
Кроз отворена врата пет-шопа,
А у равници освануо сутра
На њиви житној великој као Европа.

Сијало велико сунце, падала плава киша,
Грицко је тада почео да личи на
правог пољског миша,
У близини салаш пун сланине и пите
са сиром
Из њега проговорио сладокусац
мишјим немиром.

КОНКУРС
ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ 
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СРЕДЊОШКОЛЦИ

НЕБО

Не одузимајте ми звездано небо,
јер само тако знам
да смишљам митска бића
и лепим снове од исцепаних папирића.
Не одузимајте ми га чак ни у сну.
Ја желим облак као своју постељу.
У небо да завирим, да све муње смирим.
Од олује да се сакријем.
Да пронађем ведрији дан
и чист осмех сунцем обасјан.
Да дотакнем птици крила.
Пустите ме бар да сањам
како летим ка слободи из кавеза овог света.
Чик погоди шта ја желим
Само своје плаво море да са њиме
тајне делим.

Снежана Кретић
Рудник

Ученица Медицинске школе у Београду

ОДРАСЛИ

ИЗ КАМЕНА РЕЧИ (II)

Зарастете у плав сан камени
Ви живи, ви сутра убијени,
Ви црне воде у беличастој пени
И мостови над празно извијени
/Стеван Раичковић: Камена успаванка/

Ћутањем у ћутњи носе вас дани
Ни опевани, ни оплакани,
Док вас грли тај сумрак снени,
Зарасте у плав сан камени.

Ако сте кадри на сабљу стати,
Могуће је и сунце сачувати.
А можда су снови већ изгубљени,
Ви живи, ви сутра убијени.

Борите се за боље, срећније зоре,
Макар зенице у болу да вам изгоре
Умилостивите тај камен камени,
Ви црне воде у беличастој пени.

Слушајући тишину горке сете,
мисли вам само у празно лете
Ви пред строј за одсрел изведени
И мостови над празно извијени.

Мирјана Трнавац
Гојна Гора



 



ЧЛАНЦИ
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Дејан Ацовић

ЧИТАТИ

Читати, -ам несвр. 1. распознавати слова у 
писаном или штампаном тексту (изговарајући 
или не изговарајући), прелазећи очима преко 
онога што је написано или наштампано разу ме-
вати садржину прочитанога текста; изгова рати 
гласно оно што је написано или наштампано 
држећи текст у рукама или говорећи напамет ...1 

Дефиниције су чудна ствар; задивљујући је 
начин на који се читав један доживљај, иску-
ство, љубав, страст, претвара у реченицу која 
објашњава, а не значи ништа. Читати, читање: 
акт сакривања са омиљеном књигом, пре ће 
да буде стрипом, под јорган након саопштења 
мајке да је време за спавање, уз симултано 
паљење батеријске лампе. Залудно посматрање 
неразумљивог текста са неразумљивим илустра-
ци јама на столу у радној соби, при чему мисли 
одлутају на особу којој си понео торбу при-
ликом повратка из школе. Грозничаво уживање 
у окретању листова какве авантуре. Удисање 
мириса који допиру са тропског острва уз које је 
пристала Хиспаниола. Јежење приликом откри-
вања трагова у песку. Занос који спласне после 
наставниковог питања: Шта је тема ове песме? 
Откриће да и књиге писане другим језицима, 

1  Речник српскога језика, s.v. читати; Матица српска, 
Нови Сад, 2007.

добијене од пријатеља из иностранства, такође 
нуде прегршт пустоловина и лепих слика. Па ра-
лелни процес образовања, читање каквог згод-
ног текста док објашњења наставника досежу 
паро ксизам досаде; за ту су намену, дакако, пре-
поручљиви мањи формати.

Од свих човекових духовних процеса – хајде 
да тако назовемо оне радње без којих се сасвим 
лепо може живети, али је, некако, без везе – 
читање свакако спада у најинтимније. Сећања, 
која временом постану варљива, прилично су 
сигурна када су у питању такве слике; мислим 
да се непогрешиво сећамо прве књиге, те руке 
која нас је узела и повела негде где не пребива 
свакодневица, као и првог пољупца. Прва књига 
коју смо купили од џепарца, добили за рођендан 
или негде украли, иако је можда похрањена у 
кутији на тавану, јесте један од оних битних 
животних талисмана. Наравно, одлазак у би-
бли отеку, сусрет са тим озбиљним тетама што 
имају кључеве огромног краљевства. У случају 
неких становника овога града та сећања имају 
мирис мемле и још понечег; стара, оронула, 
зграда, сасвим у нескладу са ондашњим „при-
вредним чудом.“ Опет, сећам се да ми је први 
сусрет са библиотеком „Дечјих новина“ – неким 
од тих књига и данас сам окружен – приредио 
невероватно узбуђење: Британика, француски 
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речници и монографије и све оно што се није 
могло пронаћи у градској. Да, библиотека у 
Дому ЈНА, заставник Коларевић; невероватан 
извор информација и нека врста „Википедије“ 
за теме које су у то време биле важне и често 
обрађиване. Сећам се да сам, годинама потом, 
неке проблеме у античким текстовима који су 
обрађивали битке разрешавао уз помоћ Војне 
енциклопедије. Ипак, од свих библиотека у који-
ма сам боравио, најомиљенија остаје библио-
тека групе за класичне науке на Филозофском 
факултету у Београду; поред приручника стру-
ке, бројних издања античких писаца – и данас 
дањи су ми најомиљенија енглеска Loeb изда ња 
– ту се могло пронаћи све и свашта: Лењин у 
40 томова, на руском, стари дипломски радови 
студената те невероватна збирка свих могућих 
публикација које су стигле на факултет после 
Првог светског рата, као одштета. Крцкави 
пар кет и прастари радни столови, као и дубоке 
фоте ље у које се могло утонути у лагани дре-
меж након тешког пасуса код Тацита, потмула 
бука саобраћаја на Студентском тргу, све то 
је чинило посебну атмосферу. А разговоре са 
библиотекаром, драгим Костом, често је ве ома  
нетактично прекидала бездушна чистачица, са-
свим равнодушна према употреби конјунктива 
код Плинија. Временом се, поред онога што се 
затекне од књига у кући, почне сакупљати и 
лична библиотека; то је својеврсна „мапа“ на 
којој су убележене области и правци којима се 
неко кретао. Показује фазе у интелектуалном 
развоју и пређене етапе; бележи разнородна 
инте ресовања – понекад се зачудим кад погле-
дам шта сам све својевремено читао: Аркти-
чка прадомовина Веда, Алхемија као феномен 

средњовековне културе, У потрази за Дра ку-
лом... Остаје се понекад без неких приме рака 
књига, што је у директној функцији боје очију 
оне у чије руке књига одлази. Нека. За несаве-
сне позајмљиваче који не враћају књиге једном 
ће се побринути надлежно божанство. Лична 
би блиотека има лични печат, обично постоји 
по ли ца за оне најомиљеније и највредније књи-
ге и понекад је изнимно средство комуника ције 
са онима који више нису на овоме свету. Најбли-
жи контакт са Настасијевићима, и поред свега 
што су учинили и онога што је о томе написано, 
имао сам приликом прегледања њихо вих књи-
га за изложбу: Шта су читали Наста си је вићи, 
пре неку годину. Списак омиље них књига, 
парадоксално, постаје све краћи како пролазе 
године. Глад за читањем која је у почетку 
алава и неутажива, временом се своди на уга-
ђа ње непцима, пардон, очима, малим залога ји-
ма, малим одељцима текста. Рафинман и истан-
чаност, осетљивост на све могуће вибрације  
текста те пробирљивост, полако доводе до са-
знања да читавог живота читамо једну књигу – 
живот сам; што га аутор убедљивије прикаже, и 
умешније, и пуније, макар се на самом почетку 
приче претворио у огромног кукца, ближи нам 
је и дражи, и на истакнутом месту на нашој 
полици. Техничка страна, да тако кажемо, саме 
књиге, неодвојиви је део доживљаја. Један од 
поступака који примењујем у антикварницама 
– о тим местима би се могло надугачко при-
поведати – подразумева мирисање одабраног 
при мерка, и то не само због тога да се провери 
ње гово „здравствено“ стање или да се утврди 
где је боравио. Један од мојих омиљених писаца 
кога сам читао и преводио, Марсел Швоб, 
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говори о посебном мирису књига које је као 
дечак добијао из Енглеске и трајном сећању на 
њега. Рецепција тог цивилизацијског производа 
у директној је вези са њеним обличјем. Прем-
да је савршена од момента у којем је настала, 
према Умберту Еку, поседује своју тиху али 
дра матичну историју. Књига за Грка са атинске 
аго ре или из хеленистичке Александрије није 
исто што и књига за ревносног читаоца Курана; 
средњовековни кодекси нису исто што и папи-
русни свици; текст на киндлу или лап-топу није 
исто што и дрвене табле које су служиле као 
негативи за отискивање Трипитаке из Кореје; 
свеже одштампани примерак неког античког 
ау тора из радионице становника Венеције 
Алда Мануција није исто што и Ана Карењина 
на столу блазираног гимназијалца. Међутим, 
сва ка од њих има поруку: Имам нешто да ти 
саоп штим, могао би да послушаш. Нарочито 
корисна у овом погледу била је Повијест књиге 
Александра Стипчевића2, наслов из обавезне 
литературе из предмета Увод у класичне науке 
на првој години факултета; коштала ме је чита-
во богатство у антикварници која се налазила у 
згради Југословенског драмског позоришта пре 
катастрофалног пожара; знао сам читаве одељ-
ке напамет а једна од омиљених дисциплина 
професорке на Уводу била је пропитивање о 
збир кама рукописа и књига античких аутора 
које се налазе у европским и светским библио-
текама. Знао сам шта има у Лауренцијани, Мар-
ци јани и Ватиканској библиотеци знатно пре 
него што сам се нашао пред њиховим вратима. 
И данас знам да је најбољи рукопис Хомера 

2 Накладни завод Матице хрватске, Загреб, 1985.

Venetus A inter Marcianos који се налази у би-
бли отеци Марцијана на венецијанској Пјацети. 
Све се могло прочитати код Стипчевића, ин фор-
ма ција о томе да постоји нешто што се назива 
библиобус као и biblioburro, специјализовани 
ма гарчић који разноси књиге по пустарама 
Ла тинске Америке. Нешто од тога и код нас 
би се могло применити. Могао сам да видим 
факсимиле првих издања мојих заувек омиље-
них књига, између осталих, Алисе у земљи чуда, 
тог непревазиђеног приручника против заблуда 
свих врста, по речима Светлане Слапшак.

Читање и књиге јесу у самом ткиву културе. 
Њихово настајање, делатност писаца и дела т-
ника њихове материјалне стране оставићемо за  
сада по страни. Небројени су покушаји дефи-
ни сања и омеђивања значења појма култура. 
Веро ватно су најближе истини они који тај 
појам доводе у везу са једним другим, назови-
мо га теме љним, појмом – образовање; обра-
зо вање схваћено као грчка paideia, формирање 
комплетног човека, мислећег субјекта, грађани-
на и грађанке, особе која има став. Свака друга 
дефини ција нужно је сужавање појма и исти-
цање само једне његове стране. Данас, када 
те мељна питања и темељ ни одговори нису 
пожељни већ су на њихово место дошли само-
зава ра вање и површност, култура се своди на 
једну од две димензије: прва је конзумеризам, 
потрошаштво, заклињање у омнипотентну уло-
гу нечега што се зове тржиште, понуда и по-
тра жња. Друга је државно покровитељство, 
уверење да одређени кругови неког друштва 
посе дују свест о томе шта је потребно а шта 
није, и у складу са тиме дају материјална сред-
ства. Најгора могућа позиција је нешто између; 
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сваки систем, дословно спроведен, оставља ба-
рем један део нечуване територије – простор 
слободе. Конзумеризам, опет, полази од тога да 
свакоме треба пружити све; отуд је у књижа-
рама на западу могуће пронаћи Цицерона и 
Катула, Елиота и Раблеа; једну антологију 
фран цуске поезије купио сам на бензинској 
ста ници између Француске и Шпаније, а јед-
ног Елиота у супермаркету у Пизи. Државна 
прои зводња културних добара, са прилично 
обимном понудом и углавном лимитираним 
ценама књиге, такође није била лоша, у своје 
време. Позиција ни-тамо-ни-овамо још није 
оно најгоре. Постоји и позиција: почни-па-
не-заврши; ретки су народи – без обзира на 
историјске околности – са тако великим бројем 
карди на лних неза вр шености: нема национал-
ног речника, енци кло педије, етимо лошког ре-
чника, сабраних критичких издања великих 
посленика културе; треба ли помињати да се 
раду на сабраним делима Вука Караџића још 
не назире крај, премда је цела ствар почела пре 
неколико деценија. Климави су то и плитки 
темељи на којима данас хоћемо да градимо, све 
грдећи историју и ендемско сиромаштво. Да-
вно је прошло време када је српски војник но-
сио Мирослављево јеванђеље преко албанских 
беспу ћа и када су се по сеоским кућама нала-
зиле књиге „Српске књижевне задруге.“ Љути-
мо се данас на млађе генерације, говоримо како 
не читају, како не разумеју, како не знају; ти су 
млади људи само развили меха низме пона ша ња 
у складу са владајућим околно стима, ста њем 
школског система – да ли се икада за питамо 
ко им и како предаје књижевност, прибли жава 
књигу, упућује у коришћење литературе ? – и 

општом неизвесношћу у коју је себе увалио 
овај свет. Живимо у време у којем су парадокси 
пожелели да се размахну на све стране. Неве-
роватна неслобода и стални покушаји да се 
човеку контролише сваки корак постоје напо-
редо са заклињањем у право и слободу; свако-
дневно сужавање обзорја и избора корача на-
поредо са уверавањима да су ти сви избори на 
дохват руке. Одабери, узми, контролиши, тро-
ши ... гордо, нема шта. Мислећи субјект, про-
извод горе поменуте paideie преметнут је у 
конзуматора, потрошача, пасивног примаоца; 
техничке могућности, незамисливе раније, по-
стале су простор за непојмљиве тривијално-
сти. Јако је тужна прилика када мораш да 
упућујеш неког студента у то да може да про-
нађе, рецимо, Монтескјеове Исповести у број-
ним интернет библиотекама, премда тај сту-
дент не одваја поглед од монитора рачунара и 
дисплеја телефона. Сва је прилика да ће све те 
техничке новотарије ићи у правцу формирања 
друштава чије смо назнаке могли да видимо 
код Замјатина, Хакслија и Орвела; још само да 
дође до симбиозе микрочипа и нервне ћелије 
и то је то, брзи ауто-пут у негативну утопију, 
дистопију.

Обојили смо овај одељак тамним бојама. 
Међутим, није све тако једноставно: крећемо 
се ка пропасти, нема нам друге. Историја ци-
вилизације ипак не познаје тако једнозначне 
периоде. Сноп људског деловања подразумева 
и конструктивност и деструктивност, разара-
ње да би се стварало, стварање као предмет 
новог разарања. У једном грчком миту рој 
пчела рађа се из трупла угинуле краве. Тако и 
данашњи свет нуди читав спектар могућих пу-
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тева, калеидоскоп решења. И свако је решење 
легитимно.

Разуме се да је књига, како рекосмо циви-
лизацијски производ par excellence, учество-
вала у том људском корачању, саплитању и 
па дању. И поновном уздизању. Била је пред-
мет обожавања, светлост разума, гориво за на-
цистичке ломаче. Због ње се робијало, живо 
расправљало, због ње се вољно окончавао жи-
вот. Била је украс у домовима богатих људи 
и тиха патња сиромашних студената. Била је 
преса за ђачке хербаријуме. Разбибрига и пре-
кра ћивање времена. Одлучно се по њој ударало 
руком, на њу се заклињало, стављана је на 
спискове забране. Разнолик и пун варијаната, 
али ипак јединствен сноп искустава. Да ли 
је онда могуће засновати једну социологију, 
психологију, културологију читања? Како та 
раз нолика искуства систематизовати, обра ди-
ти ста ти стички или некако другачије? И шта са 
тим налазима? Тврдити, емотивно, претвара-
јући се, озбиљно, како данас нико не чита, како 
је књига на ниским гранама, како ће те силне 
електронске дрангулије на крају изазвати смрт 
књиге и дефинитивну дехуманизацију човека? 
Са друге стране ће се наводити то да данас 
чита и онај што никада читао није, јер велики 
издавачки и књижарски ланци стварају своје 
потрошаче. Да је промет на глобалној интернет 
књижари „Амазон“ подједнак и код штампаних 
и код електронских издања. Да све више расте 
занимање за хуманистичке дисциплине. Да се 
све више пише и чита те да је све то показатељ 
невероватне виталности књиге. Да, постоје та-
ква истраживања и научне дисциплине, међу-
тим, оно што је најбоље од свега јесте то да 

свако малтене може да заснује своју културоло-
гију читања, своју статистику, свој списак оми-
ље них наслова и, што је најважније, свој став.

Релативно је мали број књига о књизи, књи-
га о читању, обзиром на толику ширину теме. 
Тешко би било, рецимо, једним погледом обу-
хватити макар и делимичну библиографију 
дела о ликовној уметности. И када се пише о 
књизи махом су то прегледи њене историје, 
оног материјалног и техничког сегмента. Када 
је реч о читању, некада се ради о састављању 
својеврсног vademecuma, упутстава почетнику, 
као у случају Езре Паунда и његове књиге Ка-
ко да читамо3, намењене првенствено онима 
са песничким амбицијама. Утолико пре могу 
да буду занимљиви увиди и погледи оних ау-
тора који су о књигама и читању говорили са 
различитих аспеката и из различитих побуда.

Приликом једног од многобројних прегле-
да књига на француском језику које су легат 
професора милановачке Гимназије Новице Пе-
шића – права мала ризница у нашој библио те ци 
– пажњу ми је привукла књига Умеће чита ња 
аутора Емила Фагеа4 (1847-1916), фран цу ског 
писца и књижевног крити чара, члана Ака де-
мије. Мало се чита, Фаге цитира Вол тера, а 
од оних што хоће да подучавају већина чита 
заиста лоше. Знати читати – savoir lire – јесте 
за Фагеа уметност, а у складу са општом фран-
цу ском традицијом васпитавања укуса и сензи-
билитета, покушава да читаоца овог трактата 
проведе стазама продуховљеног читања, уме-

3  Езра Паунд, Како да читамо: избор, поговор и пре-
вод са енглеског М. Данојлић, Ваљево, 1999.

4 L’art de lire, par Emile Faguet, Paris, Hachette, 1912.
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Алберто Мангел, канадски писац и антоло-
гичар, својом је Историјом читања5 - A History 
of Reading – начиниo јединствени преглед раз-
личитих аспеката читања. Синтетичко и сло-
жено дело, очито засновано на детаљном про-
учавању разних извора, истовремено је и веома 
пријемчива публицистика. Једна од ретких 
књи га у чијој су похвали унисоно учествовали 

5  Алберто Мангел, Историја читања, Нови Сад, 2005. 
(прев. Владимир Гвозден).

тности читања. На самом почетку, у првом по-
глављу, један „старински“ савет: увек и сваку 
књигу читати полако, веома полако – lentement, 
tres lentement – и то се има примењивати ста-
лно, на свакој књизи. Полагано читање Фаге 
проглашава првим принципом те самом есен-
цијом умећа читања. У даљим поглављима 
пи сац води нас читаоце, који читамо врло по-
лако, кроз књиге о идејама и сентиментима, 
емоцијама те кроз позоришне комаде; обраћа 
нам пажњу на песнике, писце нејасног стила – 
les ecrivains obscurs – те на лоше ауторе; трети-
ра и непријатеље читања – les ennemis de la lec-
ture – и све оно што ту радњу спречава и омета; 
своје доба проглашава очигледно ненаклоње-
ним читању – il est evident que notre temps n’est 
pas et ne peut pas etre celui de liseurs – те жали 
за оним древним временима када се читало 
до миле воље у лепој сенци каквог дрвета; 
дражесна заблуда. Од „вечних“ питања третира 
и оно: да ли треба читати критике о писцима 
или само пробране писце и даје своје разлоге 
за то. У поглављу о поновном читању – relire 
– каже да је читање слатко, а поновно читање, 
некада, још слађе. Премда сматра да је поно вно 
читање својствено старијима препоручује га 
људима свих доби. У епилогу, завршна тврдња: 
умеће читања, то је умеће мишљења уз малу 
помоћ – l’art de lire, c’est l’art de penser avec un 
peu d’aide. Уколико правилно, и полако, читамо, 
правилно ћемо размишљати. Текст је проткан 
цитатима из одабраних аутора, сам је сложен 
веома лепим и читљивим словима, а неко је 
црвеном мастиљавом оловком подвлачио поје-
дине делове; књига је изгледа некада имала 
пажљиве читаоце.
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оче кивани и нови поглед на радњу која нам 
се чини тако познатом. Немогуће је приказати 
њен садржај, а да се она не наведе у целости. 
Ево једног упозорења крадљивцима књига из 
библиотеке манастира Сан Педро у Барселони: 
Нека се оном ко краде, или посуђује без враћања 
књигу власнику, она у његовим рукама претвори 
у змију која ће га растргнути. Нека остане 
непокретан и сви његови удови сатрвени. Нека 
вене у болу молећи за милост, и нека не буде 
краја његовим мукама, све док потпуно не 

и нови нари који попуњавају стране посвећене 
кул ту ри и врхунски интелектуалци данашњице. 
Манге лова огромна али дискретна ерудиција 
успе ла да је пружи слику различитих аспеката 
чита ња, од историје разних традиција до да-
на шњег свеприсутног виртуелног простора. О 
не ким аспектима читања обично не размишља-
мо, узимамо их здраво за готово; код Мангела, 
поред осталог, у поглављу које се тиче неуро-
физиолошких процеса, читамо: Ни примарни 
чин осматрања странице нашим очима није 
сталан системски процес. Обично се претпо-
ставља да, док читамо, наше очи путују гла-
тко, без прекида, пратећи редове текста, и 
да се, када читамо западно писмо, на пример, 
наше очи крећу слева на десно. То није тако. 
Пре једног века, француски офталмолог Емил 
Жавал је открио да наше очи заправо скачу по 
страници; ти скокови или сакаде одигравају се 
три или четири пута у секунди, брзином од око 
двесто степени у секунди. Брзина очног покре-
та по страници – али не сам покрет – меша се 
са опажањем, и стварно „читамо“ само током 
кратких застоја између покрета. Зашто је на-
ше чуло читања повезано са непрекидношћу 
текста на страници или размотавањем тек-
ста на екрану док упијамо целе реченице или 
мисли, а не са стварним сакадичним очним 
покретом, питање је на које научници још увек 
не могу да одговоре6. Свако од поглавља, да 
наведемо само неке: Сенке које читају, Учити 
читати, Сликовито читање, Облик књиге, Чита-
ње будућности, Крађа књига, Преводилац као 
читалац, Забрањено читање, доноси неки не-

6 Idem, стр: 47.
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написане: енглески романи били су по ве зани  
у плаву, шпански у црвену, итд. Његова болесни-
чка соба била је налик дуги, рекао је један од ње-
го вих обожавалаца, која је његовом оку и ње го-
вом памћењу приређивала изненађења и нео чеки-
вана задовољства. Писац Жорж Перек је д ном  
је приликом набројао дванаест начина на које се 
може класификовати нечија библиотека, од ко-
јих ниједан није био задовољавајући сам по себи9.

9  Idem, стр: 44.

утихне. Нека му књишки црви оглођу утробу 
у знак Црва који не умире. И када се коначно 
упути ка последњој казни, нека га пламено-
ви Пакла прогутају заувек7. Да не буде после 
да није упозорено. Премда је проткана ане-
гдотама, личним искуствима те оваквим и сли-
чним сликама прошлости, Историја читања 
није тек збирка curiosa већ озбиљан, докумен-
тован и ваљано заснован преглед, писан јасно 
и једноставно у најбољем маниру сличних 
синтетичких дела.

Исти поступак Мангел је, са истим, узбу-
дљивим резултатом, применио и у својој књи зи 
Библиотека ноћу8. То је поново спирала испи -
сана лепим и једноставним језиком, вртлог ли-
чних искустава, умешно одабраних епи зо да, 
плод помног изучавања разнолике документа-
ције. Крећемо се у широким простор но-вре-
менским димензијама, од древног Египта до 
дана шњег немерљивог виртуелног простора. 
То је књига о суштинској улози библиотека у 
људ ској цивилизацији, по речима Владислава 
Бајца. За Мангела је библиотека, од поглавља 
до по глав ља: мит, ред, простор, моћ, сен, облик, 
игра случаја, радионица, ум, острво, опста  нак, 
забо рав, имагинација, идентитет, дом. Уни вер-
зал ни ентитет али и простор дубоке ин ти ме: 
Пред ност приватне библиотеке, за раз лику од 
јавне, јесте у томе што дозвољава ћу дљи ву и 
крајње личну класификацију. Писац са инва  ли-
ди те том Валери Ларбо, повезао је своје књи -
ге у разли чите боје према језику на којем су 

7 Idem, стр: 256.
8 А. Мангел, Библиотека ноћу, Београд, 2008 (прев: 

Н.Каранфиловић, Н.Ивановић, Д.Михић); наслов извор-
ника гласи: The Library at Night..
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Парадокс је своје врсте овај текст, низ на-
бацаних мисли, импресија и нешто цитата, окон-
чати насловом: Како да говоримо о књига ма 
које нисмо читали?12 Када говоримо о књи гама 
чинимо управо супротно, говоримо о ути ску 
на кон читања, радњи, заплету, необичном или 
нео чекиваном крају. Ова књига Пјера Баја ра, 

12  Пјер Бајар, Како да говоримо о књигама које ни-
смо читали, Београд, 2008 (прев. С.Калинић). Наслов из-
ворника: Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?

Проблемски приступ питању о смрти књи-
ге и анализа односа између ње и других медија, 
наглашен је у веома занимљивом тексту изазов-
ног наслова: Не надајте се да ћете се решити 
књига10, N’esperez pas vous debarrasser des liv-
res. У овом дијалогу учествују Жан-Клод Кари-
јер, есејиста, драматург и писац сценарија за 
филмове Луиса Буњуела, и Умерто Еко, један 
од водећих интелектуалаца данашњице, уни-
вер зитетски професор и писац. Њихов на 
први поглед необавезан разговор покушава да 
пре дочи место и улогу књиге у савременом 
друштву. Међутим, како се у међусобном суче-
љавању два оваква ума може и очекивати, 
покрећу се и друга провокативна питања о књи-
гама и о њиховом доприносу представи о вла-
сти тој прошлости. Кроз анегдоте, лична иску-
ства и виђења, озбиљне али не и сувопарне 
теориј ске ставове, уз неизбежна подсећања на 
тамне стране људске природе и делатности, не 
дола зимо до готових одговора и решења већ  
пре полазимо у авантуру људског духа. Општи 
је тон оптимистички, јер Каријер и Еко сматрају 
да је књига незамењива и поред информати чке 
револуције. Књига је, по речима Умберта Ека, 
попут кашике, чекића, точка или маказа. Када 
сте их једном измислили, не можете их учинити 
бољим ... Можда ће она еволуирати у својим 
саставним деловима, можда јој странице више 
неће бити од папира. Али остаће оно што 
јесте11.

10  Жан-Клод Каријер, Умерто Еко, Не надајте се да 
ћете се решити књига, Чачак, 2011 (прев. М.Марковић).

11 Idem, стр: 14.
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обављамо ону темељну културну делатност. Чи-
тање је увек први корак. То важи и за оне који  
не читају. Или читају лоше и погрешно. Само, 
они не знају камо иду.

професора књижевности на чувеном Уни вер зи-
тету Париз VIII и психоана литичара, наставак 
је његовог кретања стазама парадоксалног, је-
ре тичког и неконвенционалног. Међутим, овај 
шаљиви приступ ни у ком случају не умањује 
луцидност његових замисли те омогућава нове 
и неочекиване путеве у саму суштину односа 
између књижевног стваралаштва и перцепције. 
Делује, што је реткост у данашње време, под-
стицајно и провокативно. Делује у правцу ра-
звоја самосвојности и креативности.

Наравно да је клише и опште место кон-
ста товати да смо се подузели неисцрпне теме 
када говоримо о читању. Међутим, тако и јесте. 
Сасвим сумарни и кратки, ови прикази књига 
еминентних пера говоре у прилог томе; немо-
гуће је у целини и детаљно приказати њихов 
садржај; треба их – читати. Треба некада чи-
тати о читању. Освестити ту радњу са ци ви-
ли зацијских становишта, историјских, култу-
ра лних и друштвених. Сместити је у лична 
сећа ња и искуства. Без обзира колики и какви 
смо „потрошачи“ или „произвођачи“ културних 
вред ности – да ли пишемо и објављујемо књиге, 
похађамо изложбе, гледамо филмове или позо-
ришне представе, или једноставно у каквом ле-
пом пејсажу исказујемо дивљење креативним и 
уметничким моћима природе, једино читајући 
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спе цифи чности књижевног или био граф ског 
порекла, сви се слажу са тим да је На стаси је вић 
усам љена фигура српске авангарде, усамљена 
по смислу и непри падању некој од бројних књи-
жев них школа између два светска рата. 

Песничко дело Момчила Настасијевића 
обу  хвата свега седам циклуса песама: Јутар-
ње, Вечерње, Бдења, Глухоте, Речи у камену, 
Магновења и Одјеци. Првих пет циклуса пе сник 
је организовао у збирку Пет лирских кру гова, 
коју је објавио 1932. године. Магновења и Одјеци 
су остали у рукопису и постхумно су објављени 
у оквиру Целокупних дела. Ана логно ауторо-
вом одабиру наслова за прву, и за живота је-
дину објављену збирку, а сходно концепциј ској, 
тематско-мотивској и стилској кохерентности,  
у литератури се најчешће говори о Седам лир-
ских кругова Момчила Настасијевића. 

За иницијално неразумевање, неприхвата-
ње и спутавање афирмације Момчила Настаси-
је вића слободно можемо рећи, а да ниједног 
тренутка не унизимо и не оспоримо значај и 
квалитет његовог стваралаштва, заслужнија је 
природа његове поезије од свих савременика 
који су тај квалитет оспоравали. Чак и она не-

Ове године се навршава 120 година од ро-
ђења Момчила Настасијевића. Како су годи-
шњи це згодне прилике да се интензивније и 
орга ни зованије допринесе подсећању, али и 
пре  испитивању положаја неког ствараоца у 
ши рем контексту, тако се временом, спора ди-
чним институционалним и много чешће зала-
га  њем појединаца, дошло до прецизније слике 
о значењу и значају стваралаштва овог писца. 
Међутим, тај пут интересовања и откривања 
Настасијевићевог дела сразмерно је растао про-
тицањем времена, тако да се данас слободно 
може рећи да је литература о његовом ствара-
лаштву нарасла до броја којим се може поно-
сити ретко који његов савременик. 

O специфичном положају Момчила Наста-
сијевића у оквиру српске међуратне књижев-
ности много је говорено и писано. Разлоге 
не уклапања, односно одступања од поетике 
аван гарде једни су видели у његовој анахроној 
и застарелој окренутости средњовековној књи-
жев ности, религији и фолклору, други у нагла-
ше ној сензибилности за рурално, а трећи у 
самој песниковој природи, мирној, тихој и 
повученој. Без обзира да ли су разлози поетичке 

Алекдандра Ђурић

МОМЧИЛО 
НАСТАСИЈЕВИЋ, 

ПЕСНИК 
И МИСЛИЛАЦ
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колицина оданих пријатеља и истинских поз-
на валаца његовог рада, међу којимa свакако 
предњаче Станислав Винавер и Ксенија Ата-
нa сијевић, није се могла супротставити звани-
чно негативном ставу, који су формирали ауто-
ритети попут Милоша Ђурића, Ива Андрића, 
Александра Белића, Марка Ристића, а касније 
и Радомира Константиновића. Зашто је Наста-
сијевићево дело узрок отежаног пута сопствене 
рецепције, данас је прилично лако рећи и спа-
да у елементарна школска знања о овом пе-
снику. Херметичност његове поезије свакако 
је отежавала рецепцију код шире читалачке 
публике, али за књижевне кругове није смела 
нити могла представљати препреку, јер велики 
део авангардних остварења носи управо хер-
метичност као заштитни знак. Међутим, хер-
метичност Настасијевићеве поезије посебног 
је типа. За разлику од херметичности коју 
његови савременици постижу језичким анар-
хи змом и антитрадицонализмом, кроз необи-
чне и неочекиване језичке спојеве често по 
принципу случајности (аутоматско писање), 
кроз урбанизацију и неологизацију лексике, 
херметичност поезије Момчила Настасијевића 
последица је преданог и педантног рада на 
језику. У погледу лексике, сасвим супротно 
својим савременицима, Настасијевић се окре-
ће старијим стањима у развоју српског језика 
– средњовековљу и језику фолклора. Наравно, 
таква језичкоуметничка храброст, равна књи-
жев ном самоубиству, окарактерисана је као 
смешна и бесмислена. У том контексту, Иво 
Андрић је на округлом столу, који је 1938. 
организовао Станислав Винавер пред објављи-
вање Настасијевићевих Целокупних дела, о ње-

говом делу рекао: „Код Настасијевића случај 
је трагичан. Опомиње на копање у тунелу и 
види се да нема друге стране, нема излаза.”1 
Неочекивано неразумевање Настасијевићеве 
пое зије, које долази од стране једног од најзна-
чајнијих стваралаца на српском језику, а које 
у исто време представља и мишљење већине, 
последица је недовољног познавања његове 
поетике и специфичног стваралачког поступка. 
Тек увидом у аутопоетичке текстове, есеје и 
критике, увидом у рукописну грађу која својим 
обимом вишеструко превазилази коначне и 
објављене текстове, Настасијевићева хермети-
чност добија образложење и разјашњење. На-
име, откривањем богате заоставштине, њеним 
објављивањем и тумачењем, пре свега од стра-
не Новице Петковића, постаје јасно да На ста-
си јевићева поезија није херметична како би 
била надмено недоступна и тајновита, што је 
у авангарди често био циљ сам за себе, већ је 
после дица ства ра лаштва кроз варијанте. Сваки 
поет ски текст прошао је пут ауторедактуре 
од прве, која је уобичајено комуникативна и 
регу ларне синтаксе, преко више варијаната 
до коначне која је сведеног израза, концизна, 
редуковане синтаксе, што за последицу има 
висок степен хер мети чности. Међутим, упра-
во је откривање таквог ствара лачког поступка 
омогућило разуме вање Настасије вићеве пое зи-
је и адекватан начин њеног тумачења. 

1  Иво Андрић, наведено према: Владимир Дими-
три јевић, Лавиринти књижевне рецепције, у: Тајне На-
стасијевића, група аутора, едиција Фестивал једног 
писца, књига 3, уредник Оливера Стошић Ракић, Културни 
центар, Београд, Музеј рудничко-таковског краја, Горњи 
Милановац, 2009, стр. 42   
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Отварање врата Настасијевићеве песничке 
радионице не само да је преокренуло рецепцију 
овог песника, пробудило интересовање за ње гов 
рад и довело до исправљања једне историј ске 
неправде, већ је и омогућило озбиљно бављење 
овим песником, које је открило да је у питању 
стваралац са јасно дефинисаном поетиком, 
које се доследно придржавао. За разлику од 
авангардне моде писања манифеста чија би 
се конкретна реализација често расплинула у 
књижевним остварењима, Настасијевић није 
ин си стирао на експлицитној поетици, али свако 
његово дело, како књижевно, тако и теоријско, 
представља део јединственог и недељивог си-
стема. Његови есеји Неколико рефлексија из 
уметности, Неколико рефлексија о уметности 
и уметничком стилу, Белешке за апсолутну 
поезију, Белешке за стварну мисао (I и II), Бе-
лешке за стварну реч и свакако најпознатији 
Настасијевићев есеј – За матерњу мелодију, 
драгоцена су помоћ за тумачење његове пое-
зије, јер представљају њену аутопоетичку базу.  
Основне поставке Настасијевићевог схватања 
уметности, поезије и језика чине нам се у 
исто време као један антитрадиционалан, 
анти ци вилизацијски и антисавремени (у зна-
че њу противљења помодности и против ље-
ња актуелном, владајућем укусу) став. Ма ко-
ли ко парадоксално изгледало, такав став се 
противи аутоматизацији у уметности, несве -
сном или полусвесном прихватању циви   ли-
за циј ског тока, јер такво кретање и његово 
прихватање воде удаљавању од суштине. А 
суштина, језичка, онтолошка, естет ска, акси-
олошка, део је непромењиве и вечне истине.  

Овакво становиште блиско је хришћан ско- пан-
теистичком учењу јединства разно ликости свих 
манифестација постојања у Богу. Настасијевић, 
како у теоријском тако и у уметничком облику, 
заиста исходиште често проналази у Богу, али 
религијски аспект никада није полазиште у 
промишљању о суштини, већ последица тог 
промишљања. „Овај писац био је потпуно јасно 
свестан тога да у духу, и само у духу, постоји 
и може постојати уметничко оваплоћење и от-
кровење, али да, исто тако, последња сврха 
сваког уметничког произвођења мора бити 
ута пање у једну ванвремену и ванпростор ну 
област, у којој се може наћи коначно раз-
решење.”2 Бог у таквом контексту постаје име 
чисте духов ности.

***

Поезија Момчила Настасијевића показује 
свега неколико тематско-мотивских интере со-
вања: природа, телесност, смрт, поезија и Бог. 
Дакле, у питању су типичне теме песништва, 
најопштије и присутне у поезији свих епоха. 
Карактеристично за Настасијевићеву поезију 
је свођење ових тема и мотива на парове су-
протности: материјално–духовно и пролазно–
непролазно. Свих седам циклуса са мањим од-
ступањима показује ову правилност.

Први циклус песама збирке Пет лирских 
кругова – Јутарње – у литератури окарактерисан 

2  Ксенија Атанасијевић, Духовно стварање Момчила 
Настасијевића, Предговор у : Момчило Настасијевић, По-
езија, Библиотека „Браћа Настасијевић”, Горњи Мила новац,  
2006, стр. 8
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као поезија фолклорних мотива народне лир-
ске поезије, оправдава такав опис само посред-
ством типичног пасторалног амбијента и огра-
ниченог репертоара песничког изражавања. 
Нај већи број песама овог циклуса у везу доводи 
природу и жену по принципу међусобног по-
ређења: Пламено ми се извијаш у цвет./ По 
коси ројем ти пале звезде,/ ил’ зраку сунца у 
витице оплеле. (Сан у подне) Или: С голубицом 
би да загуче./ Уснама пупољ у цветање мами,/ 
недрима трешње у зрење./ Стани не мини. 
(Зора) У песми Јасике по истом принципу, али 
у реципрочној вредности, природи, односно 
ја сикама бивају приписане карактеристике 
жене: Зашто су главе нагле,/ и косе смешале 
благе,/ и дршћу наге? (Јасике) Међутим, иако 
су песме овог циклуса блиске фолклору и у 
први план стављају типична, депре сонализо-
вана осећања и мисли народне лирске поезије, 
бројним наговештајима меланхо личних стања 
лирског субјекта и ширењем опсега његове 
ре флексивности представљају увод у следеће 
циклусе. Упечатљив пример таквог проши-
рења основе преузете из народне лири ке даје 
нам песма Грозд, којом се уводи за Настаси -
јеви ћеву поезију битан мотив уласка у свет 
чисте духовности поништавањем или неоства-
ривањем телесности: Да л’ напити се вина?/ 
Или од зрачна недира// у златну маглу да 
пресахнемо/ за нове златне облаке? (Грозд) 
Питање из цитираних стихова претпоставља 
две егзистенцијалне могућности: с једне стра-
не, уживање у телесности и, с друге стране, 
уздржавање од ње чиме се улази у виши ниво 
постојања. Основна запитаност о две егзистен-
цијалне могућности представља само увод у 

Настасијевићеву тематику живота и смрти. Док 
је живот чиста телесност и стално умирање, 
смрт је врхунац живота, коначно ослобађање 
енергије и такорећи ново рођење. У последњој 
песми овог циклуса управо се поентира гра-
дативни развој мислу свих претходних песама 
да је смрт ново рођење: Кад нељубљено мре,/ 
тмоло је ваздухом/ на смрт.// У маху повенућем/ 
то букне пупољ прецветању,/ смрт нељубљено 
разбуди. (Дафина) 

„Вечерње су наставак ових јутарњих призо-
ра који у вечерњем рују постају сетнији, мање 
опипљиви, као у право вече када се прохтеви 
дана смирују и наде гасе, када се слути да иза 
свега виђеног има још нешто, или се слутити 
може.”3 Циклус Вечерње, чији назив представља 
вечерњу службу у цркви, сав се састоји од при-
каза вечерњих пејзажа, краја дана, сутона, и у 
вези с њима доживљаја опадања, нестајања, 
смрти. Пратећи започету мисао из претходног 
циклуса, смрт је и овде приказана као сила која 
нема рушилачку, већ животворну и стварала чку 
моћ: Настајем чудно/ из овог нестајања,/ сном 
те дубље ме све буди. (Љиљани) Или: Златом 
као ви/ на походу зајесеним,/ раскоши пролијем 
свих умирања. (Биљкама) Дакле, смрт уместо да 
поништи целокупан живот и његову енергију, 
она га даје у концентрисаном виду. 

Следећи циклус Бдења уводи мотив ства-
ралаштва, а сам лирски субјект се одређује као 
песник. У аутопоетичкој песми Госпи поезија, 
попут смрти која доноси сазнање, представља 

3  Миодраг Павловић, Есеји о српским песницима, 
Изабрана дела, књига 3, Вук Караџић, Београд, 1981, 
стр. 155
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привилегију песника којом му бива дато, ако не 
сазнање оностраног, а онда његово наслућивање: 
Милогласан је негде на звезди спас,/ што болни 
певач промуцах овде доле. (Госпи) Поезија не 
само да има сазнајну функцију, већ је и начин 
самоостварења у речи: Тихо и тише,/ умин из 
рана/ оваплоти ме у реч. (Мировање дрвећа) 
На овај начин Настасијевић ствара паралелу 
између смрти и стваралаштва, јер и једна и 
друга појава у односу на живот доносе виши 
степен постојања.

Следећи циклус збирке Пет лирских круго-
ва – Глухоте – доноси више композицијских 
и формалних новина у односу на претходне 
циклусе. Прво што се примећује је неименовање 
песама. Оне су једноставно нумерисане, али 
веза између десет песама овог циклуса је 
много јача него у другим циклусима. Наиме, 
Настасијевић примењује поступак повезивања 
песама понаљањем стихова једне песме у 
оној која јој следи или употребом истих или 
сли чних, готово у виду формуле, стихова на 
почетку песама. Поред тога, овај циклус у 
односу на друге је херметичнији, стихови краћи, 
али богатији значењем. У њима као да је дошло 
до семантичке компресије, па овим стихови-
ма Настасијевић „више наговештава, него што 
казује одређене садржаје, [...]”4. У том смислу, 
стихови предствљају потпуно оправдање на-
сло ва који сугерише одсуство звука. На темат-
ском плану доминирају стари мотиви живота, 
смрти и стваралаштва. Рођење и смрт, од сва-
кодневно схваћених контрастних мотива, код 
Настасијевића постају мотиви међусобне садр-

4  Миодраг Павловић, Исто, стр. 157

жаности: рођење у себи носи клицу смрти, а 
сама смрт представља ново рођење. Поезија 
је као и у претходним циклусима веза са 
оностраним, покушај да се преведе неизречје 
ово у реч (II песма). 

Тенденција стварања неразговетних стихова 
који у себи сажимају мноштво знчења наставља 
се и у следећем циклусу – Речи у камену, чији 
наслов симболично представља тај процес као 
окамењивање речи. Занимљива новина у овом 
циклусу реализује се на пољу тематике. Наиме, 
доминантно је присуство религијских мотива 
који се идејно надовезују на тематизовање 
живота, односно рођења и смрти као међусо-
бно повезаних појава. Такав концепт оправдава 
библијско схватање Исусовог страдања, које 
је самим рођењем било предодређено и тиме 
оправдало сврху његовог постојања: Сина не 
распесте ви,/ распео се сам. (X песма). 

На основу свега овога лако је закључити да 
је Настасијевићева збирка Пет лирских кругова 
творевина стабилне структуре, како на микро 
тако и на макроплану. По питању херметично-
сти читава збирка се креће узлазном путањом, 
од песма из циклуса Јутарње, које у великој 
мери имају регуларну синтакси, ка песмам по-
следњег циклуса Речи у камену, које доносе 
окамењене стихове попут речи магијских фор-
мула чије се значење само наслућује. 

Циклуси Магновења и Одјеци су остали у 
рукопису и објављени су након пишчеве смрти 
у оквиру Целокупних дела. Иако вероватно 
нису прошле целовит пут ауторове редактуре, 
него су јавности постале доступне у облику 
у коме су затечене, песме ова два циклуса 
чине складну поетичку целину са песмама 
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Пет лирских кругова. Упечатљива разлика у 
односу на претходне песме је у степену хер-
метичности. Наиме, Магновења и Одјеци сво-
јој „напуштености” и „недовршености” дугују 
већу разговетност, односно нижи степен хер-
метичности. Међутим, у погледу тематике 
пред ствљају логичан наставак претходних 
пет циклуса. Сви мотиви, проширени неколи-
цином нових, који само продубљују доми нан-
тну тематику живота и смрти, присутни су и 
у Одјецима и Магновењима. Мотивско про-
ши рење усмерено је пре свега на подручје 
религије. Иако је Исус кључна фигура песама 
религијске тематике, не може се говорити 
о чисто православној, па чак ни хришћан-
ској интерпретацији света. Пре је реч о хри-
стијанизованом пантеизму, о међусобном про-
жимању човека, природе и Бога: И пупећ у 
свему моје семе,/ смртно радостан, и сам. (По-
глед) Или: Блажен у теби да занемим./ И од 
нема мене/ стена да прозбори гори,/ гора цвећу. 
(Молитва) Реч је о бескрајном кружењу енер-
гије од Бога, преко човека ка природи. У тим 
песмама лирски субјект заузима необичан поло-
жај општеприсутности у свему, иако увек осам-
љен. Као што је у Пет лирских кругова нагове-
штено, смрт у овим песмама добија оправ-
дање пози тивних конотација. За разлику од 
хришћан ског учења о смрти као уласку у нови 
живот бескрај не казне или бескрајне награде на 
основу земаљ ских заслуга, код Настасијевића 
смрт доноси сазнање и комплетирање бића. 
Док живо том влада рушилачка, смрт постаје 
консти тути вна и стваралачка енергија: Злодух 
злу, доброти верни роб;/ рођају жртва, жетви 
клас;/ печали, – себи, гроб и спас. (Епитаф) 

Осећај негативне енергије живота управо је 
потврда постојања: Пече та рана./ Њоме, и 
само њоме,/ све дубље жив. (Награда) У та-
квом контексту схватања живота и смрти своје  
место је пронашло и стваралаштво као вечита 
тежња да се живот превазиђе, да се на слути  
онострано, које смрт открива: [...] мрем не-
изречјем/ у реч. (Струна) Апсурдност по требе 
да се низрециво искаже ублажава и бар на 
трену тке вербализацију чини могућом, ка ко 
На ста сије вић каже,  немушти језик душе: Али 
то, спонтано певати, тај немушти језик душе, 
остаје као тешко прекидљива веза током свих 
поколења.5 Тај немушти језик душе није ништа 
друго него матерња мелодија, унутрашње, при-
родно својство језика, његова типична музика 
коју треба искористити, јер је способна да до-
такне неизрециво.

И ту се круг о Настасијевићевој поезији за-
твара: преко природе, рођења, живота, смрти 
и Бога дошло се до стваралаштва које у себи 
обједињује све: у потпуности елементе нижег 
реда, доступне чулима, а искуству недоступне 
стваралаштво садржи као слутње и скромне, 
али вредне дарове вечитог стремљења неса-
знатљивом.    

    

 

5 Момчило Настасијевић, За хуманизацију музике, 
Есе ји, белешке, мисли, Сабрана дела Момчила Наста си-
јевића, приредио Новица Петковић, Дечје новине, Горњи 
Милановац, Српска књижевна задруга, Београд, 1991,  
стр. 83
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У прошлом, десетом броју „Слова Ћири-
ло ва“, објавили смо приказ Српског дијалек то -
лошког зборника LVIII „Из лексике Каче ра“, 
под насловом „Реч као документ исто ри-
је“ аутора Марије Марјановић а у одељ ку 
Програми Библиотеке „Браћа Наста сијевић“ 
и информацију о промоцији поме нуте књи-
ге која је одржана 18. априла 2013. годи не 
у Научном одељењу Библиотеке „Браћа На-
стасијевић“. Дана 8. августа 2013. године у 
сали Клуба пензионера на Руднику одржана 
је трећа по реду промоција поменутог збор-
ника. На промоцији су учествовали: проф. 
др Драгољуб Петровић, песникиња Милена 
Марковић, сарадник Момчило Пауновић и 
свештеник Јовиша Зечевић, умировљени па-
рох мајдански.

У овом броју публикујемо беседу коју 
је на поменутој промоцији изговорио прота 
Јовиша.

„О језику роде да ти појем...“

Поштовани скупе, уважена господо, драги 
Рудничани, помаже Бог!

Прошао је читав век и три године приде, 
када се оне далеке 1910. године за говорницом 
Босанско-херцеговачког сабора огласио чуде-
сни заумник са Змијања, бунтар и визионар, 
Петар Кочић. Огласио се у одбрану свог ма-
терњег језика.

Када су оне злокобне 1908. године у оја-
ђеној и очемереној Босни, противправном 
анексијом, непримереној у међународним од-
носима, азијатску чалму заменили фракови 
жуте монархије, на грбачу осиротелог народа 
зајахаће бечки зулумћари, немилосрднији и 
крвожеднији од оних истамбулских. Испра-
зниће најпре њихове већ празне буђеларе. 
Кидисаће потом на веру и језик. Када је 
армија службеника и бирократских сатрапија 

Јовиша Зечевић

СЛОВО О КЊИЗИ 
ИЗ ЛЕКСИКЕ 

КАЧЕРА
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руски језиче! Кад тебе још не би било, морао 
бих очајавати гледајући шта се све дешава у 
отаџбини мојој.“

Била је то прва реакција искрена и пла-
мена за одбрану матерњег језика од насртаја 
његових кваритеља. Двадесетих и тридесе-
тих година века који је иза нас, у Уједи ње-
ном краљевству, као последица технолошког 
прогреса, који је крочио и на ове наше про-
сторе, скоројевићства и помодарства, дошло 
је до нових језичких загађења. За чистоту ми-
шљења и говорења оглашаваће се често два 
наша књижевна монаха без монашких риза 
на себи: умна Мошоринка Исидора и наш 
суграђанин, градски пустињак, Момчило од 
рода Настасијевића.

У свом есеју „За матерњи музички језик“ 
из циклуса есеја „За матерњу мелодију“, На-
стасијевић ће, између осталог, унети и овај 
исказ: „Вратити се у најбуквалнијем смислу 
матерњем језику. Треба за то великог поста и 
кајања; дух нам више није чист; и сувише га 
гостопримно остварујући за све мелодијске 
таласе са свих страна до у животној сржи 
стали смо се мелодијски реметити; а то значи: 
кад би се најприсније, из најличније свога, 
изразимо, скрене наше од немоћи глас у туђе, 
те не будући више ни ово ни оно замре на 
пола пута.“ Ето, такав је био Момчило, дубок 
и магловит, али тачно знамо куда нас његова 
мисао води.

И сад, гле чуда, он, Момчило, који је из 
запретних нигдина, из неких прапредачких 
језичких остава повадио крњатке од речи, 
извршио рестаурацију над њима и поново их 
осунчао и оживотворио кроз своју поетику, 

хабзбурговска запосела све народне инсти-
туције и надлештва у окупираној Босни, до-
неће са собом кроз „палиграпе“ законе и 
уред бе, нови језик и новоговор који са из вор -
ном „матерњом мелодијом“ босанско-хер це-
го вачких етника неће имати ничег зајед ни-
чког. И, када се бистра матица сло ва народ ног 
почела мутити, огласио се и прозборио, ко би 
други до чудесник змијањ ски, у име хиља де 
срца и хиљаде језика.

Огласио се онај који „није бендао никог, 
осим оног ко поштено мисли и ради“. Ево 
првих реченица његовог саборног слова: „Ми 
смо добили у новинама, законима и наредба-
ма и по судовима некакав језик који стоји 
у врло лабавој, често пута никаквој вези са 
живим народним говором. То је једна одурна 
наказа, тешка и усиљена, често пута потпу но 
неразумљива, без гипкости, еластичности и 
звучности, тих битних особина нашег див ног 
језика.“

Своју Саборску беседу завршиће речима: 
„Високи Саборе, сви народи цијене љепоту 
и чистоту језика. И ми треба да цијенимо и 
чувамо драгоцјено народно благо у свој ње-
говој љепоти и чистоти. Против нашег језика 
већ се 32 године стално и непрекидно војује с 
једне стране, и сада је дошао час да тој стра-
ни одлучно подвикнемо: Узето нам је све, на 
свим линијама народног живота порабоћени 
смо, али не дамо вам свога језика! То је 
наша нада и утеха, јер велики писац руски 
Тургењев вели: У данима када ме сумња, када 
ме црне и немиле мисли море због судбине 
отаџбине моје, ти си једини који ми не даш 
да клонем, о велики, силни, сјајни и слободни 
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на ша непомућена матерња мелодија, поново 
огла сити у свом најлепшем изворном облику. 
Била је то јединствена појавност, не само код 
нас, него и у читавој културној Европи.

У исто време кроз јавна гласила, медије, 
литературу и свакодневни језички израз про-
вејаће једна нова језичка наказност, груба, 
безосећајна, беживотна и туђа. У жељи да 
што тачније и правоверније растумачи слово 
и наук свете браће комунизма, Карла Маркса 
и Фридриха Енгелса и њихових великих и 
малих петочисленика, владајућа елита ско-
ваће за своје конгресе, пленуме, скупове и 
јавне наступе један новоговор коме неће има-
ти пандана ни парњака. Кроз гомиле речи 
изго ворених на политичким сесијама није се 
могла наслутити ни сврха ни поука. Без буке 
и халабуке, тихо и ненаметљиво, Драгиша 
Витошевић ће свему томе упућивати кри ти -
чке ноте и опаске, стојећи неуморно на бра-
нику језичке чистоте, изворности и ја сно ће. 
У неколико наставака на стра ни ца ма „ТВ 
Новости“, говорећи о нашим ново ком поно-
ваним култовима, наћи ће се и „Култ ди-
ску сије и празнословља“, у коме ће ста јати, 
између осталог, и ово: „У говорну моду нај-
више је ушло оно што је најлакше „речи, 
речи“, што би рекао Хамлет. Права поплава 
речи: поплава говорника, такозваних диску-
таната. Запарила се „дискусија“ која понавља 
и препричава оно управо изговорено и тако 
народски речено „долива воду у сурутку“. 
Чудна „дискусија“ која је бескрајно далеко 
од било каквог дијалога и тако општа, бледа, 
безбојна, није чак ни разговор са самим со-
бом, дакле, ни монолог“. Под насловом „Култ 

беће пренаглашен, ни мање ни више, за ква-
ритеља свог матерњег језика. Неки од ње-
гових опонената питали су се често „Зна ли 
Момчило српски језик?“

На овом нашем говорном подручју тешко 
је на прсте једне руке набројати култур-
не делатнике и ствараоце који могу понети 
епитет врхунског стилисте. За сада, тим епи-
тетом окитила су се два и само два ствара-
оца: Слободан Јовановић и Исидора Секулић. 
Нико тако као она, Исидора, није умео да у 
својим студијама и есејима упаради термин 
стране провенијенције са неким аутохтоним, 
изворним изразом свога језика, а да све то за-
звучи мелодично, да буде симфонично, и да 
не вуче ни тамо ни овамо.

Ове сегменте и чворишта људског живота 
пропуштала је кроз своју меморију, вагала и 
пресуђа давала и све натапала својеврсном 
хуморношћу, тако да данас њене есеје ишчи-
тавамо као најлепшу поезију. Била је и остала 
истински маг лепе речи, неговатељица и ро-
ткиња матерњег слова за чију се чистоту и 
лепоту целог свог животног века борила. 

У другој половини века који је иза нас, као 
дар неба у наше духовне и културне просто-
ре крочиће један чудесни делатник и неумор-
ни прегалац, један моћни дух у крхком телу. 
Био је то Драгиша Витошевић, кореник Бара 
крагујевачких. Када је село и сељаштво скрај-
нуто на маргине друштвеног живота и зби ва-
ња, Драгиша Витошевић са маленом групом 
занесених заљубљеника у рурално, исконско 
и изворно, дароваће роду своме на ползу је-
дноставно гласило, „Расковник“, кроз чије 
ће се странице наше изворно стваралаштво, 
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страних речи“, стајаће и ово: „Наше речи 
су просте, застареле, оне одају просте људе 
који се, упркос свим бурним променама, још 
нису макли и уздигли. Стране речи, напро-
тив, одмах означавају „новог, ученог, све сног 
човека“. Оне су нужно обележје обра зовано-
сти, уздигнутости, стандарда, стручности, 
вла сти, моћи. То је цела једна магија, нова 
чаро бна басна. Што више страних речи – ма-
ње разумевања и мање ризика. Што те мање 
разумеју, мање те поштују.“

Поштовани скупе,

Данас када су нам, уистину, видици заму-
ћени, и када се на обзорју наше свакодне-
вице не наслућују нека другачија осунчања, 
светлија и прозрачнија, између осталих пото-
нућа и раслабљено проживљавамо једно од 
највећих језичких загађења у нашем посто ја-
њу. Све се уротило против праотачког сло ва 
и словљења. Журимо под скут мајчице или 
маћехе Европе. Не знам у каквом смо срод-
ству са жудњом да у свом скоројевићству, 
слу герањству и подаништву сперемо са себе 
све што нас везује за претке и родно тло; и 
говор, и азбуку, и веру. На видику нигде ни-
једног новог борца за враћање бића и душе 
народне поново у чистоту. Ако га и буде за 
оваква прегнућа, неће му бити довољно оног 
Момчиловог поста и кајмака, него премного 
напора и суза. Пођимо уздуж и попреко зе-
мље Србије, нађимо било ког савременог де-
ду и пошаљимо га заједно са унуком на по-
лу разрушено огњиште отаца његових. Тамо  
у нахереном вајату, разваљеном подруму и 

огољеном кућном тавану унук ће, свакако, 
набасати на читав један мобилијар нагри-
жен од црвоточине и трулежи без ко јих се 
предачки живот није могао замислити, наба-
саће на разбој, витло и црвљаник, пре гачу 
и трлицу, наћве и карлицу, буцу и кабуљу, 
шавољ и вучију, бакву, баквицу, чаконац и 
тестију и свакако ће упитати свога деду че-
му су служиле и каквим су се именом све те 
ствари звале. Колико ће деда у Србији умети 
да дâ одговор и на једно и друго питање? 
Одговор ће сигурно бити: „Не знам ти ја 
то, лутко дедина.“ У нахерену и у коров за-
раслу воденицу на речици испод предачког 
огњишта неће унука свог ни увести. Тај 
чудесни објекат који је и у нашу песму и 
причу уткан, и цео мобилијар везан за њега, 
биће генерацијама које су ступиле, и које 
ће ступити на животну сцену, непознаница 
на вјек и вјеков. Но, утешимо се. Ако неће 
знати шта је напер и јаз, бадањ, ципун, коло 
и кош, жрвњеви, чекетало, мучаљ, букач, ра-
бош и кантар, засигурно ће научити шта је: 
лајковање, таговање и шеровање. Знаће шта 
је: линк, сајт, фајл, копи и флопи, кат, пеист, 
сејв, чип и драјвер, хард диск, таблет, ајпод, 
це-де, у-ес-бе.

Какав бадањ, који ципун, који бакрачи? 
Оставимо ципун ђаволу, нека се и даље око 
њега мота и нека ради оно што је радио од 
постанка свијета. Уосталом, зар мора дете 
све знати? Па није оно Ајнштајн! Нешто 
размишљам, ако су наши преци над сваком 
травком Божјом са свих осоја и присоја, па-
сишта, утрина и ливада обавили знамење и 
утефтерили их у свенародни именослов, што 
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Кремана код Ужица, или Ртију драгачевских, 
Прислонице чачанске, Бранетића таковских, 
или пак Причевића ваљевских, па га они пре-
листали и ишчитали само пар одредница у 
њој. Не знам, али би засигурно и ово рекли: 
„Што бре, људи, „Из лексике Качера“ кад и 
ми овако говоримо? Ако су ови људи Качерци 
хтели да се заките и својим и туђим перјем, 
што нису бар питали?“ Уистину, били би 
ови људи у праву, зато би с правом могли ис-
под овог наслова да ставимо поднаслов „Из 
лексике Западне Србије”. Тако ова књига из-
ла  зи из локалних оквира.

Др Драгољубу Петровићу и Јелени Капу-
стини и свим њиховим сарадницима на ства-
рању овог дела упућујем речи искреног див-
љења и захвалности. Почившем др Асиму 
Пеци, једном од сарадника на овом делу, нека 
Свемилосни Алах подари све џенетске кра-
соте.

После ове моје предуге тираде  и много-
глагољивог поповања одлучио сам да једним 
песмопојем који ми се учинио прикладним уз 
ову тему, као каквим десертом, засладим овај 
мој бљутави јеловник. Песму сам позајмио, 
од кога другог, већ од наше Десе, нашег сла-
вуја из Бранковине.

Кад оду наших мајки мајке,
И ствари које су се чиниле вечне
Оду у неповрате,
Спусте се у подрум, на таване забаце,
Као са отровом срче
Да их руке дечје не дохвате.
Када сахранимо наших мајки мајке,
Сахранимо с њима и поздраве

не бисмо и ми целу ову лексику од лајковања 
до ајпедовања посрбили и покрстили, па, ако 
је неопходно, и у православље превели, па 
онда да видимо „чија нана црну вуну преде“.

Поштовани очеви и мајке, ђедови и баке, 
ја немам ништа против компјутера и ком-
пју  теризације којима ће наши потомци про-
ширити видике и увећати своје спознаје. Не 
дао Бог да будем такав назадњак! Нека наше 
ђечице нека лајкују, тагују и шерују, али пре 
тога морали бисмо их одвести у оближњи 
шумарак и показати им, а они да утуве, шта 
је буква а шта граб, по чему се разликују цер, 
храст, лужњак и грм, клен, дрен, паздрен и 
глог, јавор, јасен и јасика, ива, јова, врба и зова. 
Ова жива створења која им живот улепша ва-
ју пратиће их целог живота до свршетка века 
и света, осим, ако се, не дај Боже, овај про-
стор на ком обитавамо не претвори, због не-
ких наших чињења или нечињења, у пустош 
и пустињу.

Браћо и сестре,

Ово наше сабрање и саборовање упри-
личено је у славу предака наших и слова 
њиховог. Међу овим белим корицама сабрано 
је једно непроцењиво језичко благо и богат-
ство знаменовано именом „Из лексике Каче-
ра“. Лепшег споменика сазданог у славу пре-
дака тешко је подићи. Ако су гробови пре дака 
наших затрављени, нека им бар речи не утрну. 
Но, нешто поново мислим и премишљам 
шта би било када би овај љупки књижурак 
допао у руке једном честитом земљоделцу 
из села Солотуше код Бајине Баште, можда 
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Престану се бојити ускршња јаја,
Само пустињацима у планини
Положајник чара ватру.

Почнимо сахрањивати древне обичаје
Пошле к нама још са Хималаја,
Иза Карпата,
Већ после постања света,
Кад умру наших мајки мајке,
Затворимо њином руком отворена
Векова врата.

Поштовани скупе, хвала на пажњи!

Четвртак, 8. августа 2013-ог лета Господњег
На празник Преподобне Параскеве Петке

Који су некад, још с десетак корака
Знали да јаве
Да нам добро желе
Намерник који се ближи,
Из шуме или из мрака.

Одбаце се празници давни
Ко стари хаљетак,
Стане прошлост да се суди,
Постану равноправни
Не само недеља, уторак и петак,
Него светитељи и људи.

Ђурђевдански уранци, петровданске лале,
Врбице пуне зеленог сјаја,
У сећању нам се затру,
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Књижевност се одликује друштвеном фун-
кци јом, стога већину питања која се јављају при 
проучавању књижевности представљају дру-
штве  на питања – питања традиције. Славомир 
Настасијевић1 имао је прилику да учествује у 
историјским и политичким збивањима, мудар 
посматрач и добар познавалац прилика на Бал-
кану, писац је историјског романа са рацио нал-
ном визијом. У своја дела увео је истори ју као 
уметнички спој истине и легенде, историј ских 
чињеница и народних веровања. 

Ове године обележава се сто година од ро-
ђења српског књижевника Славомира Настаси-
је вића, члана угледне милановачке породице, у 
којој је уметност била саставни део свакоднев-
ног живо та. Као најмлађи од четворице браће, 
основну школу и нижу гимназију завршио је 
у Горњем Милановцу. Школовање наставља 
у Београду и студира класичну филологију на 
Филозофском факултету. По завршеним студи-

1 Славомир Настасијевић (Горњи Милановац, 11. јул 
1904 – Нови Сад, 4. октобар 1983), „латинац“ и књижевник, 
у породици и међу пријатељима познат као Суне.

Тања Гачић

ИСТОРИЈА КАО 
ИНСПИРАЦИЈА 

ЗА РОМАН 
СЛАВОМИРА 

НАСТАСИЈЕВИЋА

ја ма ради као професор најпре у Вршцу, а за тим 
у гимназијама у Алексинцу, Београду и Нишу. 

Као дечак, волео је историју, а његов профе-
сор Хелиодор Храњец рекао му је да личи на 
Напо леона.2

Узор му је био брат Момчило, виртуоз стила 
и језика. Први Славомирови књижевни радо-
ви по везани су са сатиром и комедијом. У шали 
је го во рио „да се за те жанрове определио пошто 
се њима у његовој породици нико није бавио.“3 

Кратке хумористичке приче објављивао је у 
листовима Звоно, Ошишани јеж, Јеж и Правда. 
Још на универзитету читао је латинске тексто-
ве и учио старогрчки. Тако је упознао Плаута и 

2  Милош М. Марковић, Настасијевићи, Дечје нови-
не, Горњи Милановац, 1984, 109; у Музеју рудничко-та-
ковског краја налази се портрет дечака Славомира Наста-
сијевића, рад Живорада Настасијевића из 1913. године, у 
богато опремљеном раму, који може потврдити ову изјаву 
професора Храњеца.

3 Борисав Челиковић, Славомир Настасијевић, у: Тај-
не Настасијевића, Фестивал једног писца, Културни цен-
тар Београд, Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Ми-
ла новац, 2009, 78.
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Аристофана, па је и прве комедије написао под 
утицајем ова два великана. Написао је Врачару 
Божану, Несуђене зетове, Нестрпљивог насле-
дника и Зачараног кућевласника. Пише и припо-
ветке које имају призвук ироније и сатире. 

У време Другог светског рата браћа Настаси-
јевић играју значајну улогу у културном живо-
ту Београда.4 Светомир је управник београд ске 
опере, док се Славомирова драмска оства ре ња 
играју на сценама београдских, али и позо ри-
шта широм Србије. 

Након рата Славомир почиње рад на пи са њу 
историјског романа. У то време код нас се осе-
ћала велика празнина у овом књижевном пољу. 
Осим друштвено-политичких разлога, под  стрек 
је била и награда коју је добио 1955. године за 
роман Гуапо на конкурсу издавачког пред у зе ћа 
Стожер.5

Аутор је музичке гротеске Женидба Павла 
Ала муње, као својеврсни наставак Несуђених зе-
то ва и специјално је писан за весело позориште 
„Разбибрига“.6 Сматран је српским Стефаном 
Цвајгом. 

Странице његових романа смештене су у 
исто ријски различита раздобља: Hanibal Ante 

4 Између два светска рата у њиховој кући одвијала 
су се уметничка окупљања која су по духу и креативности 
подсећала на париске салоне XVIII и XIX века. Ове сало-
не, осим браће и сестара Настасијевић, својим присуством 
употпуњавали  су: Станислав Винавер, Исидора Секулић, 
Периша Милић, Станојло Рајичић и многи други.

5 Предузеће се бавило омладинском  литературом и 
стри повима

6  Симо Ц. Ћирковић, Ко је ко у Недићевој Србији 1941- 
-1944, Лексикон личности, слика једне забрањене епо хе, 
Просвета, Београд, 2009, 360.

Portas, Александар Македонски, Јулије Цезар у 
стари век; Карло Мартел у рани средњи век, а 
Кнез Лазар у касни средњи век.

У својим романима описује до детаља сукобе 
са непријатељем, вештине ратника и њихове 
међусобне односе, што проистиче из његовог 
веома доброг познавања историјских прилика 
средњoвековне Србије. И не само Србије, већ 
и целог Старог континента. Читаоца упознаје 
са старим градовима, утврђењима, трговином 
и занатима, одећом, оружјем, задужбинама, као 
и са, што је посебно значајно, веровањима и 
схватањима средњoвековног друштва. 

Славомир почиње да пише тек након обим-
них истраживања одређеног народа и његовог 
вре мена. Овакав поступак постао је његово пра-
ви ло: сваком писању претходило је детаљно и 
свеобухватно упознавање са свим поузданим 
де  таљима приче коју је замислио. 

Уметнички квалитет приповеданог дела, 
чија се тема дотиче историјског, зависи управо 
од способности писца да премости дистанцу 
између актуелног и прошлог времена. Наста-
сије вић је у томе имао изузетан успех. У при-
лог томе иде и чињеница да су његова дела и 
да нас веома популарна код читалачке публике.
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Поштујући и примењујући строги крите-
рујум из мноштва песама издвојило се дванаест 
најбољих. Жири је због тога и одлучио да у 
све четири категорије додели по три награде, 
а не, као до сада, само једну награду у свакој 
категорији. Сматрамо да је тако објективније и 
да нико није оштећен.

„Рудничка врела 2013.“ оправдала су реноме 
међународне манифестације и окупила песнике 
из читавог света. Песме су стигле из Аустра-
лије, Бугарске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, 
Дан ске, Румуније, Косова и Метохије, Хрватске, 
Сло веније, Аустрије, Немачке, Мађарске, Швед-
ске, Републике Српске, Румуније...

То је доказ да песма и лепа реч немају гра-
нице и чине да овај свет буде лепши и бољи.

Жири у саставу:
Драгана Перишић, дипломирани филолог, 

пред седник
Јелица Станић, професор, члан и
Александра Ђурић, професор, члан,
одлучио је да награди следеће песме:

Прву награду „Момчило Настасијевић“ и 
звање најбоље песме на „Рудничким врелима 
2013.“ освојила је Дивна Лулић-Јовчић из Субо-
тице за песму: „Пусти да течем и протичем“ 
која је објављена под шифром „Шуња“.

Другу награду „Момчило Настасијевић“ до-
била је Славојка Војиновић из Плужина за „Сан 
цијелог живота остаје око очију“ објављена под 
шифром „Тајне стазе“.

Трећу награду „Момчило Настасијевић“ 
осво  јила је Рада Илић из Новог Београда за пе-
сму „Гроздани бехари“ која је објављена под 
шифром „МЕД-А-ЛА“.

Стручни жири једногласно је одлучио да за 
најбољу песму меморијалне награде „Силвија 
Павић“ прогласи песму „АКО“ ауторке Радојке 
Ушурел из Вршца објављену под шифром „33“.

Другу награду „Силвија Павић“ доделио је 
Тамари Хрин из Руског Крстура за песму „Берач 
људскости“ објављену под шифром „Реквијем“.

Трећу награду „Силвија Павић“ освојио је 
Бранко Јечменица из Уба за песму „Портрет 
Петра и Јоване“ објављена под шифром „Неум“.

Драгана Перишић

РУДНИЧКА ВРЕЛА 
2013.

„Поетско стварање је 
необјашњива тајна,

као тајна рађања човека.“
Лорка
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Најбоља песма меморијалне награде „Вла-
дан Максић“ је „Нити вреле ватре“ ауторке 
Здравке Бабић из Билеће објављена под ши ф-
ром „Разгледнице из Билеће“.

Друга награда „Владан Максић“ додељена 
је Горици Станковић из Лесковца за песму „Мо-
је песме“ објављена под шифром „Висибаба“.

Трећа награда „Владан Максић“ додељена је 
Миладу Обреновићу из Рогачице за песму „Кад 
смо били звијери“ под шифром „Романија“.

Од прошле године додељује се и мемори-
јална награда „Чедомир Мирковић“. Ове године 
једногласном одлуком жирија:

Прва награда „Чедомир Мирковић“ доде-
ље на је Гордани Радовановић из Бањалуке за 
песму „Оструга“ која је објављена под шифром 
„Тими“.

Друга награда „Чедомир Мирковић“ припа-
ла је Милану Громовићу из Љубића за песму 
„Армирани слогови“ под шифром „Пурпур“.

Трећа награда „Чедомир Мирковић“ доде-
ље на је Марији Хорват из Суботице за песму 
„Сенке на платну“ која је објављена под ши ф-
ром „Пешчани сат“.

И, на крају, рецимо нешто о најбољој песми 
„Рудничких врела 2013.“ „Пусти да течем и 
потечем“.

Већ на прво читање ове песме било је ја сно 
да пред собом жири има зрелог песника који 
ве што барата песничким занатом и озби љно 
„пре ти“ већ афирмисаним и познатим пе сни-
цима. Изражајнa, дубоко промишљенa, са из-
ван редним смислом за ритам, риму, упо тре бом 
метафора, градитивним низањем тема и сим  бо-
ла, ова песма свакако заслужује да поне се епи-
тет најбоље.

Ауторка је тражила лепоту свуда и нашла 
је. На нашу срећу, извела ју је из места где се 
сакривала, па је пустила да буде слободна и да 
се не стиди. Пустила је своје стихове да теку. 
Хвала јој на томе.
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Марија Драшовић

ЖЕНЕ У ВИХОРУ 
ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Ове године обележавамо стогодишњицу Ве-
ликог рата, како се још зове Први светски рат, 
коме наш народ, наша Србија даде огромне жр-
тве – милион људи, војника и цивила, и претр-
пе огромно материјално разарање. С непријате-
љем, вишеструко надмоћнијим, ухватио се у 
коштац и у првој години ратовања извојевао 
две славне победе. У бици на Церу и Колубари 
прославили су се Степа Степановић, Живојин 
Мишић,  Петар Бојовић и Павле Јуришић-Штурм. 
Српски ратници првог, другог и трећег пози ва 
као подршку имали су жене и мајке које су, ра ме 
уз раме са мушкарцима, учествовале у окр  ша-
ји ма помажући када се тешко оружје из вла чи-
ло на висове Сувобора или рањеници склањали 
са места окршаја. Као ратнице, са пушком у 
руци, биле су у првим борбеним редовима. Нај-
више их је било у пољским болницама где су се 
добровољно пријавиле да буду болничарке. 

Када је почео рат у Србији из многих зема ља 
јављају се жене добровољци и хитају у Срби ју 
да дају свој допринос у неговању и спаша ва њу 
српских војника и цивила.

Храбра Енглескиња Флора Сандерс са ме-
ди цинским особљем похитала је у Србију и по-
стала, међу првима, добровољац српске војске. 
Више пута је рањавана, прешла Албанију и 
учествовала у страхотама са војницима и ци-

вилима. Одликована је Карађорђевом звездом 
са мачевима. Једина је жена официр српске вој-
ске. Умрла је као капетан I класе.

Љубица Чакаревић, учитељица, која за вре-
ме окупације Србије ни по коју цену није хте-
ла радити, успела је да ухвати везу и са неко-
лико младића из окупиране земље стигне на 
Солунски фронт и пренесе вести о ситуацији у 
земљи, непријатељским снагама и терору над 
народом. За тај подухват добила је Златну ме-
даљу за храброст Милоша Обилића.

За њом следи читава војска жена-ратника 
као Милунка Савић, наша најхрабрија жена-
борац, наредник српске војске. Четири пута је 
рањавана. Носилац је Карађорђеве звезде са 
мачевима, другу је стекла на Солунском фронту 
1916. године. Носилац је и две Легије части, 
француског ратног крста са палмама, Албанске 
споменице и многих других страних и наших 
одликовања.

Међу добровољцима се истакла и Надеж-
да Петровић, сликарка, једна од оснивача Кола 
српских сестара. Напушта Минхен, где је студи-
рала модерно сликарство, хита у Србију и по-
стаје добровољац болничарка. Предано је не-
го вала тифусаре у ваљевској болници где ће је 
убрзо покосити ова болест.
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Др Харијета Кокберн, добровољац, када је 
са групом канадских лекара стигла у Србију 
изјављује: „Повлачила сам се са српским вој-
ницима и избеглицама кроз беспућа Албаније. 
Ово је било грозније од бојишта у Србији на 
којима сам се обрела још на почетку рата. Та-
мо, на бојишту, падало се од пушчаних зрна, 
граната и бомби; овде, на овим леденим стазама 
од глади и зиме и изнурености. И ја сам на 
том путу била гладна, сломљена, изнемогла. 
Оскудна следовања хране, давале смо српским 
мајкама и њиховој деци, коју су носиле у наруч-
ју увијену у шалове које су им давали војници. 
Мени, рођеној у Торонту, у изобиљу богатих 
родитеља, тешко су падали и глад и пешачење 
– превалили смо 640км. Гледала сам несрећне 
српске мајке које су грабиле напред према 
обали Јонског мора, према луци спаса. Оне су 
посустајале, посртале, али се и дизале и ишле 
даље. Оне су и мени давале снагу да истрајем на 
овом суровом маршу смрти.“

Из села Турековци у околини Топлице про-
славила се баба Ранђија, која је са својих осам-
десет година у штапу пренела пошту и новац 
топличким устаницима. Године 1917. Бугари су 
је ухватили, мучили и убили.

Милева Шкрљић је била учитељица из 
Вра ња. Као добровољац болничарка неговала 
је српске, бугарске и турске рањенике. Није 
пра вила разлику међу њима. Али једног дана 
Бугари на препад упадоше у кућу и у постељи 
је убише.

На хиљаде српских рањеника прошло је 
кроз пољску болницу на чијем је челу била 

леди др Изабел Хатон која са западног фронта 
са групом лекара стиже на Солунски фронт. И 
њена исповест је дирљива: „Врховна команда 
француске војске уступила је нашу болницу 
срп ском санитету на фронту, јер су многи ле-
кари погинули, или су рањени на бојиштима 
у Србији покошени пегавим тифусом. Кад је 
фронт пробијен, болница шкотских лекара сти-
гла је у Врање. Најлепше дане свога живота 
провела сам у Србији. Део себе оставила сам у 
Србији. Део Србије живи са мном у Лондону.“

Нико није боље и потпуније осликао српске 
жене него Анри Барби, француски књижевник: 
„...Ја сам их гледао и на ратишту, с пушком и 
бомбом у руци, и у болницама, у којима су 
на материнске и сестринске груди привијале 
рањене јунаке, и у повлачењу кроз непроходне 
албанске гудуре, где се на немоћне и сломљене 
болом пуцало у леђа из заседе, и у којима се 
масовно умирало од глади и зиме. 

Гледао их и дивио им се! Ни страха, ни 
колебања, ни суза, ни уздаха. Није било жртве 
које оне нису могле да поднесу за своју отаџ-
бину. То су одважне кћери Србије, мајке и 
сестре јунака са Цера и Колубаре, мајке ратни-
ка другова, којима је отаџбина била преча од 
живота, и које су бирајући између понижења и 
смрти – изабрале смрт.

Није у то време било француског официра 
који не би радо, у знак најдубљег поштовања, 
положио свој мач пред ноге ових јунакиња.

Оне су својом храброшћу и својом патњом 
изазивале поштовање света.“



ПРИКАЗИ
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Слободан Марковић

РУДНИК – ТОПОНИМ, 
ЗАЈЕДНИЧКА ИМЕНИЦА 

И ШТА ЈОШ

Приказ књиге Рудник – шапат висина,
Службени гласник, Београд, 2014, 

868 стр.

Грађанин са ужег или ширег подручја Ру д-
ни ка уз реч „рудник“ везује најмање три пој ма: 
планину Рудник, варошицу Рудник и ло кали тет 
на коме се копа руда. Такође и придев „рудни-
чки“ понекад може да буде нејасан. Узмимо 
за илустрацију само један пример: „ру дни чки 
закони“ неких римских владара или владара 
Немањића ради јасноће требало би да се зову 
„рударски“.

У овом приказу горепоменуте књиге Руд  ник 
ћемо посматрати првенствено као подручје које 
гравитира планини Рудник и са кога се сли ва ју 
многе речице или потоци у околне сливове. То 
географско подручје, које заузима око 450 km² 
површине, налази се у југозападном делу Шу-
мадије и покрива горње токове река или речи-
ца: Качер, Драгобиљ, Деспотовица, Гружа и 
Јасеница. Територијално чине га највећим де-
лом област Качер и мањи делови Јасенице, 
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стотинама различитих извора које је у овако 
кратком приказу немогуће наводити. Посебну 
вредност чине подаци који се у овој књизи први 
пут објављују. 

Књига је подељена у три основна поглавља:
1. Положај и природне карактеристике 

           Рудника
2. Историја
3. Друштво / Култура.
У оквиру сваког је мноштво поднаслова које 

ћу овде покушати у најкраћем да побројим и 
понеки прокоментаришем. 

О положају читавог овог подручја у односу 
на глобално окружење нешто сам већ рекао у 
уводу. Посебно је занимљива тема „Геолошке 
карактеристике“ коју је обрадио Зоран Ђајић, 
али је тешка за разумевање без солидног приру-
чника геологије. А вреди се потрудити јер је Ру-
дник геолошки стварно интересантан. За боље 
разумевање ту је приложена и геолошка карта. 
У делу о клими Рудника посебно су вредне та-
беле са подацима (Милутин Љешевић), али и 
утицај најновијих промена. О шумама и вода ма 
сепарат је написао врсни стручњак и познава-
лац др Слободан Вучићевић. Оно што се одмах 
запажа то је да Рудник има много шуме и воде 
која се разлива на разне стране у три основна 
слива. Посебну пажњу привлаче флора и фауна 
Рудника о којима су писали, детаљно и стру чно, 
Лидија Амиџић и Владан Бједов, Горан Секу-
лић, Растко Ајтић и Драган Павићевић. 

Разуме се да је у овој књизи посебно за ни-
мљиво истраживање рударства од праистори је 
до данас, које је обавио проф. др Бора Јовановић 
и о томе објавио кратак и језгровит текст из 

Лепенице и Груже. Уоквирују га насељена ме ста 
Горњи Милановац, Љуљаци, Влакча,  Шатор ња, 
Живковци и Љиг а у средишту су му планина 
Рудник и насеље Рудник. 

С обзиром да је у прошлости постојала и 
Рудничка нахија, Руднички округ, Руднички 
срез и Рудничка општина, први пут се о овако 
омеђеној територији пише овако свеобухватна, 
готово енциклопедијска књига, у сваком случа-
ју капитално дело које надмашује све досад 
написано. А да је много тога написано, показује 
и списак од неколико стотина наслова који су 
коришћени као извори за ову књигу.

Изнад свега имресионира списак компе-
тентних аутора који су саставили њен садржај. 
То је тридесет високостручних људи за разне 
области, међу којима су и доктори наука, бив-
ши и садашњи професори универзитета и ауто-
ри који већ имају за собом читав арсенал капи-
талних остварења. Саму књигу у име издавача 
„Службеног гласник“ потписује историчар Ра-
дош Љушић а то већ само по себи говори много. 

На срећу, већину аутора познајем лично, 
са многима сам сарађивао. Већ готово пола 
столећа живим у рудничком крају, пратим и 
лично истражујем многе знаменитости, па ми 
није било тешко да се прихватим задатка да 
кажем нешто о овом, по мени, ремек-делу. Уз 
сав напор да будем објективан и непристрастан, 
ово ће ипак бити ода једном вредном делу. 

Већ сам напоменуо да су коришћени та-
кви извори података који су већ вишестру-
ко проверени и потврђени. Управо то чини 
посеб но вредном ову књигу која вам у једном 
тому, али на 860 страница, и на једном месту 
пружа увид у податке који се налазе расути у 
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кога се види да се на више локација на Рудни-
ку рударило много пре Римљана, чак пре шест 
хиљада година. О рударењу у античко доба већ 
се зна више и о томе, са посебним освртом на 
римски период, пише Светлана Лома, док о 
средњем веку пише Марко Шујица. Ту се посе-
бно акцентује вишевековно ковање новца на 
Руднику и ратови око Рудника. 

Мени је посебно привукло пажњу најновије 
археолошко истраживање које се последњих не-
колико година врши под руководством Дејана 
Радичевића, професора археологије из Београда 
у коме учествује и Музеј рудничко-таковског 
краја из Горњег Милановца. Наиме, зна се да 
је кроз историју на Руднику у континуитету 
би ло рударења, што значи да се овде живело 
и радило. Око Рудника се живело урбано, а од 
13. до 15. века Рудник је био други по величини 
град у Србији. О томе постоје небројени подаци, 
највише у дубровачком архиву, али тог града 
нема. Пре 150 година истраживање је започео 
Јан Шафарик и већ је био на трагу великог 
открића, али се на томе стало. Историчари ни 
дан-данас не знају где се простирао тај значајан 
град. Дејан Радичевић са својом екипом и врло 
скромним средствима наставио је тамо где је 
Шафарик стао и није далеко дан када ће лока-
ци ја рудничког средњовековног града бити пре-
ци зно утврђена. Тако ће коначно и историчари 
престати да идентификују град Рудник са тур-
ским градом у Градовима. О паду Рудника под 
турску власт и њиховој троиповековној влада-
вини овим подручјем, односно о Рудничкој на-
хији, популарно и документовано пише Ема 
Миљ ковић. Много тога просечан читалац већ 
зна, али ваља освежити знање. 

Сада долази период буђења свести код 
српског народа и борбе за ослобађање и обнову 
српске државе. Просечан читалац довољно зна 
какву улогу је одиграо Рудник и Рудничани у 
тој револуцији, али нека свако прочита подужи 
текст Радомира Поповића од 340. до 390. стране. 
Овај период (19.век) и ово подручје су темељ 
основа српске историје и борбе за ослобођење. 
Разуме се да Србима нема краја ратовању па се 
одмах по ослобођењу од Турака улази у крвави 
Први светски рат а и он је својим најзначајни-
јим догађајима везан за ово подручје („Рудничка 
офанзива“), о чему на 20 страница пише Данило 
Шаренац. 

Кроз читав период турске владавине, затим 
кроз 19. век па све до краја Првог светског рата 
подручје Рудника било је целовито и у саставу 
једне административно-управне територије, нај-
пре Рудничке нахије а потом Рудничког окру-
га чије су границе биле готово идентичне али 
доста шире од саме рудничке области. За све то 
време седиште је било најпре у турском Рудни-
ку, затим једно краће време у Брусници, док је 
трајала Рудничка нахија. Формирањем Рудни-
чког округа (за време кнеза Милоша) седи ште 
је најпре у Брусници а потом у ново фор ми ра-
ном седишту Горњем Милановцу. Овај град све 
више добија на значају проласком желе зни чке 
пруге 1922. године. Основна грана при вреде у 
целом округу је, као и у прошлости, пољо при-
вре да. Рударство је напуштено током 16. века а 
неки мањи покушаји обнављања нису били од 
значаја. Тек после Првог светског рата почиње 
лагани развој нових делатности, највише за нат-
ства и трговине, и то претежно у центру окру-
га, Горњем Милановцу. На Руднику се уместо 
рударења отварају каменоломи. Треба истаћи да 
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су током Другог светског рата оба центра зна тно 
страдала од бомбардовања и паљења. О пери оду 
између два светска рата сажето је на двадесе так 
страница писао Милош Тимотијевић. 

Братоубилачки рат током Другог светског 
ра та оставио је тешке последице на овом подру-
чју; знамо како је послератна историогра фија 
представила овај период. Сад је историчар Ко-
ста Николић на нови, објективнији начин при-
ступио расветљавању овог периода. Његов на-
чин приказивања догађаја подстаћи ће многе 
полемички расположене читаоце да се са њим 
не сложе, али то је и прави начин да се дође до 
какве-такве истине. Но, треба прво прочитати 
па полемисати. 

И сада долази период најдужег мира у ру-
дничком крају. У социјалистичкој Југославији 
долази до нове административно-тери тори јал -
не поделе и распарчавања бившег Рудничког 
округа. Поједини делови припадају новофор-
ми ра ним општинама Љиг, Аранђело вац, Топо-
ла, Крагујевац, Кнић и Чачак, а највећи део бива 
подељен у неколико мањих општина, укљу чу-
јући и Горњи Милановац. Последњом ре  формом 
1963. године све су оне спојене у једну општи-
ну, са седиштем у Горњем Мила новцу, а такво 
стање је остало и до данас. Но, ова књига и 
даље третира рудничку територију у нека да-
шњим окви рима па, говорећи о послератном 
развоју, не изоставља ни Љиг, Белановицу, Стра-
гаре, Шаторњу, Јарменовце. О томе од 459. до 
495. стране пише Милош Тимотијевић, али у 
овом делу има места за реплике па нека читалац 
сам одлучи. 

Сада долазе нове, мање полемичне теме, са 
чвршћим изворима, као што су: демографија, 
етнографија, верски и обредно-религијски жи-

вот, ново доба – нови обичаји, итд, о чему је до-
ста већ писано у новијим монографијама а чему 
смо и ми савременици. Оно на шта бих посебно 
указао и шта бих препоручио то је одељак о 
говору рудничког краја, узет из најновије сту-
дије „Из лексике Качера“ аутора Драгољуба 
Петровића, еминентног професора новосад ског 
Универзитета. Морам поменути изванред не 
етно музиколошке прилоге Јелене Јовановић и 
мла де Милановчанке Иване Недић.

Пуних сто страница испуњава поглавље 
„Ду ховно и културно наслеђе“ које представља 
прави драгуљ ове књиге, што и не чуди кад се 
зна да су му аутори Борисав Челиковић и Ана 
Боловић. Ово би могла бити и посебна књига, 
сама за себе. Овај део је посебно занимљив због 
мноштва предивних фотографија и треба га за-
иста студиозно прегледати. 

Остатак књиге посвећен је знаменитим ли-
чно стима из историје и културе овог краја које 
је овде сада немогуће побројати, али су нашли 
заслужено место у тексту Владимира Димитри-
јевића од 707. до 744. стране. 

Затим следе текстови о просвети (Недељко 
Трнавац), привреди (Александар Марушић), ту-
ризму (Милутин Љешевић), ловству (Слободан 
Вучићевић) и још један прилог Борисава Чели-
кови ћа о планинарским путевима. Уобичајени 
завр шетак чини индекс појмова, топонима и 
имена. 

Све ово може да се доживи директним уви-
дом у ово капитално дело коме посебну вред-
ност дају вансеријске фотографије Владимира 
Валешинског, снимљене из ваздуха. Ту свакако 
не умањујем вредност фотографија осталих фо-
тографа чија су имена побројана на страни 5. 
поред списка аутора ове дивне књиге.
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Стицајем низа објективних, али усудићемо 
се рећи и субјективних околности, повесница 
српског народа данас се у доброј мери може 
дефинисати као једно  историјско трајање про-
ткано страдањем и борбом за биолошки опста-
нак. Сачувати најмилије, тј. породицу, и децу 
као њену највећу вредност, неретко у вре ме-
нима „када су живи завидели мртвима“, заиста 
је представљао подвиг вредан пажње и по што-
вања. Тај, нимало једноставан задатак, у доба 
којекаквих крвопролића, најчешће је падао на 
плећа жена. Лишене, услед замршених ратних 
збивања, било какве помоћи супруга, очева, а не-
када и синова, ове истинске хероине искљу чиво 
снагом воље и квалитетом карактера успевале 
су да преброде велика искушења, сачувају своје 
домове и изведу децу на прави пут. 

Упркос чињеници да овај истински  фено-
мен жртвовања и подвижништва још увек чека 
на једну свеобухватну анализу и коначан суд 
домаће историографије, захваљујући пре свега 
труду и ангажману појединаца сачуван је од 
потпуног заборава. 

Александар Марушић

ОНЕ СУ ЗАСЛУЖНЕ ШТО  
УПРКОС СВЕМУ ПОСТОЈИМО

Приказ књиге Живка Перишића 
Сачувана огњишта - Леушићи

Издавач, Културни центар, 
Горњи Милановац, 2014, 520 стр.
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Низу таквих подухвата, придружило се по-
че тком 2014. године и штиво уваженог нови-
нара и публицисте Живка Перишића „Сачу-
вана огњишта – Леушићи“. Иначе, овај рукопис 
једноставног али смисленог наслова, предста-
вља трећу у низу књига којом се поменути 
аутор на себи својствен начин бави повесницом 
рудничко-таковског краја, тачније свог завичај-
ног села.1

Документарно-мемоарски спис назива „Са-
чу вана огњишта – Леушићи“ чини осам засебних 
целина и неколико прилога „смештених“ на 
укупно 520 страна. Изузетно обимна и стру-
ктурално сложена публикација настала је као 
плод вишегодишњег истраживачког рада самог 
аутора, коме су несебично помагали мно го-
бројни појединци – сведоци судбоносних до-
гађаја из прошлости, или пак потомци оних 
личности о којима књига доноси завидан број 
врло дирљивих  прича.

Сваки сегмент овог рукописа почев од 
предговора, па преко краћег текста о славној 
Ми лунки Савић, односно „личној карти“ Леу-
шића и коначно, туробној стварности овог под-
сувоборског места у доба светских ратова, про-
ткан је мноштвом чињеница које читаоца лако 
наводе на закључак  да би без  „обичних ма лих 
жена“, тачније њихове одважности, издр жљи-

1 Године 2002. Живко Перишић је објавио књигу 
„Време именом записано“, у којој је, ослањајући се пре 
свега на многобројна усмена казивања, „растумачио“ 
порекло и називе свих насељених места општине Горњи 
Милановац заједно са појединим предеоним целинама, 
потесима и водотоковима. Деценију касније у монографији 
„Перишићи од Кремена“ обрадио је истоимену фамилију, 
тачније њену историју, насељавање, обичаје и развој.

вости али и мудрости, размере тадашње људске 
катастрофе биле знатно веће и погубније.

Исцрпно, убедљиво и јасно, описане су 
мно   гобројне муке нејаких женских душа села 
Леушића настале у сложеним околностима прве 
половине ХХ века, али и њихова непоколебљи ва 
жеља да поред чувања кућног прага учине све да 
на исти не падне било каква мрља неморала или 
срама. Очајне и тужне, остајући без најми ли јих, 
које ратна дешавања немилосрдно одвлаче у 
самртнички ковитлац, више гладне него сите, са  
нејачи којој све треба, ипак проналазе мен тал ну 
и физичку снагу да преброде недаће и обез бе де 
какав-такав опстанак.

Трудом и вољом писца на страницама ове 
подстицајне и поучне књиге нашле су места и  
пробране приче о скоро двовековној свакодне-
вици Леушићанаца, њиховим међусобним од-
носима, емотивним прожимањима, затим же-
нама које су у периоду опште еманципације 
сте кле и академска звања, али и обичајима, ве-
ро ва њима и карактеристичним навикама овог 
под небља.

Благодарећи исправном методолошком при-
ступу  самог аутора, који, узгред буди речено, по 
професији није историчар, да доступну архив-
ску грађу комбинује са одабраном литерату-
ром и мноштвом записаних сећања, шира али и 
стручна јавност добила је сасвим респектабилно 
и непристрасно штиво, вишеструког значаја и 
вредности. Фактографски изузетно богата, без 
тенденције да се стави на било чију страну, 
„Сачувана огњишта“ скрећу пажњу на те му-
чене, али поносите „кућенице“, које упркос 
свим искушењима истрајавају у намери да се 
живот поколења сачува и упркос свему настави. 
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Замишљена да осветли улогу, значај и вред-
ност жене у доба када се углавном страдало, 
завичајна хроника Живка Перишића нам, из-
међу осталог, на један веома илустративан на-
чин казује и то да је управо на њима, тим ано-
нимним хероинама, почивала стабилност сваке 
од овдашњих фамилија, а тиме и целокупног 
подсувоборског села Леушића.

Књига „Сачувана огњишта – Леушићи“ пи-
сана је једноставним и разумљивим стилом. Њен 

садржај обогаћује научни апарат, копије ори-
гиналних докумената, пажљиво изабране фото-
графије, односно илустрације, као и неколико  
прилога, заједно са регистром личних имена, 
детаљним пописом изворне грађе и литературе. 

Уложени труд, потребан за настанак једног 
оваквог дела, заједно са реалним дометима ис-
тог, без икакве сумње сврставају, барем за сада,  
„Сачувана огњишта“, у значајнија штива овда-
шње историографије. 

Чланови породице Лукић обрађују своје имање - снимак настао 1933. у Леушићима
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музејским и другим збиркама Србије, који је ре-
зултирао овом награђеном публикацијом, кре-
нуо одавде.

Музеј рудничко-таковског краја је још 2010. 
године иницирао процес евидентирања и саби-
рања заоставштине владарске породице Обре-
новић, пошавши од тога да бројне збирке пред -
мета и докумената о њима похрањене у музе-
јима и архивима досада нигде нису при ка за не 
обједињено. Одазвао се велики број му зеја и 
сродних институција. Циљ је био да се еви-
дентирају, музеолошки, односно архиви сти  чки 
обраде и у форми каталога објаве подаци о што 
већем броју предмета и докумената похра ње-
них у фундусима бројних установа културе. 
Тако је и било. У организацији Музеја рудни-
чко-таковског краја одржана су два стручна 
скупа у Горњем Милановцу, 6. октобра 2011. и 

Награду за најбољу публикацију у 2013. го-
ди  ни Национални комитет ICOM-а (Internatio-
nal Council of Museums) доделио је Музеју 
рудничко-таковског краја из Горњег Милановца 
за први том публикације Обреновићи у музеј-
ским и другим збиркама Србије, чији су уред-
ници Ана Боловић и Александар Марушић, ку-
стоси милановачког музеја.

Неизбрисиви печат историји рудничко-та-
ковског краја, као и, уосталом, читавој српској 
новијој историји, дали су Други српски уста-
нак у Такову, као крупан корак ка стварању 
модерне српске државе, и српска владарска ди-
на стија Обреновић, која је на више начина ве за-
на за милановачки крај. Овај крај и данас чува 
успомену на Обреновиће и негује култ Ми ло-
шевог устанка. Можда је баш то један од ра-
зло га што је читав овај пројекат, Обреновићи у 

Марија Петковић

ЗАОСТАВШТИНА 
ОБРЕНОВИЋА
У МУЗЕЈСКИМ 

И ДРУГИМ ЗБИРКАМА

Приказ првог тома стручне 
каталошке публикације 

Обреновићи у музејским 
и другим збиркама Србије,

Издавач Музеј рудничко-таковског краја, 
Горњи Милановац, 2014, 363 стр.
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16. новембра 2012. године. Тада је презентовано 
тридесет стручних радова, који ће бити објав-
љени у три тома. Први пут је обимна, драго це  на 
музејска заоставштина Обреновића обједи ње-
на у троделном научном пројекту Обренови ћи у 
музејским и другим збиркама Србије.

Идеја о удруженом евидентирању заостав-
штине ове српске владарске породице и при-
купљање података о њој, остварена добра сарад-
ња музеја и сродних установа културе, научни 
радници који су уронили у вредне фондове, 
понекад одабир онога највреднијег или најре-
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презентативнијег, стручни опис докумената и 
предмета, представљање на два стручна скупа у 
Горњем Милановцу, објављивање публикације 
и на крају, после тако стручно обављеног по-
сла, није изостала ни вредна, у сваком смислу 
заслужена награда. О квалитету посебно говори 
чињеница да је Комисија за доделу награда 
Националног комитета ICOM-а у конкуренцији 
више квалитетних публикација из области му-
зеологије једногласно изабрала ову.

Реализацију овог пројекта финансирали су 
Министарство културе и информисања Репу-
блике Србије и општина Горњи Милановац.

Обреновићи у музејским и другим збиркама 
Србије I  је прва свеска од планиране три ката-
лошке публикације истог назива. У њој се налази 
десет од тридесет радова који су представљени 
на стручним скуповима у оквиру овог пројекта.

Огласили су се: Историјски музеј Србије, 
Исто риј ски архив Београда, Галерија Матице 
српске, Музеј у Смедереву, Завичајни музеј у 
Јаго ди ни, Народни музеј у Краљеву, Музеј Вој-
води не, манастир Крушедол, Народни музеј 
у Ни шу и Народни музеј у Зрењанину. У пр-
вом делу прилога кустоси, односно архи ви-
сти, после кратког представљања своје уста-
нове, предста вили су значај, обим и исто ри јат 
колекције која се тиче Обреновића. Ту се могу 
наћи и зани мљивости о односу неких чла но ва 
породице Обреновић према појединим краје-
вима Срби је (нпр. како је Милош у тепсији 
цртао идеју за кружни трг у Карановцу и По-
жеги, колико су Смедереву значили Милошев 
конак и вино гра ди и Михаилов летњиковац), 
као и бројна све до чанства о тадашњим људима 
у Србији. Потом следи, што је и био основни 

циљ овог пројекта, попис каталошких јединица 
у којима су именовани и описани предмети и 
документа из збирки (година и место настанка, 
начин израде, име аутора или радионице где је 
предмет настао, димензије, материјал, начин на 
који је набављен…).

Комади одеће и намештаја, луксузно посу ђе, 
накит, књиге, новац, знамење, хладно и ва тре-
но оружје, литографије, фотографије, уметни-
чке слике, писма, депеше, разгледнице – све те 
музеалије су евидентиране и стручно описане. 
У првом тому има преко 950 описаних предмета 
и докумената на 363 стране, пропраћене фото-
графијама предмета и докумената. Све нам то 
даје слику о приватном и друштвеном животу 
династије Обреновић, а самим тим и слику 
живота тадашње Србије.

Слађана Бојковић, музејски саветник у Исто-
ријском музеју Србије, указује нам на пара ле-
лу између Обреновића и њихове заостав шти  не: 
“Трагичну судбину породице пратила је и тра ги-
чна судбина њене заоставштине”. Ту сазна јемо 
да је на попису заоставштине Обре нови ћа после 
Мајског преврата било око 60.000 предмета (а 
зна се да нису увршћени предмети из бројних 
објеката и имања ван Београда). У Историј ском 
музеју има преко шест стотина предмета и њихов 
приказ заузима највећи део овог тома, око 180 
страна. Документа и предмети члано ва дина сти-
је Обреновић као и документа која се односе на 
њих бројна су и расута у више фондова Историј-
ског архива Београда, тако да су изабрана нај-
важни ја и најрепрезентативнија документа.

Ова публикација већ сад представља, како 
Ана Боловић и Александар Марушић, уредници 
ове едиције, кажу, “неизоставан чинилац за било 
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какво озбиљније и свеобухватније проучавање 
владарске куће Обреновића, њене историјске 
улоге и значаја током XIX и XX века”. 

На страницама ове изузетне публикације 
можете наћи приказе врло занимљивих музеа-
лија: чакшире и доламе кнеза Милоша, његова 
гипсана посмртна маска, фотографија куће Ми-
лоша Обреновића у Црнући (око 1865. годи не), 
протокол сахране кнеза Милоша (1860), као и 
застава / посмртница ношена на његовој са-
храни, литографија Таковски устанак (1862), 
одећа у којој је убијен кнез Михаило у Топчи-
деру, шаховска гарнитура краља Милана (дру-
га половина 19.века), свадбени венац краљи це 
Наталије (XIX век), саопштења о веридби Алек-
сан дра Драгом Луњевицом и о испиту краља 
Александра и Драге П. Луњевице пре ступања 
у брак (1900), венчана фотографија краља 
Александра и кра љице Драге Обреновић (1900), 
кригла за пиво са ликом краља Александра, 
кључ од про сто  рије у којој су се крили краљ 
Александар и Драга Обреновић пре убиства, 
надгробни крст кнегиње Љубице Обреновић, 
фототипско издање Мирослављевог јеванђеља 
(1897), два десет три дела Анастаса Јовановића 
на који ма су чланови породице Обреновић, при-
каз лет њег двора династије Обреновић у Сме-
де реву, збирку оружја барона Федора Нико лића 
(сина Јелисавете Савке Обреновић, ћер ке кне-
за Милоша), велики број фотографија и лито-
графија чланова владарске династије Обре но-
вић у различитим животним добима…

Једноставно, рад је значајан за стручну јав-
ност, помоћ за будућа изучавања, приручник за 
анализе и упоредне студије сваке врсте. Исто-
времено, ово је једна публикација пријемчива 

слуху лаика, публици која не мора обавезно 
бити музејске струке. Практичан водич и, зашто 
не, покретач, да се пописано потражи и види 
in vivo. Тим пре што је и ликовно-графичко 
решење сасвим коректног квалитета.

Дело закључује рецензија др Милоша Ти-
мо тијевића, вишег кустоса Народног музеја 
Ча чка. Понудио је једно комплексније, дубље 
тума чење значаја и вредности публика ције 
коју описује: „Ова публикација зато ни је само 
ин вен тар преосталих предмета једне значајне 
поро дице, већ је и посебан облик кому  ни  ка-
ције која делимично враћа и давно изгуб ље-
ну атмосферу деветнаестовековне Ср би је и 
обнавља заборављену културу сећања, чиме 
пре  зен товани предмети добијају посебну афир-
ма  тивну улогу, животну снагу и нова зна чења 
у измењеном контексту данашње ствар ности. 
Обре но вићи у музејским и другим збир кама Ср-
бије омогућавају индивидуално и коле ктивно 
сазнавање заборављене прошлости, као своје-
врсни музејски патримонијум са богатим сло-
јевима значења, материјални али и ментални 
капитал у процесу сазнавања изгубљене тра-
ди ције, као облик потврде сопственог иден ти-
тета.“ 

На крају, ову вредну каталошку публика ци-
ју, као рад овдашњег Музеја рудничко-таков-
ског краја, гледамо и као део вишедеценијских 
настојања да Горњи Милановац постане “неза-
о билазно место сећања, простор важан за ства-
рање идентитета модерне Србије“1. „На тај 

1 Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије, 
Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац, 2014, 
362
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начин ствара се релевантна основа за оживља-
вање институционалног јавног сећања на теме-
љу никада угашених регионалних тради ци ја 
везаних за династију Обреновић које су већ у 
XIX добиле облик општег националног ис ку-
ства.”2

Да завршим са речима уредника: “Хваљена 
и куђена, уздизана и потискивана, обожавана  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Исто

и омражена, династија Обреновић, без икакве 
сумње заслужује много више од једне овакве 
публикације”.

Приближава се и две стотине година од 
ка да је подигнут Други српски устанак. Пре 
те прославе, надам се, угледаће светлост дана 
и други том Обреновића у музејским и другим 
збир кама Србије.
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Писање је сложен и мукотрпан посао. Оно 
што се не запише, а било је наша мисао или на-
ум, изгубљено је. Тога је била свесна и Љиља-
на Андрејевић, наша суграђанка, када је ре шила 
да своје дугогодишње писање преточи у књигу. 
Плод тог писања је књига Пегла на жар, која је 
милановачкој публици представљена 29. августа 
2014. године у Модерној галерији Културног 
цен тра.

Љиљана Андрејевић није писац, али одувек 
пише, јер јој то причињава задовољство и бег 
од стварности.

Пегла на жар је збирка истинитих прича 
из ауторкиног детињства и живота. У причама 
ћете се срести са људима који чине ауторкину 
свакодневицу, људе из света уметности и ау-
торкине рођаке, смештене у необичне ситуа ци-
је. Посао писца није да описује велике догађаје, 
већ да мале учини интересантним. То је учини-
ла и Љиљана Андрејевић јер је овим „цртицама“ 
из живота приближила и описала родитеље, 
пријатеље и драге јој људе.

Драгана Перишић

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ 
ПЕГЛА НА ЖАР

Љиљана Андрејевић 
Пегла на жар, 

ауторско издање, Београд, 2014, 133 стр.

Писац допире где сунчеви зраци не могу.
(Индијска пословица)
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Приче се могу сврстати у неколико темат-
ских целина: приче о детињству, приче о знаме-
нитим људима из наше прошлости и приче са 
историјском конотацијом. У неким прича ма 
про тагониста је и сама ауторка, као што су: 
„За служена пензија“ и „Шериф из Чикага“. 
По снази испољених емоција, најбоље су оне 
које говоре о породици и завичају. Породица, 
родни град и завичај су оно из чега Љиљана 
Андрејевић црпи снагу и што ју је оформило 
као личност.

„За мене су домовина и завичај Милановац, 
Београд и Србија. Можда зато што сам и оста-
ла мала провинцијалка. Кад у Милановцу ују-
тру отворим прозор, видим Вујан као групу по-
шумљених пирамида, златни крст наше цркве 

и чујем црквена звона. Волим град у коме се 
чују црквена звона. То ме подсећа на Хајди, на 
детињство и на Бога, и чини ме спокојном“, ре-
кла је на промоцији своје књиге Љиљана Ан-
дре јевић.

Случајно или намерно, готово у свим при-
чама је присутна тема одласка наших људи у 
иностранство. На индискретан начин ауторка 
покушава да каже да одласком у свет човек губи 
свој идентитет, своје биће, део своје душе, који 
само завичај може сачувати.

Пегла на жар је покушај Љиљане Андре-
јевић за забележи и отргне од заборава  људе и  
места које је волела и воли, јер када се нешто 
ва жно не запише, расплину се и контуре со п-
ственог живота.
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 – Ново, измењено и допуњено изд. - [Подго-
рица] : Књижевна задруга Српског народног 
вијећа, [2014] (Подгорица : АППринт). – 277 
стр. ; 21 cm . – (Библиотека Посебна издања)

12.
886.1(02.053.2)-1 5225/А
ЕРИЋ, Добрица
 Вашар у Тополи : Хумористичка поема 
за децу од 3 до 103 године / Добрица Ерић. – 
Топола : Културни центар, 2013 (Барошевац : 
Штампарија Brasil). – 142 стр. ;  21 cm

Ауторова слика.

13.
886.1(02.053.2)-1 5238/А
ЕРИЋ, Добрица
 Дани румени као трешње : изабране песме 
/ Добрица Ерић ; избор аутора ; предговор и 
метричка обрада Вук Милатовић . – Београд : 
Српска школа, 2008 (Ваљево : Merlin co) . – 120 
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стр. ; 20 cm . – (Лектира за други разред основ не 
школе)

Ауторова слика.

14.
886.1(02.053.2)-31 5297/А
ЕРИЋ, Добрица
 Прва позоришна представа у варошици / 
Добрица Ерић . – Београд : Bookland, 2013 (Бор 
: Терција) . – 84 стр. ; 21 cm . – (Библиотека Хит 
/ (Bookland))

15.
886.1(02.053.2)-32 5299/А
ЕРИЋ, Добрица
 Прича дуга три ланца из ловачког ранца 
/ Добрица Ерић ; Илустровао Александар 
Золотић . – Београд : Креативни центар, 2013 
(Београд : Публикум). – 30 стр. : илустр.; 29 
cm. – (Библиотека Пустоловине / (Креативни 
центар))

Ауторова слика.

16.
886.1-1 5273/А
JAKOVLJEVIĆ, Berislava Vera
 Ukras zlatnog žita / Berislava Vera Jakovljević 
. – Beograd : Savez pisaca amatera Jugoslavije, 
1979 . – 30 str. ; 21 cm

17.
886.1-1 5278/А
ЈЕЛИЋ, Љубинко
 Анђео у стакленику / Љубинко Јелић . – 
Београд : Просвета, 2014 (Београд : Невен) . – 
118 стр. ; 21 cm

18.
886.1-1 5275/А
ЈЕЛИЋ, Љубинко
 Ближе леднику / Љубинко Јелић ; Приредио 
Илија Бетински . – Струга : Ирис принт, 2014 
(Струга : Ирис принт). –  475 стр. : илустр. ; 21 
cm . – (Сабрана дела ; књ.2 / Љубинко Јелић)

19.
886.1-1 5280/А
ЈЕЛИЋ, Љубинко
 Ближе леднику / Љубинко Јелић ; [Илустра-
ције Татјана Милић] . – Београд : Светлост 
комерц – Светлост књига, 2000 (Горњи Ми-
ла новац : „4.децембар“) . – 112 стр. : илустр.; 
21 cm

20.
886.1-1 5276/А
ЈЕЛИЋ, Љубинко
 На небу другом / Љубинко Јелић ; Приредио 
Илија Бетински. – Струга : Ирис принт, 2014 
(Струга : Ирис принт). – 424 стр. : илустр. ; 21 
cm . – (Сабрана дела ; књ.3 / Љубинко Јелић)

21.
886.1-1 5281/А
ЈЕЛИЋ, Љубинко
 Около гнезда сненог / Љубинко Јелић 
. – Младеновац : Шумадијске метафоре : 
Центар за културу : Библиотека „Деспот 
Стефан Лазаревић“,  2010 (Младеновац : Press-
Kosmajturist) . – 123 стр. : илустр. ; 21 cm . – 
(Шумадијске метафоре. Специјално издање ; 
књ.72)
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22.
886.1.09 5277/А
 О поезији Љубинка Јелића / Приредио 
Илија Бетински. – Струга : Ирис принт, 2014 
(Струга : Ирис принт). – 175 стр. : илустр. ; 21 
cm . – (Сабрана дела ; књ.4 / Љубинко Јелић)

23.
886.1-1 5274/А
ЈЕЛИЋ, Љубинко
 Пустопоље / Љубинко Јелић ; Приредио 
Илија Бетински. – Струга : Ирис принт, 2014 
(Струга : Ирис принт). – 354 стр. : илустр. ; 21 
cm . – (Сабрана дела ; књ.1 / Љубинко Јелић)

24.
886.1-1 5279/А
ЈЕЛИЋ, Љубинко
 Сејачеве благости / Љубинко Јелић . – Бео-
град : Политика, 1995 (Београд : Служба за 
заједничке послове савезних органа) . – 137 стр. 
; 21 cm

25.
929.52(497.11) 5315/А
КОВАЧЕВИЋ, Војислав
 Родослов Ковачевића из Врнчана код Гор-
њег Милановца / Војислав Ковачевић, Зоран 
Ковачевић . – Горњи Милановац : Лио, 2014 
(Гор њи Милановац : Codexprint) . – 79 стр. ; 24 
cm . – (Библиотека Родослови ; књ.1)

Прилог уз књигу : штампана мапа родослова. 

26.
341.322.5(497.11)“1941/1945“ 5296/А
ЛОМОВИЋ, Бошко

 Књига о Дијани Будисављевић . – Београд  
: Свет књиге, 2013 (Београд : Донат граф) . – 166 
стр. : илустр. ; 25 cm . - (Едиција Векови)

27.
329.15(497.11)“19“ 5288/А
MARIĆ, Milomir
 Deca komunizma. Knj.1, Magle sa istoka 
/ Milomir Marić . – 2.izd. – Beograd : Laguna, 
2014 (Beograd : Margo-art) . – 502 str., (16) str. s 
tablama : ilustr. ; 20 cm

28.
329.15(497.11)“19“ 5289/А
MARIĆ, Milomir
 Deca komunizma. Knj.2, Ljudi novog doba 
/ Milomir Marić . – 2. izd. - Beograd : Laguna, 
2014 (Beograd : Margo-art) . – 506 str., (16) str. s 
tablama : ilustr. ; 20 cm

29.
886.1-31 5247/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Славомир
 Витези кнеза Лазара / Славомир Наста-
сијевић. – Београд : Агенција Обрадовић, 2012 
(Београд : Калиграф). – 417 стр. ; 21 cm

30.
886.1-31 5242/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Славомир
 Деспот Стефан / Славомир Настасијевић. – 
Београд : Агенција Обрадовић, 2012 (Београд : 
Калиграф). – 571 стр. ; 21 cm

31.
886.1-31 5244/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Славомир
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 Zagonetne priče. Knj.5 / Uroš Petrović ; 
ilustrovao Dejan Mandić . – 3.izd. - Beograd : 
Laguna, 2014 (Kragujevac : Grafostil). – 76 str. : 
ilustr. ; 21 cm

37.
886.1(02.053.2)-32 5290/A
PETROVIĆ, Uroš
 Tajne veštine Marte Smart / Uroš Petrović 
; ilustrovao Dejan Mandić. – Beograd : Laguna, 
2014 (Subotica : Rotografika). – 79 str. ; 20 cm 

38.
886.1-31 5292/A
PRODANOVIĆ, Mileta
 Arkadija / Mileta Prodanović. – Beograd : 
Arhipelag, 2013 (Novi Sad : Artprint Media) . – 
213 str. ; 21 cm . - (Biblioteka Zlatno runo)

39.
886.1-31 5293/A
СМИЉКОВИЋ, Предраг
 Слике у водама : Седмослов о води и жени  
/ Предраг Смиљковић . – Београд : Plato books : 
B&S, 2013 (Београд : B&S) . – 157 стр. ; 20 cm 
. – (Библиотека Међу својима ; 3)

40.
886.1-1 5285/A
СТАНКОВИЋ, Томо
 Молебан под небом звезданим / Томо 
Станковић . – Врање : Клуб младих уметника 
„54“, 2004 (Крагујевац : Интер принт) . – 94 стр. 
: илустр. ; 21 cm. – (Едиција Златно перо ; књ.4)

 Легенде о Милошу Обилићу / Славомир 
Настасијевић. – Београд : Агенција Обрадовић, 
2012 (Београд : Калиграф). – 185 стр. ; 21 cm

32.
886.1-31 5245/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Славомир
 Стефан Душан / Славомир Настасијевић. – 
Београд : Агенција Обрадовић, 2012 (Београд : 
Калиграф). – 571 стр. ; 21 cm

33.
886.1-31 5243/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Славомир
 Тешко побеђенима / Славомир Настасије-
вић. – Београд : Агенција Обрадовић, 2012 (Бео-
град : Калиграф). – 675 стр. ; 21 cm

34.
886.1-31 5246/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Славомир
 Устанак у Зети / Славомир Настасијевић. – 
Београд : Агенција Обрадовић, 2012 (Београд : 
Калиграф). – 231 стр. ; 21 cm

35.
886.1(02.053.2)-31 5237/A
PETROVIĆ, Uroš
 Deca bestragije / Uroš Petrović. – 3.izd. - 
Beograd : Laguna, 2013 (Beograd : Margo-art). – 
162 str. ; 20 cm

36.
886.1(02.053.2)-32 5291/A
PETROVIĆ, Uroš
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41.
37.01(075.8) 5228/А
TRNAVAC, Nedeljko
 Pedagogija : Udžbenik za nastavnike / Ne-
deljko Trnavac, Jovan Đorđević. – 12. izd. – Beo-
grad : Naučna KMD, 2010 (Beograd : Naučna 
KMD) . – 411 str. : graf.prikazi ; 24 cm

42.
37.01(075.8) 5314/А
TRNAVAC, Nedeljko
 Pedagogija : Udžbenik za nastavnike / Ne-
deljko Trnavac, Jovan Đorđević. – 13. izd. – Beo-
grad : Naučna KMD, 2010 (Beograd : Naučna 
KMD) . – 411 str. : graf.prikazi ; 24 cm

43.
886.1.09 5328/А
ЋОСОВИЋ, Миладин
 Срби између добра и зла : записи о романи-
ма „Џелат“ Слободана Гавриловића,  „Молитва 
за оца Прохора“ Миће Миловановића и „Жи-
вот човека на Блакану“ Станислава Кракова / 
Миладин Ћосовић. – Горњи Милановац : Лио, 
2014 (Горњи Милановац : Codexprint). – 222 стр. 
; 21 cm  

44.
323(497.11):929 5269/A
FILIPOVIĆ, Radojko
 Zemun – zaustavljena budućnost : Smena 
pred sednika opštine Zemun 1973. Godine / Ra-
dojko Filipović . – Zemun : Most Art, 2013 (Zemun 
: Most Art) . – 234 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Biblioteka 
Dokumenti)

45.
613(035) 5259/А
HADŽIĆ, Olga
 Bolji život iz dana u dan : kalendar mentalne 
i fizičke kondicije / Olga Hadžić, Tanja Šešum 
; (fotografije Uroš Petrović i Ranko Tomić) . – 
Beograd : Fond za javno zdravlje „Dr Milutin 
Ristić“, 2010 (Beograd : Avantguarde print). – 301 
str. : ilustr. ; 24 cm

46.
796.52(497.11)“1956/2013“ 5298/А
ЧЕЛИКОВИЋ, Борисав
 Планинарске трансверзале у Србији : (1956-
2013) / Борисав Челиковић . – Чачак : Легенда, 
2013 (Чачак : Штампарија Бајић) . – 351 стр. : 
илустр. ; 17 cm . - (Библиотека Светиње ; књ.18)
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1.
886.1-1(082.2) 5264/А
АНТОНИЈЕВИЋ – Трнавац, Мирјана
 Невид-чежња (I) ; Невид-чежња (II) ;  Не-
вид-чежња (III) ;  Невид-чежња (IV) / Мирјана 
Антонијевић Трнавац. – У :  Тринаести год : 
[Зборник Књижевног друштва „Запис“] / Књи-
жевно друштво „Запис“ ; [уредник Вањка Поња-
вић] . – Горњи Милановац : Књижевно друштво 
„Запис“ ; Пожега : Жиравац, 2013 (Пожега : 
Жиравац) . – Стр. 35-38 ; 19 cm 

2.
886.1-1(082.2) 5264/А
БИОРАЦ, Лазар
 Ни свесагледиви право неће / Лазар Био-
рац. – У : Тринаести год : [Зборник Књижевног 
друштва „Запис“] / Књижевно друштво „Запис“ ; 
[уредник Вањка Поњавић] . – Горњи Милановац 
: Књижевно друштво Запис ; Пожега : Жиравац, 
2013 (Пожега : Жиравац) . – Стр. 39-43 ; 19 cm 

3.
886.1-1(082.2) 5223/A
БОЈОВИЋ, Милан 
 Видиш ли / Милан Бојовић . – У : РУДНИ-
ЧКА врела 2013 : изабране песме / [Приређи-
вач Слободан Јелић Цис] . – Горњи Милановац 
: Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“ : 
Би бли отека „Браћа Настасијевић“, 2013 (Горњи 
Милановац : Codexprint) . – Стр.43 ; 21 cm

4.
886.1-1(082.2) 5264/А
БОЈОВИЋ, Милан
 Лако је тебе волети ; Кућни праг ; Мој 
Милановац / Милан Бојовић . – У :  Тринаести 
год : [Зборник Књижевног друштва „Запис“] / 
Књи жев но друштво „Запис“ ; [уредник Вањка 
Поња вић] . – Горњи Милановац : Књижевно 
дру штво „Запис“ ; Пожега : Жиравац, 2013 (По-
жега : Жиравац) . – Стр. 47-50 ; 19 cm 

5.
886.1-1(082.2) 5264/А
БРАЛОВИЋ, Љиљана
 Завет ; Из ината ; Видовдан; Запис / Љиља-
на Браловић. – У :  Тринаести год : [Зборник 
Књижев ног друштва „Запис“] / Књижевно дру-
штво „Запис“ ; [уредник Вањка Поњавић] . – 
Гор њи Милановац : Књижевно друштво „Запис“ 
; Пожега : Жиравац, 2013 (Пожега : Жиравац) . 
– Стр. 50-54 ; 20 cm 

6.
886.1-1(082.2) 5264/А
БРКОВИЋ, Верица
 Песма песнику ; Жели ; Видех те у сну , 
Сан ; Не припадам овде / Верица Брковић. – У :  
Тринаести год : [Зборник Књижевног друштва 
„Запис“] / Књижевно друштво „Запис“ ; [уред-
ник Вањка Поњавић] . – Горњи Милановац : 
Књи жевно друштво „Запис“ ; Пожега : Жиравац, 
2013 (Пожега : Жиравац) . – Стр. 54-58 ; 19 cm 

ЗАВИЧАЈНИ ПИСЦИ 
У АНТОЛОГИЈАМА
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7.
886.1-1(082.2) 5223/A
БУШИЋ, Слађана
 Слушати / Слађана Бушић . – У : РУДНИЧКА 
врела 2013 : изабране песме / [Приређивач 
Слободан Јелић Цис] . – Горњи Милановац : 
Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“ : 
Библиотека „Браћа Настасијевић“, 2013 (Горњи 
Милановац : Codexprint). – Стр.44 ; 21 cm

8.
886.1-1(082.2) 5264/А
ДРАШОВИЋ, Марија
 Живот у окупираном Горњем Милановцу / 
Марија Драшовић. – У :  Тринаести год : [Збор-
ник Књижевног друштва „Запис“] / Књижевно 
дру штво „Запис“ ; [уредник Вањка Поњавић] . 
– Горњи Милановац : Књижевно друштво „За-
пис“ ; Пожега : Жиравац, 2013 (Пожега : Жира-
вац) . – Стр. 63-66 ; 19 cm 

9.
886.1-1(082.2) 5264/А
ЂОРЂЕВИЋ, Александар Лесо
 Дођи ; Исповест твом имену ; Сједињавање 
; Вече ; Јутро ; Земља Завештање / Александар 
Лесо Ђорђевић. – У :  Тринаести год : [Зборник 
Књижевног друштва „Запис“] / Књижевно дру-
штво „Запис“ ; [уредник Вањка Поњавић] . – 
Гор њи Милановац : Књижевно друштво „Запис“ 
; Пожега : Жиравац, 2013 (Пожега : Жиравац) . 
– Стр. 66-70 ; 19 cm 

10.
886.1-1(082.2) 5264/А
ЕРИЋ, Добрица

 Из „Бројанице из Грачанице“ : [Прегршт 
одабраних чворића] / Добрица Ерић. – У :  Три-
наести год : [Зборник Књижевног друштва „За-
пис“] / Књижевно друштво „Запис“ ; [уредник 
Вањка Поњавић] . – Горњи Милановац : Књи-
жевно друштво „Запис“ ; Пожега : Жиравац, 
2013 (Пожега : Жиравац) . – Стр. 71-88 ; 19 cm 

11.
886.1-1(082.2) 5239/А
ЕРИЋ, Добрица
 Моја кћи ; Толе / Добрица Ерић. – У : 
Антологија српске поезије за децу / (приредио) 
Миомир Милинковић. – Чачак : Легенда, 2008 
(Мрчајевци : Тимопринт). – Стр.115-116 ; 17 cm. 
– (Библиотека Дечји свет 2 ; књ.21)  

12.
886.1-1(082) 52648А
ЕРИЋ, Добрица
 Сунцокрет / Добрица Ерић. – У :  Руковети 
завичаја 5 : Зборник радова чланова Књижев-
ног клуба „Прво зрно сунцокрета“ : (1990-1995) 
/ (избор поезије и рецензија проф.др Вла дета 
Кошутић). – Пожега : Развигор, 1995 (Београд : 
Штампарија Нови дани). – Стр. 112 ; 17 cm 

13.
886.1-1(082.2) 5264/А
ЗАРИЋ, Драгиша
 Путник без главе ; Слободне речи ; Вода је 
однела ; Отишла је / Драгиша Зарић. – У :  Три-
наести год : [Зборник Књижевног друштва „За-
пис“] / Књижевно друштво „Запис“ ; [уредник 
Вањка Поњавић] . – Горњи Милановац : Књи-
жев но друштво „Запис“ ; Пожега : Жиравац, 
2013 (Пожега : Жиравац) . – Стр. 81-84 ; 19 cm 
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14.
886.1-1(082.2) 5264/А
ИЛИЋ, Милеса
 Тужбалица ; Сан ; Вишак делова ; Стрепња 
; Лоза ; Огњило / Милеса Илић. – У :  Тринаести 
год : [Зборник Књижевног друштва „Запис“] / 
Књижевно друштво „Запис“ ; [уредник Вањка 
Поњавић] . – Горњи Милановац : Књижевно 
дру штво „Запис“ ; Пожега : Жиравац, 2013 
(Пожега : Жиравац) . – Стр. 84-88 ; 19 cm 

15.
886.1-1(082.2) 5264/А
ИСАИЛОВИЋ, Радослав
 Папагајске песме ; Грабовичка чесма ; Ра-
дивоју / Радослав Исаиловић. – У :  Тринаести 
год : [Зборник Књижевног друштва „Запис“] / 
Књижевно друштво „Запис“ ; [уредник Вањка 
Поњавић] . – Горњи Милановац : Књижевно 
друштво „Запис“ ; Пожега : Жиравац, 2013 (По-
жега : Жиравац) . – Стр. 88-90 ; 19 cm 

16.
886.1-1(082.2) 5264/А
ЈЕЛИЋ, Љубинко
 На црти ; Закаснели гласник ; У кошници ; 
У обоженој постељи ; Кад очи отворим ; После-
дњи у реду ; Самоћа сунцокрета / Љубинко 
Јелић. – У :  Тринаести год : [Зборник Књижев-
ног друштва „Запис“] / Књижевно друштво 
„Запис“ ; [уредник Вањка Поњавић] . – Горњи 
Милановац : Књижевно друштво „Запис“ ; По-
жега : Жиравац, 2013 (Пожега : Жиравац) . – 
Стр. 91-94 ; 19 cm 

17.
886.1-1(082.2) 5264/А
КАПЕТАНОВИЋ, Милош

 Само ја то не примећујем / Милош Ка-
петановић. – У :  Тринаести год : [Зборник Књи-
жевног друштва „Запис“] / Књижевно друштво 
„Запис“ ; [уредник Вањка Поњавић] . – Горњи 
Милановац : Књижевно друштво „Запис“ ; По-
же га : Жиравац, 2013 (Пожега : Жиравац) . – 
Стр. 100-104 ; 19 cm 

18.
886.1-1(082.2) 5223/A
КОВАЧЕВИЋ, Данијела
 Празнина / Данијела Ковачевић . – У : 
РУДНИЧКА врела 2013 : изабране песме /  
[Приређивач Слободан Јелић Цис] . – Горњи 
Милановац : Књижевни клуб „Момчило На-
стасијевић“ : Библиотека „Браћа Настасијевић“, 
2013 (Горњи Милановац : Codexprint). –  
Стр.91 ; 21 cm

19.
886.1-1(082.2) 5239/А
ЛОМОВИЋ, Бошко
 Шта дјеци расте / Бошко Ломовић. – У : 
Антологија српске поезије за децу / [приредио]
Миомир Милинковић. – Чачак : Легенда, 2008 
(Мрчајевци : Тимопринт). – Стр.148 ; 17 cm. – 
(Библиотека Дечји свет 2 ; књ.21)  

20.
886.1-1(082.2) 5264/А
МАКСИМОВИЋ, Борисав Бора
 Афоризми ; Светлани ; Летовање / Борисав 
Бора Максимовић. – У :  Тринаести год : [Збор-
ник Књижевног друштва „Запис“] / Књижевно 
друштво „Запис“ ; [уредник Вањка Поњавић] . – 
Горњи Милановац : Књижевно друштво „Запис“ ;  
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Пожега : Жиравац, 2013 (Пожега : Жиравац) . – 
Стр. 35-38 ; 19 cm 

21.
886.1-1(082.2) 5264/А
МАРКОВИЋ, Радош
 По ливади драга шеће ; Пољубих је невину 
и слатку ; Кад ја не бихљубио ту твоју лепоту ; 
Прва љубав / Радош Марковић . – У :  Тринаести 
год : [Зборник Књижевног друштва „Запис“] / 
Књижевно друштво „Запис“ ; [уредник Вањка 
Поњавић] . – Горњи Милановац : Књижевно 
друштво „Запис“ ; Пожега : Жиравац, 2013 
(Пожега : Жиравац) . – Стр. 108-112 ; 19 cm 

22.
886.1-1(082.2) 5223/A
ПАВИЋ, Вера
 Ода Дису / Вера Павић . – У : РУДНИЧКА 
врела 2013 : изабране песме / [Приређивач 
Слободан Јелић Цис] . – Горњи Милановац : 
Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“ : Би-
блиотека „Браћа Настасијевић“, 2013 (Гор њи 
Милановац : Codexprint). – Стр.139 ; 21 cm

23.
886.1-1(082.2) 5264/А
ПЕТРОВИЋ, Дрина
 Богојављенска жеља , Године су прохујале 
Ноћ септембра ; Рудник, мој вереник / Дрина 
Перовић. – У :  Тринаести год : [Зборник Књи-
жевног друштва „Запис“] / Књижевно друштво 
„Запис“ ; [уредник Вањка Поњавић] . – Горњи 
Милановац : Књижевно друштво „Запис“ ; 
Пожега : Жиравац, 2013 (Пожега : Жиравац) . – 
Стр. 122-126 ; 19 cm 

24.
886.1-1(082.2) 5264/А
ПОЊАВИЋ, Вањка
 Куповно млеко / Вањка Поњавић. – У :  
Три наести год : [Зборник Књижевног друштва 
„Запис“] / Књижевно друштво „Запис“ ; [уред-
ник Вањка Поњавић] . – Горњи Милановац : 
Књижевно друштво „Запис“ ; Пожега : Жира-
вац, 2013 (Пожега : Жиравац) . – Стр. 127-129 ;  
19 cm 

25.
886.1-1(082.2) 5264/А
ПРОКИЋ, Милена
 Угарак наде ;  Мало меда ; Рођендан; Ла-
жи / Милена Прокић. – У :  Тринаести год :  
[Зборник Књижевног друштва „Запис“] / Књи-
жевно друштво „Запис“ ; [уредник Вањка По-
њавић] . – Горњи Милановац : Књижевно дру-
штво „Запис“ ; Пожега : Жиравац, 2013 (Пожега 
: Жиравац) . – Стр. 129-131 ; 19 cm 

26.
886.1-1(082.2) 5264/А
РАДОЈЕВИЋ, Дара
 Повратак жени; Огрлица ; Пола / Дара 
Радојевић. – У :  Тринаести год : [Зборник Књи-
жевног друштва „Запис“] / Књижевно дру штво 
„Запис“ ; [уредник Вањка Поњавић] . – Горњи 
Милановац : Књижевно друштво „Запис“ ; 
Пожега : Жиравац, 2013 (Пожега : Жиравац) . – 
Стр. 132-136 ; 19 cm 

27.
886.1-1(082.2) 5264/А
РИСТОВИЋ, Миодраг
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 Циганска беседа ; Богочовек ; Звоно ; До-
садно писмо / Миодраг Ристовић. – У :  Три-
наести год : [Зборник Књижевног друштва „За-
пис“] / Књижевно друштво „Запис“ ; [уредник 
Вањка Поњавић] . – Горњи Милановац : Књи-
жевно друштво „Запис“ ; Пожега : Жиравац, 
2013 (Пожега : Жиравац) . – Стр. 137-140 ; 19 cm 

28.
886.1-1(082.2) 5223/A
СТАНКОВИЋ, Ксенија
 Оцу / Ксенија Станковић . – У : РУДНИ-
ЧКА врела 2013 : изабране песме / [Приређи-
вач Слободан Јелић Цис] . – Горњи Милановац 
: Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“ : 
Библиотека „Браћа Настасијевић“, 2013 (Горњи 
Милановац : Codexprint)  . – Стр.174 ; 21 cm

29.
886.1-1(082.2) 5264/А
ТАНАСКОВИЋ, Миодраг
 Оде бакшиш у паметне руке / Миодраг 
Танасковић. – У : Тринаести год : [Зборник Књи-
жевног друштва „Запис“] / Књижевно дру штво 
„Запис“ ; [уредник Вањка Поњавић] . – Горњи 
Милановац : Књижевно друштво „Запис“ ; 
Пожега : Жиравац, 2013 (Пожега : Жиравац) . – 
Стр. 150-153 ; 19 cm 

30.
886.1-1(082.2) 5264/А
ТРНАВАЦ, Миливоје
 Разговори са Дисом / Миливоје Трнавац. – 
У :  Тринаести год : [Зборник Књижевног дру-
штва „Запис“] / Књижевно друштво „Запис“ ; 

[уредник Вањка Поњавић] . – Горњи Милано-
вац : Књижевно друштво „Запис“ ; Пожега :  
Жи ра вац, 2013 (Пожега : Жиравац) . – Стр. 154-
158 ; 19 cm 

31.
886.1-1(082.2) 5223/A
ТРНАВАЦ, Миливоје
 Тврђава / Миливоје Трнавац . – У : РУ-
ДНИЧКА врела 2013 : изабране песме / [При-
ређивач Слободан Јелић Цис] . – Горњи Мила-
новац : Књижевни клуб „Момчило На ста-
сијевић“ : Библиотека „Браћа Наста сијевић“, 
2013 (Горњи Милановац : Codexprint). – Стр.193 
; 21 cm

32.
886.1-1(082.2) 5223/A
ТРНАВАЦ, Мирјана
 И би реч / Мирјана Трнавац . – У : РУДНИ-
ЧКА врела 2013 : изабране песме / [Приређи-
вач Слободан Јелић Цис] . – Горњи Милановац 
: Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“ : 
Библиотека „Браћа Настасијевић“, 2013 (Гор њи 
Милановац : Codexprint). – Стр.194 ; 21 cm

33.
886.1-1(082.2) 5223/A
ХРЊАКОВИЋ, Љиљана
 Блажене биле све оне патње / Љиљана 
Хрњаковић . – У : РУДНИЧКА врела 2013 : 
изабране песме / [Приређивач Слободан Јелић 
Цис] . – Горњи Милановац : Књижевни клуб 
„Момчило Настасијевић“ : Библиотека „Браћа 
Настасијевић“, 2013 (Горњи Милановац : 
Codexprint). – Стр.198-199 ; 21 cm
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БИБЛИОТЕКА 
„БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ“

2013.
1.
886.1-1(082.2) 5224/И
 РУДНИЧКА врела 2013 : изабране песме /  
[Приређивач Слободан Јелић Цис] . – Горњи 
Милановац : Књижевни клуб „Момчило На-
стасијевић“ : Библиотека „Браћа Настасије-
вић“, 2013 (Горњи Милановац : Codexprint). –  
215 стр. ; 21 cm

ДЕЧЈЕ НОВИНЕ

1978.
2.
373.3:371.83(047.3) 5319/DN
RISTIĆ, Miodrag
 Dnevnik odeljenske zajednice sa podsetnikom 
za rad / Miodrag Ristić, Branko Kovačević. – 
2.dopunjeno i prerađeno izd. – Gornji Milanovac : 
Dečje novine, 1978 (Čačak : Litopapir). – 156 str. : 
ilustr. ; 24 cm

3.
78 5317/DN
 ROLLING Stones / [Preveo i pripremio Đorđe 
M.Vojnović ; Odgovorni urednik Radmilo Lale 
Mandić]. – Gornji Milanovac : Dečje novine, 1978 
(Čačak : Litopapir). – 127 str. : fotogr.; 17 cm
 

1983
4.
886.1-84:398 5316/ДН
 НАРОДНЕ загонетке / Приредио Др Јован 
Јањић . – Горњи Милановац : Дечје новине, 
1983 (Горњи Милановац : Будућност) . – 79 стр. 
; 20 cm. – (Венчева школска библиотека)

1989
5.
655.287:681.3 5318/ДН
ЖИЉАК, Вилко
 Столно издаваштво = DeskTop Publishing 
/ Вилко Жиљак. - Горњи Милановац : Дечје 
новине, 1989 (Загреб : РО Загребачка тискара). 
– 236 стр. : илустр. ; 24 cm

ИЗДАВАЧИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
У ЗАВИЧАЈНОМ ОДЕЉЕЊУ
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1990
6.
294 5320/DN
VARENNE, Jean-Michel
 Tantrizam / Jean-Michel Varenne ; Prevod sa  
francuskog Mileva Marković. – 2.izd. - Gornji 
Milanovac : Dečje novine, 1990 (Kragujevac : ŠIP 
Nikola Nikolić). – 156 str. : ilustr. ; 18 cm. – (Tajne 
orijenta)

7.
886.1-1 5254/ДН
ЈОВАНОВИЋ Змај, Јован
 Ђулићи ; Ђулићи увеоци / Јован Јовановић 
Змај ; (Ликовно обогаћење Мерсад Бербер ; 
Ликовно-графичка опрема Раде Ранчић) . – 
2. изд. – Горњи Милановац : Дечје новине : 
Permanent Press, 1990  (Љубљана : Младинска 
књига) . – 263 стр. : илустр. ; 32 cm. – (Библиотека 
Посебна издања / Дечје новине)

8.
830(436)-82 5255/DN
HANDKE, Peter
 Spori povratak kući : Pripovest / Peter Handke 
; Preveo s nemačkog Žarko Radaković. – Gornji 
Milanovac : Dečje novine, 1990 (Ljubljana : 
Tiskarna „Mladinska knjiga“) . – 181 str. ; 22 cm

1991
9.
884-1(082) 5323/ДН
ЈОКИЋ, Момчило
 Пет векова пољске поезије / Момчило 
Јокић. – Горњи Милановац : Дечје новине ; 
Приштина : Јединство, 1991 (Крагујевац : ШИП 
„Никола Николић“). – 264 стр.; 23 cm

1992.
10.
61 5321/DN
SEVIL, Devid
 Tajne života / Napisao Devid Sevil ; Ilustrovao 
Džim Čenl na osnovu jedinstvenih fotografija 
Lenarta Nilsona . - Gornji Milanovac : Decje no-
vine, 1992 (Hong Kong) . – [12] str. : ilustr. ; 25 cm

ДОСИТЕЈ
11.
886.1-1  5266/И
TANASIĆ, Tanasko
 Osame i snoviđenja / Tanasko Tanasić. – Gornji 
Milanovac : Dositej, 2011 (Gornji Milanovac : 
Dositej). – 145 str. ; 20 cm

КЊИЖЕВНИ КЛУБ
„МОМЧИЛО НАСТАСИЕЈВИЋ“

12.
886.1-1(082.2) 5224/И
 РУДНИЧКА врела 2013 : изабране песме / 
[Приређивач Слободан Јелић Цис] . – Горњи 
Милановац : Књижевни клуб „Момчило На-
стасијевић“ : Библиотека „Браћа Настасије-
вић“, 2013 (Горњи Милановац : Codexprint) . –  
215 стр. ; 21 cm

КЊИЖЕВНО ДРУШТВО „ЗАПИС“

2013.
13.
886.1-1(082.2)  5265/И
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 ТРИНАЕСТИ год : (Зборник Књижевног 
друштва „Запис“) / Књижевно друштво „Запис“ 
; [уредник Вањка Поњавић] . – Горњи Милано-
вац : Књижевно друштво „Запис“ ; Пожега : Жи-
равац, 2013 (Пожега : Жиравац) . – 177 стр. ; 19 cm

ЛИО

2013.
14.
252.9 5226/И
 ОПЕЛО над мирјанином ; Служба за 
покојне, парастос или панихида. – Горњи 
Милановац : Лио, 2013 (Горњи Милановац : 
Codexprint). – 96 стр. ; 17 cm

2014.
15.
886.1-6 5262/И
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај
 Три српска мученика : Димитрије, Дража и 
Милан / Свети владика Николај (Велимировић). 
– Горњи Милановац : Лио, 2014 (Горњи 
Милановац : Codexprint). – 168 стр. ; 17 cm

16.
22/29:929  5286/И
ВИНАЗИТИЋ, Данило
 О спаљивању моштију Светог Саве / 
Данило Виназитић . - Горњи Милановац : Лио, 
2014 (Горњи Милановац : Codexprint). – 125 стр. 
; 21 cm 

17.
886.1-7 5311/И
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Владимир
 Како замишљам да бих разговарао са оцем 
Јустином данас? / Владимир Димитријевић 
. – Горњи Милановац : Лио, 2014 (Горњи 
Милановац : Ленекс) . – 124 стр. ; 21 cm

18.
886.1.09 5271/И
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Владимир
 Књигe од утробе : Записи пропалог песника 
/ Владимир Димитријевић . – Горњи Милановац 
: Лио, 2014 (Горњи Милановац : Лио) . – 125 
стр. ; 21 cm

19.
243  5263/И
 ПСАЛТИР Пророка и цара Давида. – Горњи 
Милановац : Лио, 2014 (Горњи Милановац : 
Codexprint). – 479 стр.; 17 cm. – (Библиотека 
Славенољубије ; коло 2, књ.2) 
Упоредни текст на српском и црквенословенском 
јез. – Превод на српски Ђура Даничић и Мирко 
И. Нанић. 

МУЗЕЈ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА

2013.
20.
069(497.11)(082) 5283/И
 МОЈЕ тајно благо : нови погледи ка 
наслеђу / [уредници Ана Боловић, Александар 
Марушић, Вишња Кисић]. – Горњи Милановац 
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: Музеј рудничко-таковског краја, 2013 (Горњи 
Милановац : НБС граф). – 213 стр. : илустр. ; 
21 cm. – (Вашар баштине / Музеј рудничко-
таковског краја = Herity Fair) 

21.
342.36(497.11):069.5 5260/И
 ОБРЕНОВИЋИ у музејским и другим 
збиркама Србије. Књ.1 / [уредници Александар 
Марушић, Ана Боловић]. – Горњи Милановац : 
Музеј рудничко-таковског краја, 2013 (Београд : 
Биро Граф) . – 363 стр. : илустр. ; 24 cm

2014.
22.
069(497.11)“1994/2014“  5284/И
  ВОДИЧ кроз Брковића кућу / Ана Цицо-
вић, Александар Марушић, Ана Боловић, Ми лан 
Брајовић. – Горњи Милановац : Музеј ру дни-
чко-таковског краја, 2014 (Горњи Милановац : 
NBS Graf). – 66 стр. : илустр. ; 21 cm 

23.
069.41. (497.11)(083.824)  5330/И
ГАЧИЋ, Тања
 Портрети из легата Музеја рудничко-
таковског краја / Тања Гачић. – Горњи 
Милановац : Музеј рудничко-таковског краја, 
2014 (Горњи Милановац : NBS graf). – 23 стр. : 
репродукције ; 16x16 cm

ПРИМА

2009.
24.
882-1 5233/И
ПУШКИН, Александар

 Док је песника живећу / Александар Пушкин 
; [изабрао и препевао Радојица Нешовић]. – 
Ваљево : Merlin Company ; Горњи Милановац : 
Прима, 2009 (Ваљево : Merlin Company). – 247 
стр. ; 21 cm
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