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БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ
јесен 2016 – јесен 2017. године

МАНИФЕСТАЦИЈА
ДАНИ НАСТАСИЈЕВИЋА 2016.
5–25. октобар 2016.

Среда 5. октобар 2016.
Модерна галерија Културног центра
Отварање манифестације
Дани Настасијевића
Промоција књиге Виктора Берара
Одабране стране о Србији и Балкану.
Учествовали су: Сандра Трипковић и Дејан
Ацовић, преводиоци.
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Субота 8. октобар 2016.
Свечана сала Гимназије
„Таковски устанак“
Представа ученика
Карловачке гимназије
Дарови моје рођаке Марије,
према делу Момчила Настасијевића.
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Петак 14. октобар 2016.
Модерна галерија Културног центра
Предавање
проф. др Зорице Бечановић Николић
Шта је Шекспир нама или ми њему.

Четвртак 13. октобар 2016.
Модерна галерија Културног центра
Вече са књижевником Милисавом Савићем.

Субота 15. октобар 2016.
Модерна галерија Културног центра
Записови лирски кругови
Књижевно друштво „Запис“.
9

Понедељак 17. октобар 2016.
Модерна галерија Културног центра
Представљање књиге Полицајка „Мачје око“,
кривичног романа у преводу Драге Машин.
Учествовали су: проф. др Сузана Рајић,
Драган Лакићевић, главни уредник СКЗ.

Четвртак 20. октобар 2016.
Научно одељење Библиотеке
Представљање CD-а
Тренутак – музичка фантазија
на стихове Момчила Настасијевића,
Павла Попова.
Концерт Аце Пејчића – соло клавир.
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Петак 21. октобар 2016.
Модерна галерија Културног центра
Представљање 13. броја годишњака
Слово Ћирилово.
Додела награда добитницима Конкурса
Трагом Настасијевића.

Уторак 25. октобар 2016.
Модерна галерија Културног центра
Рудничка врела ‒ Књижевно друштво
„Момчило Настасијевић“.
(крај манифестације)
3. новембар 2016.
Свечана сала Гимназије „Таковски устанак“
Представљање књиге Феномен Чековић
Учествовали су: Милош Лазић, аутор књиге,
Бошко Ломовић, уредник едиције, Александар
Димитријевић, генерал, Јован Чековић, генерал,
др Милољуб Албијанић.
Музички интермецо КУД Шумадија, мушка
певачка група.
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22. марта 2017.
Свечана сала у згради Окружног начелства
Прва Скупштина Подружнице
Библиотекарског друштва Србије за
Моравички округ. Домаћин скупа била
је Библиотека „Браћа Настасијевић“.
Присуствовали су стручни библиотечки радници
из Чачка, Гуче, Ивањице и Горњег Милановца.

Акредитовани стручни семинар
Библиотекарског друштва Србије Ко то тамо
прича? ауторке Весне Вуксан, библиотекарасаветника Универзитетске библиотеке
„Светозар Марковић“ у Београду.

29. март 2017.
Модерна галерија Културног центра
Представљање књиге Зовем се мама
Јелице Грегановић
Учествовали су: Јелица Грегановић, аутор,
и Добросав Боб Живковић, илустратор.
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31. март 2017.
Преводилачки салон Удружења књижевних
преводилаца Србије, Београд
Промоција књиге Виктора Берара
Одабране стране о Србији и Балкану
Учествовали су: Сандра Трипковић и Дејан
Ацовић;
уводна реч Милош Константиновић, председник
Удружења књижевних преводилаца Србије;
Учеснике представила Јелена Стакић.
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12. априла 2017.
Научно одељење Библиотеке
Изложба Издавачке куће The English Book.

11. мај 2017.
Модерна галерија Културног центра
Промоција књиге
Слободана Ј. Ж. Стојићевића, новинара,
Први српски tvitt кувар
Учествовали су:
књижевни критичар Зоран Живковић,
адвокат Слободан Рашић и аутор.
Програм је водила Драгана Перишић.
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24. мај 2017.
Научно одељење Библиотеке
Слава Свети Ћирило и Методије.

16. јун 2017.
Модерна галерија Културног центра
Јавно читање Џејмса Џојса / Bloomsday
Учествовали ученици III разреда Гимназије;
ученица Симона Дмитровић припремила је
презентацију о животу и раду Џемса Џојса.
Модератор: Дејан Ацовић.

27. маја 2017.
Библиотека „Браћа Настасијевић“
и Музеј рудничко-таковског краја
Посета колегиница из
Народне библиотеке Пожега
Марија Петковић представила је Библиотеку
“Браћа Настасијевић”, а Александар Марушић,
директор музеја, историју рудничко-таковског
краја и рад музеја.
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30. јун 2017.
Дом културе Рудник
Вече родољубиве поезије Марка С. Марковића
Стихове су читали: Дара Радојевић, Љиљана
Браловић, Марко С. Марковић.
Модератор: Драгана Перишић.
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14. јул 2017.
Дом културе Рудник
Монодрама Библиотекарка Мирка С. Марковића
Игра: Александра Сашка Манасијевић.

8. септембар 2017.
Дечје одељење Библиотеке
Радионица поводом Светског дана писмености
Радионицу водила: Ивана Рацић, дизајнерка.
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ДАН СВЕТИХ
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА
24. мај 2017.
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА
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БИБЛИОТЕКА
ПОКЛАЊА
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БИБЛИОТЕКА
БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ
У БРОЈКАМА

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

2015
393
1840
118
38
161
304
170
20
/
3044

2016
418
1609
144
24
210
263
234
116
41
3059

Табела 2 – Преглед учлањених корисника
2015
992
1105
151
94
41
30
2413

Одељења
Горњи Милановац – дечје
Горњи Милановац – одрасли
Рудник
Враћевшинца
Прањани
Брђани
Укупно
22

2016
1084
1091
164
98
66
60
2563

Марија Петковић

ДУГ ПУТ
МИЛАНОВАЧКЕ
БИБЛИОТЕКЕ
(1857-2017)
Одлазак у библиотеку, бирање нове књиге,
један ритуал који се наставља код куће у неком
кутку где се на миру чита – све то постаје рет
кост, заборављена навика тек неколицине, при
вилегована могућност доконих... Јер, не иде то
тако овде и сад. Жури се, коме је сад до читања
ради читања! Или још прецизније, ко има вре
мена у свакодневној јурњави да то приушти
себи? Осим тога, ту су таблети, телефони, крат
ки потези прстом и прелетање преко низа ин
формација које навиру и исто тако брзо и оду
миру у свести модерног читача.
Књига, а са њом и библиотека, јесу скрајну
те, али ипак одолевају брзини, електронским чу
дима и модерном животу. Читалац, конзумент
књиге, уживалац разноразног штива прати мо
дерну технологију, али не одустаје ни од старе
добре књиге. На крају, то се и не искључује међу
собом. Ко је читао раније, пре дигиталног доба,
чита и сада. Како чувена реклама каже, или је
си или ниси. Читалац си, или ниси. Захваљујући
томе, тој упорној љубави, истрајној навици да
се листа и чита, опстаје и библиотека. Наша, чар
шијска већ 160 година. Библиотека, институција
чувања и неговања књиге, као и сами читаоци,

мењали су се, али суштина остаје иста. Књига
је и даље неопходна, а библиотека је потребна и
данашњем човеку.
ОД ЧИТАЛИШТА ВАРОШИ
ДЕСПОТОВИЦЕ...
У првим бројевима Слова Ћириловог писа
но је више пута о настанку и развоју горњоми
лановачке градске библиотеке – од Читалишта
вароши Деспотовице (настале само три године
по настанку града на данашњој локацији) до да
нашње Библиотеке „Браћа Настасијевић“.1 Било
је периода прекида рада, периода несамостал
ног деловања. Од 1995. године библиотека је
једна самостална, савремена институција кул
туре која се налази у самом центру града, на
ударној позицији. Током своје дуге историје ме
њала је локације, ширила делатности, мењала
назив. Од 2000. године носи име по мушким
члановима чувене милановачке, уметничке по
родице Настасијевић.
1
Мирјана Глишовић Мокровчак, Библиотека Браћа
Настасијевић, Слово Ћирилово бр.1 (2004), стр. 9-12; На
да Максимовић, Историјат библиотеке, Слово Ћирилово
бр.5 (2008), стр. 11-12.
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Таковске новине бр. 31 (1962)
БИБЛИОТЕКА ДАНАС
Библиотека “Браћа Настасијевић” смештена
је у згради Окружног начелства, на три спрата.
Зграду дели са Културним центром. Како фон
дови расту, библиотека већ годинама има проб
лема са проширењем. Има 15 запослених, од ко
јих је 11 стручних радника (6 са високом струч
ним спремом, 1 са вишом, 5 са средњом). Оства
ривање својих циљева реализује кроз услуге
Одељења за обраду књига, Одељења за одрасле,
Дечјег одељења, Завичајног одељења, Научног
одељења са Одељењем стране књиге, Одељења
периодике, Књижаре, као и издвојених одељења
у Руднику, Прањанима, Враћевшници и Брђа
нима. Током претходних неколико година пре
сељена су одељења на Руднику, у већи, ренови
рани простор у Дому културе у варошици, и у
Брђанима, из зграде месне заједнице пресељена
је у школу.

Таковске новине бр. 15 (1961)
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Библиотека располаже фондом од око
100.000 јединица. Књиге су смештене по прин
ципу УДК и у слободном су приступу, сем на
Научном и Завичајном. Читаоцима су доступне
чит аон
 ице на Научном, Дечјем и Завичајном
одељењу, као и на теренима, а омогућен им је и
приступ рачунарима за претрагу фонда.
Набавна политика библиотеке се током го
дина није пуно мењала. У складу са законским
одредбама и општим интересом библиотечкоинформационе делатности, континуирано обо
гаћује књижни фонд свим врстама библиотеч
ко-информационе грађе, при чему се прате по
требе и захтеви свих категорија корисника. Ос
новни циљ је задовољење читалачких потреба
корисника библиотеке, што би даље водило по
већању броја чланова. Годишњи број набавље
них публикација варира (око 3100 публикација).
Број читалаца је око 2500. Ценовник годинама
није мењан, а постоји и више категорија учла
њења по повлашћеним ценама (колективно, сту
денти, пензионери, незапослени).
Сем Министарства културе последњих го
дина имали смо и неколико великих дародава
ца који су поклонима значајно обогатили фонд:
проф. др Драгољуб Петровић, сликар Бранко
Николић, проф. др Миодраг Старчевић, Виктор
Костадинов са библиотеком својих родитеља
Бранке и Михаила Костадинова, госпођа Мира
Павловић и проф. др Слободан Павловић са ве
ликим бројем публикација на српском и немач
ком језику, Општина Горњи Милановац, проф.
др Недељко Трнавац... Библиотека, поносна на
поверење које су јој ови дародавци указали,
најбоље им узвраћа пријатељство чувањем тих

фондова и учинивши их доступним што већем
броју корисника. Ти великодушни књигодавци
заувек су пријатељи наше библиотеке.
После набавке, обраде и заштите публика
ција и давања корисницима библиотеке на ко
ришћење, најбитнији видови рада библиотеке
су организација културно-уметничког програма
и издавачка делатност.
БИБЛИОТЕКАР, ВАСПИТАЧ,
АНИМАТОР, ПРИЈАТЕЉ
Делатност библиотека никад се није своди
ла само на набавку књига и њихово издавање.
Културно-образовна и библиотечко-информаци
она делатност никада нису раздвајане. Корела
ција књига-корисник је наш почетак и наш крај.
Како је то Јука Реландер, председник Фин
ског друштва библиотекара, на прошлогодиш
њој међународној конференцији у Београду, на
причу о трендовима и перспективама у библи
отекарству, рекао: „Лобирамо, ето то радимо“.
Кад мало боље размислимо, сасвим је у праву.
Различите су активности током година које биб
лиотекари и књижничари чине да задрже чита
оце у библиотекама и привуку нове. Потребно
је анимирати читаоце, децу као и одрасле, омо
гућити им прилику да одслушају представља
ње актуелних, награђених, дечјих, завичајних
књига, одгледају представе, направити радио
нице за децу и тинејџере... Довијати се на раз
личите начине, систематично, креативно, мада,
признајмо, често и спонтано, импровизацијом...
Важно је стално нудити нове садржаје, нове
књиге и непрестано подсећати да је библиоте
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ка ту за њих. Једноставно, научити корисника
на књигу и на библиотеку. Сада већ устаљене
колективне посете ученика из свих милано
вачких школа и одређеног броја сеоских, као и
свих група из вртића. Тај бучни, заинтересова
ни стампедо који прође кроз библиотеку током
јесени даје нам енергију и говори да смо на
правом путу. Неке ствари се и нису пуно про
мениле током година. Читамо са корисницима,
цртамо, фарбамо јаја, пишемо поруке по шућур
кама, кестењу, организујемо радионице, покла
њање књига највреднијим читаоцима или из
неког другог разлога (светски дан књиге или
писмености, итд.)... Пројекат „Средњошколци
средњошколцима“ последњих година доводи
нам младе волонтере „са ове стране пулта“ да
у улози библиотекара служе своје суграђане. Не
избежна примена нових технологија уједно
олакшава и убрзава посао библиотекарима, а
омогућава и значајно присуство библиотеке на
друштвеним мрежама. Сајт библиотеке је у ре
организовању, а то библиотека надокнађује ско
ро свакодневним активностима на Facebook-у.
Библиотека има добру сарадњу са медијима,
школама, књижевним и другим удружењима и
установама културе.
Године 2010. сазрелила је иницијатива за
стварањем једне свеобухватније манифестације
у организацији библиотеке а под покровитељ
ством милановачке општине. У сарадњи са дру
гим установама културе и удружењима, настала
је Манифестација Дани Настасијевића. Про
грам различите садржине (промоције књига и
часописа, изложбе, концерти, предавања) окре
нут је, углавном, одраслим корисницима. Још

један вид подсећања данашњег читаоца и јав
ности на даровиту породицу Настасијевић, на
инспирисање данашњег аутора талентованим и
образованим члановима породице или њиховим
делима, је и литерарни конкурс који се (засад)
усталио под називом Трагом Настасијевића.
ИЗДАВАШТВО
Временом се поред стандардних активнос
ти које Библиотека обавља, стално их проши
рујући и унапређујући, према захтевима вре
мена и потребама корисника, јавила и потреба
за систематизацијом сећања, потреба да се да
нашњи читаоци упознају са вредним људима
којих више нема, са њиховим делима, са дога
ђајима, као и за бележењем садашњих култур
них дешавања у Горњем Милановцу и целом
Рудничко-таковском крају. То је водило ка по
јави издаваштва, а касније и његовом разгра
њавању – од поезије и прозе аутора нашег краја,
преко монографија, каталога, стрипа, до струч
не, библиотечке литературе. Вредне публикације
су угледале светлост дана – дела Момчила Нас
тасијевића, Драгише Васића, Тадије Костића, о
Тимотију Љешевићу, Зебрњаку, Иринеју Ђорђе
вићу... Последњих година подржавамо и прево
дилачке напоре па је тако наша читалачка пуб
лика упознала путописе Виктора Берара по Бал
кану, студију Милоша Богићевића о Солунском
процесу, бројне текстове о Обреновићима...
Слово Ћирилово је годишњак библиотеке
који постоји од 2004. године. Иако су се редак
ције мењале током година, концепт, установљен
још на почетку, није се много мењао. Структуру
26

публикације можемо поделити у два тематска
блока. Први блок можемо посматрати као ин
формативни билтен установе културе – кроз
евиденцију броја учлањених корисника и набав
љених књига, затим стручних текстова о раду
библиотеке, библиографију Завичајног одељења;
други, уједно и већи део зборника конципиран
је као низ критичких текстова, чланака или пре
вода знаменитих људи овога краја из свих об
ласти а поглавито у области књижевно-умет
ничког стварања, или приказима њихових дела.
Покретачка снага неких текстова може се об
јаснити цитатом из првог броја нашег часописа
„огрешење звано заборав и немар“ оца Јови
ше Зечевића, кума овог нашег гласила.2

систем ових земаља је аутономан, али деле
платформу. Данас је неопходно бити видљив и
доступан у сваком могућем смислу, а преко 170
библиотека Србије је већ умрежено. Овај систем
има много функција тзв. виртуелне библиотеке.
COBISS/OPAC је web апликација која библио
текарима и крајњим корисницима омогућује
приступ базама података, а тиме и фондовима.
Више није неопходно да корисник дође у биб
лиотеку да би проверио да ли књига постоји у
фонду. Довољно је да има приступ интернету
и може да провери у којој библиотеци се нала
зи жељена публикација. У складу са условима
уласка у систем COBISS-а, библиотека је, уз
консултације са ВБС центром (Виртуелна биб
лиотека Србије), почела са неопходном обуком
запослених. Марија Петковић, Ивана Ристић и
Гордана Милетић новембра 2016. а Дејан Ацо
вић фебруара 2017. године завршили су курс
COBISS3/Преузимање записа и фонд. Марија
Петковић је септембра 2017. године добила ли
ценцу за COBISS3/Каталогизацију. Започет је
процес уноса фондова у ову базу.
У информатичком друштву, библиотека су
незаобилазни центри знања. Своју улогу, међу
тим, не могу обављати ако њихово функцион и
сање није подржано савременом информаци
оном и комуникационом технологијом. Такође,
не могу успешно да функционишу као усамљена
острва, већ морају да се повезују и на тај начин
обезбеђују услове за дијалог и сарадњу као нај
бољу основу за развој сваке државе и међуна
родне заједнице у целини.3

МИ У COBISS.NET-У
Фебруара 2017. године наша библиотека је
направила тај дугоочекивани корак и ушла у
систем COBISS (енгл. Co-operative Online Bib
liographic System & Services = Кооперативни
online библиографски систем и сервиси). То
је организациони модел који удружује библио
теке у јединствен библиотечко-информациони
систем са узајамном каталогизацијом. COBISS
је развијен од стране словеначког Института за
информатику (словен. Institut informacijskih zna
nosti, IZUM) из Марибора. Мрежу COBISS.Net
чине библиотеке-чланице из Словеније, Срби
је, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македо
није, Албаније, Бугарске. Сваки информациони
Јовиша Зечевић, Поп као кум, Слово Ћирилово бр.1
(2004), стр. 7.
2

3
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https://www.cobiss.net/sr/platforma-cobiss.htm

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
ЗАВИЧАЈНЕ БАШТИНЕ

ПОБОЉШАТИ РАД БИБЛИОТЕКЕ
УНАПРЕЂУЈУЋИ СЕБЕ

Библиотекари су морали ухватити корак са
развојем технолошког друштва које непреста
но захтева што већи број информација и што
бржу услугу стизања до њих. Дигитална биб
лиотека је један од циљева данашњег и будућег
библиотекара. Министарство културе Републи
ке Србије прошле године подржало је проје
кат наше библиотеке Дигитализација књижне
и некњижне грађе фонда Библиотеке „Браћа
Настасијевић“ – набавка техничке опреме, су
мом од 1.038.396,00 динара. Ипак, дигитализа
ција библиотечке грађе сложен је процес, без
обзира на сву расположиву техничку опремље
ност установе. Наша библиотека чини тек прве
кораке ка дигиталним збиркама. Дигитализа
цијом завичајног фонда хоћемо да сачувамо а
њеним отвореним приступом да промовишемо
културну и историјску баштину рудничко-таков
ског краја. Данас је то неопходан начин чувања
и заштите грађе са једне, и стварање дигитал
них збирки које ће бити доступне што већем бро
ју корисника, с друге стране. У селекцији грађе
из завичајних фондова приоритет су најстарије
публикације које сведоче о бурној историји та
ковског устанка; Таковске новине као незамен
љиви сведок историје развоја града од 1961.
године до данас; богати фонд некадашњег изда
вачког гиганта, Дечјих новина, једног од најве
ћих издавача листова, часописа, књига и стри
пова за децу и одрасле, који чини велики део
Завичајног одељења.
Ово ће бити један од послова будућности
свих установа културе, па и наше библиотеке.

Усложњавање послова, развој технологије,
нови светски трендови у библиотекарству – све
то истиче потребу за непрестаним усавршава
њем у циљу значајнијег унапређења рада у ок
виру библиотечко-информационе делатности.
Регулис ано Законом о библиотечко-информа
ционој делатности и Правилником о сталном
стручном усавршавању у библиотечко-инфор
мационој делатности сви стручни радници биб
лиотеке похађају семинаре акредитоване од стра
не Народне библиотеке Србије, затим разна друга
стручна предавања, трибине, радионице. Квали
тетно образовање је основна претпоставка ус
пешног рада у библиотеци.
Маја 2016. године, после неколико година
неактивности, поново је формирана Подружни
ца Моравичког округа Библиотекарског друшт
ва Србије. Година 1947. је година оснивања Биб
лиотекарског друштва Србије, удружење биб
лиотечких радника наше земље, али и година
обнове рада милановачке библиотеке. Библио
тека „Браћа Настасијевић“, поред чачанских,
ивањичких и лучанских библиотека, припада
Подружници Моравичког округа Библиотекар
ског друштва Србије. Председник подружнице
је Марија Петковић из Библиотеке „Браћа Нас
тасијевић“, секретар Дубравка Илић из Градске
библиотеке „Владислав Петковић Дис“ и три
делегата – Радмила Милетић из гучанске, Еми
лија Перуничић из ивањичке и Марија Радуло
вић из чачанске библиотеке. Прва овогодишња
скупштина била је у милановачкој библиотеци.
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Ушли смо у интензивније воде проблематике
наше струке, активније учешће у праћењу биб
лиотечких трендова и актуелних дешавања. Све
сни потреба сталног усавршавања, као и држа
ња корака са променама у савременом друш
тву које нужно воде до промена и у потребама
корисника, похађамо стручне форуме и конфе
ренције, који омогућавају да чујемо различита
мишљења о актуелним питањима струке, да из
несе свако своје мишљење, да се донесу неки
заједнички закључци.

НАШ ПРОДАЈНИ КУТАК
Књижара, која је у склопу наше библиоте
ке, 15. септембра 2017. године обележила је 20
година рада. То је још један начин изласка чи
таоцима у сусрет у циљу задовољења њихових
потреба. Акције снижења цена су добро прихва
ћене код читалаца-купаца (поводом Дана дечје
књиге цео април снижење дечјих књига, сад већ
позната манифестација Ноћ књиге, Сајам школ
ског издаваштва општине...).
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Гордана Симић

20 ГОДИНА ПОВЕРЕЊА УЗ
ДОБРУ КЊИГУ

КЊИЖАРА БИБЛИОТЕКЕ
„БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ“
Нисмо препознатљиви по имену, немамо ни
велики излог у центру града, немамо ни рекла
му на „лед екрану“, једноставно смо књижара
библиотеке и трајемо већ двадесет година јер
имамо душу и „оно нешто“ што нема име а због
чега нас воле.
Кренули смо као књижара антикварница већ
давне 1997. године. Што би реално био прошли
век. Мали амбијент, готово присна атмосфера,
у то време нова за наш град. Књижара сама по
себи није страно окружење. Град је имао и пре
нас књижаре које су нудиле не само књиге већ
и све оно што је потребно било за рад и школу.
Ми смо се определили за простор намењен само
књизи. Наша књижара није имала магију неких
великих књижара престонице, али се у њој мог
ла купити и наручити било која књига државног
или алтернативног издавача. Руководили смо се
и идејом да књиге које попуњавају неке подру
ме, таване, које су назови скрајнуте, врате свој
сјај и буду изложене у антикварном делу наше

књижаре. Тиме смо омогућили неком читаоцу
да дође и до неких заборављених наслова која
у то време нису могла да се купе у обновљеним
издањима. Захваљујући успостављеним контак
тима са готово свим, у то време југословенским,
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На првом месту смо ту због купаца, а њихово
поверење награђујемо месечним акцијама која
знатно снизе цену књизи, али наравно не и њену
вредност, као и наградном игром која сваког
„срећног“ купца обрадује књигом за Нову годи
ну. Јер у данашње време књига нам постаје лук
суз, али у време наших „распродаја“ књигу мо
жете купити у вредности једне чоколаде. Ствар
укуса. Није нам само циљ да продамо књигу, ту
смо да предложимо, прокоментаришемо о њој
са купцем, да га изненадимо и са оном књи
гом за коју би можда рекао „ма нема шансе да
је нађем“. Најмлађима су доступне књиге да их
виде, осете прстима, прелистају и као велики
сами приђу да плате. Дешавало нам се да ти нај
млађи дођу са скупљеним џепарцем онако згуж
ваним, тек извађеним из шпаркасе и да нас пи
тају „Шта могу да купим за ово?“ С њима нема
шале, то су мали људи који тачно знају шта
хоће и који су искрени у свему ‒ и одабиру и
коментару. И као такве ми их поштујемо и пра
тимо њихов укус, ослушкујемо жеље, а они нам
узврате тако што се опет врате код нас да траже
нешто ново. Прво мораш да заволиш књигу, да
те привуче визуелно па да, научивши да читаш,
уђеш у њене корице. После породице, наравно,
и ми смо ту да им то омогућимо, да им омогући
мо да створе прво неки свој однос и став према
књизи и да им постану пријатељи.
И даље смо без добре рекламе и без доброг
назива, али то нам и не треба. Двадесет година
отварамо наша врата широм од 7 до 19 часова и
имамо, верујте, добар разлог за то. Будите и ви
део нашег постојања, уживајте у доброј књизи,
обрадујте добром књигом, одрастите уз добру
књигу, а ми ћемо вам то омогућити и у наред
ним годинама.

издавачима у књижари су се могли наћи тре
нутно најтраженији наслови домаће и светске
књижевности. Професионалношћу запослених
у књижари на првом месту увећавао се број из
давача. Људи су нам веровали и уврстили нас
у своје листе књижара којима „под обавезно“
шаљу нове наслове. Самим тим и број љубите
ља добре књиге се повећавао али се ширила и
лепеза купаца у смислу да нису више долазили
само „одрасли“ већ и деца тако да се број књига
за најмлађе увећава.
У време које је долазило дешавале су се раз
не промене. Неке позитивне, неке не. У сваком
случају ни књижаре нису остајале поштеђе
не дешавања у земљи. Полако су се гасиле као
нешто што је, грубо речено, непотребно, па су
људи „гладни знања“ уместо књига чешће мог
ли да купе пљескавицу јер су се на местима
књижара чешће појављивали „фастфудови“ или
неки други уноснији објекти. С друге стране,
појавиле су се и интернет књижаре па како мо
дерно време то захтева „једним кликом долази
те до свега“.
Да ли пркосимо времену или је просто то
наша судбина, ми ипак још постојимо. Већ два
десет година на истој локацији, „безимена књи
жара“ ванвременских издања. Једина разлика
која нам открива године је сам амбијент књи
жаре. Од врха до дна испуњен књигама, могло
би се рећи да је код нас све „на извол’те“ и да
се види, и да се отвори и прочита. Конкурен
ција постоји наравно. Здрава је, тако кажу. Чи
њеница да тренутно имамо преко сто издавача
и скоро свако ко уђе код нас не изађе „празних
руку“ говорећи да имамо чиме да пркосимо кон
куренцији.
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РАДИОНИЦЕ
БИБЛИОТЕКЕ
„БРАЋА
НАСТАСИЈЕВИЋ“

РАДИОНИЦА
КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА

маштањима и хтењима. Мени је било велико за
довољство радити са овим младим људима. За
вршила бих Андрићевом мудрошћу која треба
да је у срцу и оку сваког ко воли да приповеда:
„Није уопште толико важно да ли један при
поведач описује садашњост или прошлост, или
се смело залеће у будућност; оно што је при
том главно, то је дух којим је надахнута његова
прича, она основна порука коју људима казује
његово дело. Свак прича своју причу по својој
унутарњој потреби, по мери својих наслеђених
или стечених склоности и схватања и снази сво
јих изражајних могућности; Јер, приповедач и
његово дело не служе ничем ако на један или на
други начин не служе човеку и човечности. То
је оно што је битно.“
Тања Петровић,
професор српског језика
и књижевности

Радионица креативног писања Библиотеке
„Браћа Настасијевић“ ових дана привела је свој
циклус крају. Сказаљке нашег креативног сата
откуцавале су смехом, разговором, позитивнош
ћу и неуштогљеношћу. Полазници су изнедри
ли немали број кратких прича, песама, припо
вести, учећи саставне делове једног књижев
ног дела и манипулишући њима. Њихови хро
нотопи, дијалози, нарације, дескрипције, антаго
нисти и протагонисти били су полазна тачка за
многе хумористичке, криминалистичке приче,
приче са елементима сатире, мистерије, епске
и научне фантастике, за њихове бајке и хороре.
Без даљег наклапања, представљамо вам при
че двоје младих писаца, па, ушавши у њихове
светове, сами судите о њиховој креативности,
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ДОПРИ

НЕ ВЕРУЈЕМ СЕБИ

Џон и Џејк често проводе ноћи на тераси.
Зелена површина у великом граду јесте једи
но градски парк. Власти бране ходање по тра
ви државног дворишта, као и спавање на клупи
и тротоару. Џон и Џејк саде конопље и ананас
на својој тераси и поред импровизоване баште
имају места још и за једну лежаљку, мрежу за
љуљање и телескоп. На месечини читају књи
ге, а када је облачно труде се да раздвоје грмља
вину од тутњаве саобраћаја далеко испод њих.
Пар пута годишње напуштају терасу. Теле
скопом нанишане пун месец, повуку дим и пут
почиње. Када удаље око од телескопа, након
што су намигнули планети, отворе и друго око и
започињу путешествије по Доприју.
Допри је град без бетона, аутомобила, екра
на и струје. Окружују га зимзелене шуме јела.
Облећу их орлови. Сени зечева и срна пролећу у
хладу дрвећа. Мирише на росу и маховину. Када
прођу слој бодљикавих грана, уз још један дим,
Џон и Џејк долазе до бистре, хладне реке. Њо
ме пливају до најближег водопада. Скотрљају
се низ њега и упадају у миран вир који се ши
ри и добија облик гломазног тиркизног језера.
Уз трећи дим стижу до обале и крећу преко ве
ликих ливада до централног дела Доприја. Три
високе планине парају плаво небо града. Чет
врти дим, стигли су. У подножју прве планине,
налази се село изграђено од шкољки које су по
реклом из оближњег језера. Куће су ниске, смр
де на рибу, клате се на ветру, али и сијају све
жином воде, као да се звецкањем шкољки смеју
лепоти која их окружује. У њима станују голи
људи замршене, риђе косе. Спавају на асурама,

Не верујем себи, док у тами седим.
Са мислима својим, у тишину бледим.
И посматрам мирно како разум губим.
И то све због једне коју јако љубим.
Не верујем себи, а знам да је време,
да продужим даље од сопственог срања.
Она више не мисли на мене,
и ноћима дугим, друге снове сања.
Не верујем себи јер још увек маштам,
како воли мене и никога више.
И све њене грешке и грехове праштам,
замишљајући како покрај мене дише.
Не верујем себи, а кораке лаке,
простирем пред собом као тепих красни.
И сад попут грофа идем путем раке,
лагано, ал’ залуд, кораци су гласни.
И седим и ходам и трчим и стојим,
не верујем себи, најлакше је тако.
Нема више страха, зашто да се бојим?
У тами свог ума, док лудим полако.
Никола Вујовић
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рала и успаване црнкиње дугих трепавица. Ми
рисали су боје и миловали зидове, тражећи по
четак сваког трептаја. Риђи прамен браде упот
пуњен је и седим, дужим праменом и момци
су наставили пут. Сишли су тихо прелазећи са
моста на љуљашке и стигли до поља конопље.
Пасли су свој пут до подножја треће планине.
Љубичасти и зелени гуштери кружили су око
сивог камења у стеновитом подножју послед
њег узвишења. Боси људи у жутим хаљинама,
зарасли у дредове скакали су са камена на ка
мен, до својих свилених шатора. Нису разго
варали међусобно. Џон и Џејк су ушли у један
шатор. Перкусиони су служили као столице, а
преврнути добош био је сто. На столу су ле
жали мртви гуштери, које су становници жва
кали уместо оброка. Сунце се пробијало кроз
танку тканину шаторског крила и суптилно гре
јало голе табане домаћина. Од смрада устајалог
зноја Џону и Џејку се заврте у глави и они брзо
изађоше на ваздух. Осетивши мирис запаљене
конопље, запутили су се ка врху треће планине.
Скачући босоноги са камена на камен, споро
су напредовали ка врху, осећајући како се број
гуштера повећава,а број чистих површина сма
њује. Пред сам крај успона, стаза нестаде, воњ
се појача и море дугуљастих, љигавих живуљки
обави посетиоце. Мешање љубичастих и зеле
них пруга увијало се формирајући гњецав пут.
Џон и Џејк закорачише босим ногама на реп
тиле и они их понесоше до највише тачке Доп
рија. На живом поду саграђена је камена кула на
којој се сунчао мршав човек са три ока. Левим
љубичастим, десним зеленим и трећим, на челу,
белим оком посматрао је придошлице. Крајеве
дуге, црне браде дредова грицкали су гуштери.

једу рукама и разговарају певајући. Џон и Џејк
јодлују поздраве док заобилазе њихове домо
ве, ходајући пешчаним улицама. На врху прве
планине налази се храм. Саграђен је од бисера
нађеним у шкољкама. У њему медитира ћела
ви старац риђих слабина. Он је духовни и био
лошки отац народу ове планине. У храму је увек
дан, јер бисери који се једном изваде из мрака
језера, вечно упијају сву светлост околине коју
себично чувају у свом сјају. Џон и Џејк су у
првим посетама Доприју боравили у друштву
старине, учећи технике дисања и контроле сна,
док им је мисли пратила песма из подножја.
Након годину дана вежбања, израстао им је
риђи прамен у бради као знак да су савладали
основе хватања подсвести. Сишли су са прве
планине, прошли кроз поља ананаса и зашли у
подножје друге планине. Мостови преко мосто
ва исплетени лијанама, са којих су висиле љу
љашке, спајали су куће од прућа. Џон и Џејк
овде срећу црне људе белих бркова који спавају
на трави, једу ножевима и разговарају шапа
том. Птице су гласније од овог народа, чак се
и шкрипање љуљашки чује јасније од њиховог
језика. Унутрашњост домова осликавају краје
вима наусница. Најстарији становници су и нај
бољи уметници јер дугим власима бркова нај
спретније баратају природним бојама. На врху
друге планине налази се брвнара. Изнад ње
прелазе два моста. У брвнари спава жена црне
коже и белих трепавица. Три пута годишње
отвара очи и трептањем фарба дом. Становници
њене планине шапућу да је не пробуде и свако
ко је посети покушава да, у својој кући, брцима
ослика радове налик њеним. Џон и Џејк су и код
ње провели годину дана, занесени лепотом му
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„Јутро је неком спас, а неком шамар. Две го
дине у Доприју је доста мање него у вашем све
ту. Колико сте земаљских часова одвојили за ове
путешествије?“
Џејк погледа на сат, као да рачуна нешто, а
Џон одговори: „Најмање две чуке по путу. Не
могу баш да рачунам док сам овде, ал’ кад се
вратим контам да сам око два сата зевао.“
„Ноћ је некоме спас, а неком шамар. Хоћете
ли ову годину да проведете у правом истражи
вању Доприја?“
Џејк климну, а Џон одговри: „Два сата, па
’ајде.“
Узвишени сиђе са куле, отресе пар гуштера
са браде, скиде одору и спусти је на под. Сва
тројица су села, прекрстила ноге, покрила се
платном и прича је почела.
„Ваша ноћ је у Доприју дан. На првој пла
нини сте упознали људе који певају. Изучили
сте технике сна, на другој разлике женске ле
поте и уметности. Овде ћемо учити како да те
технике користимо. Ваш први задатак је да се
вратите на другу планину и медитацијама уђете
у сан успаване црнкиње. Ту се налази кључ за
отварање следећег нивоа Доприја.“
„Матори, онда нас ништа ново ниси нау
чио“, одбруси Џон.
„Ако немаш снаге да држиш мач, испусти
ћеш га себи на ноге. Знање које сте стекли је
безвредно ако не знате како да га употребите.“
Џејк се почеша по глави, а Џон одговори:
„Имамо ли много избора?!“
Усташе са платна и кренуше напоље. Мрша
ви их поздрави једним „Ахој“, а момци се само
препустише гомили гуштера који их спустише
до дна планине. Пасли су свој пут назад до дру

Гости допловише до дотичног, помазише му бо
се табане, грицнуше део браде и погледаше га
у бело око.
Отворили су очи и видели пун месец. Међу
саксије егзотичних биљака, удобно заваљени у
мрежу и лежаљку, Џон и Џејк допловише на
своју терасу. Граја улице најавила је грмљавину.
Чекаће следећи пун месец, за пут у Допри.
***
Две кришке свежег ананаса и два џоинта.
Џон и Џејк крећу на годишињи одмор. Кроз те
лескоп намигну пуном месецу и уз четири опој
на дима пролазе кроз оквире Доприја.
Бело око мршавог човека замршене браде
посматра наша два јунака. Како становници ње
говог брда међусобно не разговарају, Џон и Џејк
посумњаше у причљивост узвишеног. Затворио
је бело око и отворио уста.
„Ахој“, прозбори лабавим гласним жицама.
„А-ахооој!“, збуњено одговори Џон, док Џејк
само потврдно климну главом.
„Ноћ је пријатна ујутру. Добродојахали на
највишу тачку Доприја“, гладивши дредове
браде, објави мршави.
Гости разменише погледе и вратише пажњу
домаћину.
„Прохујала је ноћ, јурећи јутро. Момци, ко
лико знате о земљи у којој сте?“
Џејк подиже обрве и заусти да каже нешто,
кад Џон просу: „Две године смо висили код ус
паване црнкиње и ћелавог баје са џинџер препо
нама, шта знам, ваљда нешто знамо.“
Гуштери су му грицкали браду док је рас
парним очима одмеравао момке мирно им прис
тупајући.
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Џон је таман кренуо да преводи речи у сми
слену целину, кад Џејк шутну чантру и превр
ну је. Откотрљала се пар метара даље. На песку
је стајало бело дугме са једном рупицом. Џон и
Џејк га погледаше. Океан је запљуснуо пусти
њу и лансирао Џона у космос. Отворили су очи
гледајући црну жену како непомично спава у
истом положају. На њеној слепоочници лежало
је бело дугме. Протегоше умртвљене зглобове и
усташе трапаво. Џон стаде да шапатом објаш
њава симболе сна, а Џејк само узе дугме и крете
напоље.
Упутили су се натраг на трећу планину. Пас
ли су трећу стазу конопља и стигли у подножје.
Гуштери их пренеше до врха где их је чекао мр
шавко дуге, замршене браде.
„Ахој“, поздрави их.
Џејк махну, а Џон отпоздрави истом мером:
„Ахој, човече. Упецали смо дугме из сна црн
киње. Шта сад?“
„Тиши од вас двојице дошао је до кључа.
Џејк, пронашао си треће око. Да ли желиш да га
одмах активираш?“
Џејк се збуни, поигра дугметом у џепу, пог
леда у компањона и таман кад је хтео да саоп
шти мисао, Џон викну: „Чекај, бре, па и ја сам
нашао дугме!“
„Ти си дешифровао речи док је твој прија
тељ послушао наређење, охоло закорачивши ка
чинији.“
„Ма дај, шта сад, годину дана овде џабе!“,
сиктао је Џон, када му Џејк пружи своје дугме.
Непријатну тишину прекиде мршавко, скидају
ћи пар гуштера са браде:
„Нећеш овладати техником трећег ока јер
ниси правилно изучио ни контролу сна. Прили

ге планине, па се преко мостова, праћени ша
патом становника и цвркутом птица, попеше до
врха. Доба је допријевске године када црна же
на белих трепавица спава. Погледали су се, сели
поред ње, један спрам другог, прекрстили ноге,
исправили леђа и пре него што су затворили
очи, искористише моменат да одмере тело црн
киње која је удобно лежала на боку. Џејк јој је
одмерио потиљак, рамена, танку кичму и дугач
ка ребра, карлицу и задњицу, бутине и шиљате
пете. Спустио је капке. Џон је погледом мило
вао њене трепавице, које су се од очију пружа
ле преко браде, кључних костију, груди и све
до пупка. Колена су преклопљена складно дре
мала на хладном поду просторије. Џон затвори
очи.
Дисали су равномерно. Џејк је осећао океан
око себе, а Џон космос. Плутали су у простору
између јаве и сна. Сваки у свом бескрају. От
прилике у исто време зачули су песму шкољки.
Џон је кренуо да израња ка површини, а Џејк да
закорачи на тло упркос поремећеној гравитаци
ји. Када су избили, тј. спустили се на исту по
вршину, песма се претвори у шапат и они сада
заједно наставише пут ка звуку. Ходали су по
пустињи у којој је једина оаза извор звука. Пе
сак им је упадао у очи, док су се све више осла
њали на чуло слуха. Шапат је постајао све тиши
како су се приближавали овалном предмету који
је лежао непомично између три дине. Чинија је
била наопако окренута, са севера благо затрпа
на, а ветар је шиштао ударајући у њене ивице.
Клекнули су и пажљиво покушали да разазнају
речи.
„Охооооооло хоодај, хааааајде, хејј..“
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Старац спусти обе шаке на колена и издахом за
поче сеансу. Ускладивши дисање, нашли су се
у заједничком космосу. Џејк је плутао у седе
ћем положају док се старац опуштено кретао у
простору искривљене гравитације. Тражили су
стабилно тло, тражили су нечији сан. Дисање се
смиривало и обојица су почела пад из космоса.
Слетели су на лед који се пружао до хоризонта.
Испод хладног слоја плутала су тела светаца,
кљове мамута и кости диносауруса. На површи
ни се једино налазила преврнута чантра. Џејк је
пришао и не сачекавши команду, шутнуо чан
тру, која се откотрљала пар метара даље и опет
наопако, зауставила. На врху мамутове кости,
са доње стране забодене у лед, стајало је дуг
ме са једном рупицом. Делило их је само пар
центиметара замрзнуте воде. Џејк се уплаши да
приупита учитеља било шта, те само настави да
посматра пресијавање леда и његове ћеле, нас
тојећи да нађе решење. Тутор га остави у мис
лима и оде до чиније.
За то време, Џејк је, играјући се својим дуг
метом у џепу, пешачио кроз ананасе, те пасао
конопље до врха треће планине. Гуштери су га
пренели до крајева браде мршавка који је чамио
на кули, највишем месту Доприја.
„Ахој“, поздрави домаћин.
Џејк питомо климну.
„Спреман да отвориш треће око?“
Џејк извади дугме и очисти га крајем ко
шуље.
„Лези на леђа и постави га на чело.“
Џејк послуша. Легао је на хладан под, пог
ладио шарену браду и спустио дугме на чело.
„Дисањем ћеш осетити постојање ока, ме
дитацијама сврху, а сврхом циљ.“

ку да пронађеш свој кључ имаћеш већ у следећој
посети Доприју, ако се вратиш на прву планину
и поново провежбаш медитацију.“
Један зелени гуштер се попе до Џонове бра
де и у залогају му сажвака риђи прамен. Џон
унезверено погледа у сапутника и домаћина и
док се Џејку брада плела у дред, мршави отвори
бело око и погледа их.
Џон и Џејк су се пробудили уморни на својој
тераси. Ветар је певао чудну песму, помешан са
ритмом корака. Месец је опет зашао за облаке.
***
Капљице ананаса сливале су се низ сува уста
Џона и Џејка, баш кад су сахранили флопове и
заронили у телескоп, намигујући месецу.
Шума, поток, језеро и подножје прве пла
нине. Стигли су. Песма становника цвилела је у
ушима придошлица, док су крај кућа од шкољ
ки, пешчаним стазама ишли ка врху. У храму од
бисера затекли су ћелавог човека риђих препо
на како у вечитом светлу јури туђе ноћи, чита
јући снове. Приметивши госте, једног са риђим
праменом и једног обичне браде, старац поди
же шаке високо изнад главе, длановима ка гос
тима. Десном шаком позва Џона, а левом махну
Џејку. Џон заусти да упита нешто, али му Џејк
само показа да седне пред домаћина. Брбљивко
зачуђено послуша, прекрсти ноге и заузе поло
жај за медитацију, гледајући нагог у ћелу. Џејк
подиже леву руку, којом махну обојици и напус
ти храм.
Џон се узврпољи и хтеде да пође напоље за
Џејком, да приупита старца шта се дешава или
пак да запева мелодију из подножја, али успе да
се исконтролише и само лагано умири дисање.
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Џејк затвори очи, умири дисање и океан га
потопи. Пијавице су му грицкале чело. Препус
тио се струјама и плутао у дубинама смиривају
ћи дисање. Осетио је како се треће око полако
формира док му се тело пробија ка површини.
Отворио је оба људска ока и у тами мора разаз
нао лешеве светаца, кости диносауруса и кљове
мамута како плутају око њега у леденој води.
Осећао је како се од зиме његово дисање све
више успорава и како се рана пијавица скорела.
Дошао је моменат да отвори треће око. Теменом
је ударио у тврду површину океана. Бело око
гледало је дно црне чиније кроз десетак центи
метара леда.
Са друге стране леда, пар метара даље, његов
пријатељ је смишљао како да дође до дугмета,
а да разбијајући снежно стакло себе не потопи.
Старац је још увек стајао код џантре, одбијају
ћи да је окрене. Џон се неколико минута надао
знаку, ветру, поруци, поуци. У тишини бескраја
чуо је једино своје тело. Већ дуго је у Доприју.
Скоро два људска сата. Ужасно му се мокрило.
Скинуо је панталоне и нервозно се испишао по
дугмету. Лед је од врелог урина почео да се топи
таман толико да врх кљове украшен амајлијом
избије на површину. Џон се брзо упаса, чучну
и узе дугме. Пресрећан, отрча до старца који је
плео једине коврџе на телу и гледао у чантру.
Џон се опет не усуди да виче, или било шта
прича, него одвећ раздражен шутну чинију што
је јаче могао и показа инструктору дугме, нас
лањајући га на чело. Чинија се овог пута окрену
лепо, а ћела риђих препона се без икакве најаве
залете и скочи у њу, нестајући у другом сну. Џон
запањен задрхта и испусти амајлију на белу
површину. Сагнувши се, угледа како међу свеци

ма лежи његов компањон, блед, блиставог тре
ћег ока. Згранут, инстинктивно клекну, па леже
и гледајући заробљеног пријатеља, рефлексно
одреагова. Наслони своје дугме на чело, приљу
би лице уз лед, и тресући се од хладноће и адре
налина покуша да медитира. Једва је смиривао
дисање, рецитујући све песме које је икада чуо
у Доприју. Када је остао без текстова, наступи
смртна тишина. Прекиди у дисању су били све
дужи и Џона обузе жеља да се пробуди из овог
чудног кошмара. Једино око које је отворио било
је треће, челом прилепљено за смрзнути патос.
Два кристално бела ока, два најбоља прија
теља, погледала су се пробијајући лед који раз
дваја космос и океан, спојивши два бескраја, две
супротности, спојивши ноћ и дан.
Месечина је пекла баштицу лоцирану висо
ко изнад урлања возила. Џон и Џејк су нагло по
дигли главе, са којих спадоше два дугмета са по
једном рупицом. Кришке ананаса и пиксла ста
јали су на импровизованом столу мале терасе.
„Луцидно варење! Што да не?!“, викну Џејк,
а Џон га са великим осмехом јако загрли.
Емилија Вучићевић
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перименталном изразу који подразумева игру
са нестандардним форматима и техникама. Ксе
нија Ђурковић је од стидљиве полазнице, која
се на почетку радионице извињавала што „ето,
баш и не зна да црта“, током времена, кадар по
кадар, каиш по каиш, и таблу по таблу, постигла
знатан успех у формама кратког, параболичног
и гег приповедања, од којих поједина остварења
на тему усамљености, потраге за недостижним
и узнемирујућих опсесија пос едују квалитет
ране зрелости и готово филозофског промиш
љања судбине човекових амбиција и његовог
усуда у свету. Највеће изненађење била је ујед
но и најмлађа Сунчица Томић. За некога ко има
тек десет година прилично је изненађујуће да
већ поседује веома развијен осећај за визуелну
нарацију који тек каткад треба усмерити по
неком сугестијом, црт ачку сигурност којој ни
какав проблем не представљају транспозиције
са формата скице на доста крупнији формат
стрип табле, док у поетском смислу Томићева
има предилекцију за хумористични и сатирич
ни стрип (Џорџ Херимен, Волт Дизни, Чарлс
Шулц, Дик Браун, Бил Вотерсон, Лазар Стано
јевић, Александар Зограф).
У неком скоријем времену радови ових и
неких потенцијалних полазника свакако ће ући
у састав поставке којим ће рад „Стрип ради
онице Библиотеке Браћа Настасијевић“ бити
нешто темељније и амбициозније представљен.
Док се за то не створе услови наставићемо са
још интензивнијом и стратешки промишљени
јом промоцијом девете уметности, док нам за
промоторство рада радионице могу послужити
странице „Слова Ћириловог“. А када су у питању
они, чијим радовима ћете иза ове странице има

СТРИП РАДИОНИЦА БИБЛИОТЕКЕ
Минуле школске године (од новембра 2016.
до јуна 2017. године) у Библиотеци „Браћа Нас
тасијевић“ као засебан програм одржана је стрип
радионица коју је са пуно ентузијазма и, за са
да, бројем полазника на експерименталном ни
воу, водила маленкост потписника ових редова.
Почетну заинтересованост за девету уметност,
писање сценарија и реализацију целокупног про
цеса рада на стрипу – од табле до довршене
приче – до краја су следила четири полазника:
Ксенија Ђурковић, Павле Стругаревић, Јован
Томић и Сунчица Томић. Домети и појединач
на остварења, материјали и примери које смо
користили у раду презентовани су јавности на
фејсбук страници „Стрип радионица Библио
теке Браћа Настасијевић.“1 Понос ове прве ра
дионице је што су током нешто више од пола
године готово сви полазници успели да пронађу
поље свог интересовања, поетику која им лежи,
а неки међу њима чак стекли ауторски печат и
препознатљиви лични израз.
Павле Стругаревић показао је велику нак
лоност према илустрацији и класичнијем из
разу у медију стрипа, а у табли нам је оставио
веома занимљив, у целини колорисан стрип
под називом „Hangover boy“. Јован Томић, који
се тренутно налази на једногодишњем школо
вању у Норвешкој, показао је нарочит, урођен
осећај за ликовну материју и рад у различитим
медијима, а као цртач и илустратор исказује
афинитет према сировој и експресивној ликов
ности, андерграунд и уличној поетици, те екс
1

https://www.facebook.com/miogadacar/
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ти прилику да се дивите, можемо само изрази
ти велику радост на времену утрошеном у раду,
бескрајним разговорима и неговању онога што
непрестано изненађује и превазилази сва наша
очекивања. Каквог ће карактера и ког нивоа би
ти њихови будући домети, имаћемо задовољ
ство да видимо у годинама које су пред нама.
Миодраг Даниловић

Павле Стругаревић
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Јован Томић
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средњих школа, затим одрасле – афирмисане и неафирмисане.
Запослени у Библиотеци немају право учешћа на конкурсу.
Технички услови:
Текстове достављати искључиво у електронској форми, у PDF и WORD формату,
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(са размацима). Библиотека задржава право лекторисања прилога, због објављивања,
уз консултацију са аутором.
Конкурс је отворен од 30. маја до 10. септембра 2017. године. Стручни жири ће
20. септембра 2017. објавити резултате конкурса. Награђени радови биће објављени
и промовисани у зборнику Библиотеке „Слово Ћирилово“, током манифестације
„Дани Настасијевића“ у октобру 2017. Ауторска права и међусобни односи учесника
конкурса и Библиотеке биће уређени уз поштовање позитивних прописа. Уз широко
поштовање слободе уметничког стварања, Библиотека задржава право да не узме у
разматрање радове који заговарају било који облик нетолеранције и дискриминације.
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РЕЗУЛТАТИ
КОНКУРСА
ТРАГОМ
НАСТАСИЈЕВИЋА
2017.

Поезија:

На овогодишњи наградни конкурс Библио
теке под називом Трагом Настасијевића при
стигло је преко сто песама, двадесет кратких
прича и десет есеја. Стручни жири је у све три
категорије посебно издвојио оне радове који су
својим стваралачким претпоставкама на трагу
књижевног и културног делања чувене умет
ничке породице, али је посебно ценио и оне ра
дове који, без обзира на то да ли се односе на
рад Настасијевића, задовољавају високе естет
ске критеријуме.

1. Фрула – Јоргован,
Мајо Даниловић, Београд
2. Речи,
Невенка Бошњак-Чолић, Београд
3. Бело усијање,
Слободанка Живковић, Алексинац
Есеј:
1. Новела „Страх“ Момчила Настасијевића,
Даница Савић, Топола

Поезија, есеј, кратка проза

Кратка проза:

Стручни жири у саставу: Биљана Ђорђевић,
професор српског језика и књижевности, Вања
Вукосављевић, професор српског језика и књи
жевности и Александра Томашевић, студент Ка
тедре за српски језик и књижевност Филолош
ког факултета Универзитета у Београду, изабрао
је следеће радове:

1. Победник,
Младенка Орлић, Београд
2. Пре,
Александар Стевановић, Хаг, Холандија
3. Писац из сенке,
Марко Галић, Нови Сад
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Похвале

Награђени радови биће објављени у Слову
Ћирилову бр. 14, годишњаку Библиотеке „Браћа
Настасијевић“ из Горњег Милановца. Награде
за изабране радове биће уручене октобра 2017.
године на промоцији овог годишњака, у оквиру
манифестације Дани Настасијевића.

Прича
Сан и сузе,
Радојица Радовић, Цетиње, Црна Гора
Поезија
Сновиђења, Горан Јовић, Бачка Паланка

За стручни жири,
Вања Вукосављевић

Есеј
Трагом Настасијевића, Анђела Пећинар,
Сремски Карловци
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Категорија
ПОЕЗИЈА

ФРУЛА-ЈОРГОВАН
„...те песма ми је сузицом
и капљом крви кићена?“
„Фрула“ – М.Настасијевић
Фруле звучје,
снага хучје,
говор мучје,
искре лучје.
Шљива пева,
писак зове и јавора,
зора, нада
и пропланак и ливада.

узнесење,
постануће,
прело, коло,
покој души.
Уранућа,
замирућа
и породи
и ороди-благороди.

Народ, сунце,
небо пева!
И дудуче приповеда, проповеда!

Стазе прти,
стадо јагњи,
пламен гори,
поје, јеца, ћути,
збори и радости
и добрости
и милости
и благости.

Свира фрула сања и радости,
тужи, дӯши,
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збиљу преде
и уздарја
и очарја
и озарја,
санак свири
благодарја.

Наши гени
узнесени,
кости наше,
наше мошти, па и греси
и опрости.
И племени,
отаџбйни,
мрси, пости,
одвајкада,
од некада,
тужи и радости.

Свири фрула,
красна ђула
и оцветја
и осветја.
Народ, сунце,
небо пева!
И дудуче приповеда, проповеда!

Срми срму,
санак везе,

Мајо Даниловић, Београд
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РЕЧИ
Славомиру Настасијевићу,
загледаном у прошлост народа света
речи бола и јаука
речи молитве и заклињања свим боговима
и свим свецима
на хиљадама разних говора
на хиљадама разних језика
кроз деценије, кроз векове
кроз дуге дуге миленијуме
речи тренутака
речи трајања
речи човековог постојања

На почетку беху речи клице
речи изазови, речи сперматозоиди
уз игре обреда речи заноса
над ватром радости речи пророци
пред бојне покличе
речи победе и речи ситости
уз жртве несрећне		
речи порази и речи глади
и речи с дном од муља
и речи с челом помаме
и речи с копљем освете

Још се чују речи ромори
речи гргољи, речи хујања
још блистају речи капљице
отварају се речи латице
над азуром речи птице
видокруг им крхки снови

Над усахлим рекама
и неподатним ораницама
у диму над ниским крововима
речи немири, речи недовољности
речи похлепе и речи зависти
и речи заводнице и речи маказице
и речи ножеви и речи бодежи
и опет речи ратови

Над асвалтом, над бетоном
рађају се речи нових правила
ужурбане речи лифтови
речи берзе, речи хакери
речи успеха по цену сваку
речи стрепње, речи ризика
захуктале речи возови
и пребрзе речи авиони
и речи немира и хладних осмеха
и немуште речи сивила
речи људских аутомата

Дубоко у влажним рововима
речи смрти и речи умирања
у хладним и мрачним јамама
речи сумње, речи проклињања
речи опроштаја упућене мајкама
речи љубави већ заборављеним женама
и речи нежности још нерођенима
Са свих страна речи пуцњи, речи звиждуци
речи меци, речи убојитих наука
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Испод рушевина, испод блата
моћних савремених империја
речи клице
речи изазови
речи сперматозоиди
речи пупољци и бујне цвасти
речи слапови и моћни таласи
и без краја путеви
и рукохвати над поноре постављени
од родних нам завичаја
до тек наслућених галаксија

на хиљадама разних језика
на хиљадама сличних језика
речи свеукупног постојања
раскошне речи симфоније
златним нитима извезене
на огромном платну
свиленом
пурпурном
вештом руком чувене везиље
свевремене Јефимије
Невенка Бошњак-Чолић, Београд
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БЕЛО УСИЈАЊЕ
Момчилу Настасијевићу
Збир представа из стварности,
Чаробњак који из безброј могућности
Бира једну у неколико разломака ноћи,
Лабилан и чаробан као лука пре одласка,
Облик заоштрен огледалом,
Алхемичар бржи од светлости,
Варница која непрестано скаче
Са звезде на звезду,
Непрегледни врт, плава птица,
Љубав оних који су се летимично погледали,
А волели су се,

Пауза у логичном, галантни кокета,
Љупки голуб, али и змај којег непрестано
треба хранити,
Бело усијање заувек живо упркос страдању
камена и цвета,
Песник Фруле надживотно дат да поезијом
прожме а не само додирне,
Чувар речи које ћуте на дну искон-мора
неувеле,
Песник обгрљене белине што на свом путу
уназад,
Равном повратку у себе, има расковник за
сва неотворена врата,
У прагласовима рођен да дослућују
прапочетке,
За тугу у камену, за речи у камену, за
Песника бездетног
И заједничке претке.

И још је,
Берба грожђа, незаборавна прича,
Кретање као у сну између таме
Бдења, Глухоте, Магновења,
Облик који не зависи од појава света,

Слободанка Живковић, Алексинац
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Категорија
ЕСЕЈ

Даница Савић, Толопа

НОВЕЛА „СТРАХ“
М. НАСТАСИЈЕВИЋА

Одрастање у породици која је брижљиво
неговала уметност, као и свакодневни додир са
музиком, утицали су да језгро поетике Момчила
Настасијевића почива управо на музици. Музи
ком као темом бави се његова рана новела
„Страх“ која обрађује несвакидашњи страх –
страх од музике.
Насловом се антиципира жижна тачка при
че око које се групишу експресионистички то
поси у служби постизања ефекта фантастичног.
Наиме, Цветан Тодоров фантастику објашњава
тренутком неодлучности између ирационалног
и рационалног. „Фантастично, то је неодлучност
што је осећа биће које зна само за законе при
роде када се нађе пред наоко натприродним до
гађајем.“ (Тодоров 2010: 27)
Феномен страха, у тесној вези са фантастич
ним, јавља се као услов/подстрек приповедању.
Први, хетеродијегетички приповедач, атмосфе
ру новембарске ноћи користи као повод за увође
ње другог, хомодијегетичког приповедача, чиме

долази до смене наративног нивоа. Наиме, ок
вир реалног амбијента наговештава причу која
реално доводи у питање. Већ у првој реченици
се напомиње да су фантазије живо радиле, а да
се друштво разилази након једанаест сати, чиме
се време оквирне приповести одређује поноћ
ним часом. Истовремено, опис хладне ноћи сиг
нализира језовитост и страх:
„Сенке заошијаног грања правиле су
чудне фигуре по сивој калдрми и зидовима,
плавичастим на месечини. Та језовита игра
светлости по разним улицама и зидовима
кућа, које су негостопримно затварале све
капке на прозорима и утрнуле сваку свет
лост, спајале су се са фијуком ветра, клопа
рањем незатворених капија, шкрипом оро
нулих тараба, цијуком блеханих фирми – и
све је давало овој ноћи неки аветињски тон.“
(Настасијевић 1991: 820)

Након седељке, виолиниста се враћа дома
ћиновој кући тражећи преноћиште:
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„Видите, овакве ноћи, као ова, буде у
мени један стари страх, који води порекло
још из најтамнијих доживљаја мога детињ
ства. [...] Дању сам живео међу створењима
и стварима у којима су се крила чудовишта
или добри духови, ноћу међу бићима сна
[...] Биће вам чудно, али први страх осетио
сам од музике. Слушајте!“ (Настасијевић
1991: 821)

налазио се стари зидни часовник који је
сваког сата, уместо откуцавања, свирао јед
ну меланхоличну мелодију, сличну онима
које се чују на верглу. На неколико секун
ди пре него што ће засвирати, чуло би се
у његовом механизму неко крчање и зврја
ње – свакако, тумачио сам себи, знак да ће
почети. За мене је најпре било неисказано
уживање слушати музику тог аутомата.“
(Настасијевић 1991: 821-822)

До промене наративног нивоа долази када
хомодијегетички приповедач реч препушта хе
теродијегетичком, односно виолинисти који је
сведок фантастичних збивања, чиме се оностра
ном гарантује истинитост. Као надарено дете,
виолиниста је био препуштен сам себи, па је
стога изградио свет маште на међи стварности
и сна, што упућује на његову сензибилну при
роду, која је унапред отворена ка оностраним
искуствима. Експресионистички топос страха
очитује се необичним страхом од музике што
делује амбивалентно имајући у виду да се му
зике боји неко ко се музиком бави. Осврнемо
ли се на прапочетке музике, у непосредном смо
додиру мита и ритуала кога је музика ритмич
ки пратила. Свака ритуална радња призива ону
прву, односно почело. Стога, митска подлога ви
олинистиног страха од музике ишчитава се у
орфејском. Виолинистини снови и визије саб
ласне жене са тамбуром сублимирају ритуал
силаска, тј. Орфејевог силаска. Музика се кроз
фигуру жене манифестује попут песме сирена –
пружа највећи страх и највеће уживање.
Пре појаве музике сабласне жене виолинис
ту опчињава мелодија зидног сата:

Ходник у коме се сат налази ишчитава се
као медијални простор између овостраног и
оностраног, попут лавиринта, пун тамних и не
приступачних кутова, симболизује иницијациј
ски пут ка средишту (јаству) у коме се открива
тајна. Истовремено, тама која испуњава ходник
сигнално упућује на присуство хтонских сила.
Док зврјање и крчање најављује мелодију, оп
чињеност звуком сата најављује спознају која
ће се кроз појавно перципирати. Демонизација
музике неочекивано се догађа:
„Тог дана као да су ме неке демонске
силе везале за часовник. Но, чим би се чуло
зврјање, нагло бих запушио уши и лупао но
гама о под, све док се на зачује први акорд;
тада бих што ближе, што ближе пришао
часовнику и, са ројевима жмараца уз леђа,
похлепно слушао стару меланхоличну ме
лодију. [...] Али после тога, она пређе на
страну мрачних, демонских сила, које до
носе највише уживање, али зато и уништа
вају.“ (Настасијевић 1991: 822)

Непријатан звук који се јавља пре мелан
холичне мелодије заправо предочава функцију
музике – спознају афекта путем аудитивне пер
цепције. На овом месту ћемо се кратко подсе

„У предсобљу наше старе куће, пуне
тамних, за мене неприступачних кутова,
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тити чињенице да се улога музике у звучном
филму огледа управо у изазивању сензације не
ког афективног стања, јер звук се перципира пре
визуелног доживљаја. Демонске силе које се
приписују музици, поред тога што су у функ
цији најаве жене која припада свету оностраног,
свакако су уско везани и за часовник који про
изводи музику. Уприсутњено време, односно
одбројавање времена које се циклично понавља,
захтева простор у коме ће се оваплотити. Стога
се демонска Еуридика отелотворује у простору
ониричког:

као декор прате окамењена чудовишта делујући
гротескно-страшно на сневача. Попут сирене,
жена у белом и на јави остварује кобну везу са
виолинистом кроз његову жеђ за музиком.
Друга појава демонске жене најављена је
атмосфером сутона, тј. тренутком у коме исто
времено постоје дневна светлост и тама вечери,
па стога, напоредо егзистирају овострано и оно
страно. Тренутак борбe мушког и женског прин
ципа оличен је у игри сенки, које у сутону праве
чудовишне фигуре наговештавајући злокобну
атмосферу и сусрет са оностраним. Као симбол
времена које протиче, месец представља суп
ституцију зидног часовника који антиципира
демонску жену и њену музику. Са друге стране,
у симболичкој равни, као спознаја на основу
одраза и као женски принцип, месец сигнално
упућује на жену као одраз самог виолинисте.
Призвук фаталног жена поприма искораком из
ониричког простора у простор јаве:

„Прве ноћи по том доживљају чух јасно
у сну да нешто шкљоцну и зазврја, ‒ далеко,
бесконачно далеко отворише се једна врата
на точкићима и из њих се појави висока,
сува жена у бело, са широко отвореним
плавим очима на дугом жутом лицу. Као да
сам је некада негде видео у сну или на јави.
[...] Црна, мрка и жута чудовишта наказ
них облика ницала су из земље и остајала
на месту скамењена, са запламтелим очима
упртим у њену десну руку, очекујући нешто
неминовно.“ (Настасијевић 1991: 822)

„Наједном, по ужасу познати акорд ни
ско наштимоване тамбуре, одјекну са об
лижњег отвореног прозора. Престрављен,
окретох се на ту страну и, у магновењу, чи
сто и јасно видех на прозору дугу суву жену
у бело, јако обасјану месечевом светлошћу.
Очи су јој биле, добро се сећам, широко
отворене и плаве, и, чујте ужаса, у рукама
је држала свој одвратни инструмент, ‒ там
буру...“ (Настасијевић 1991: 824)

Топоси авети, страха, звука који прате поја
ву жене, међутим, тиме што су смештени у они
рички простор, врше отклон од фантастичног
на јави. Колористиком карактеристичном за
експресионистичку ликовност интензивиран је
демонски лик жене – она је одевена у бело које
је боја мртвачког покрова, боја духова, сабласти
и утвара, жуто, као боја њеног лица, представља
труљење, пропадање, приближавање смрти, док
плава боја, боја њених очију, припада трансцен
дентном, то је боја која раствара материјално,
боја која није од овога света. Женину појаву

Најпре спозната аудитивном перцепцијом, а
потом као сновиђење, жена у белом прекорачује
онирички простор ступивши у простор јаве.
Тренутак спознаје на јави представља ону не
одлучност која се квалификује као фантастично
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– сновиђење постаје приказа на јави. У време
ну приповести виолиниста је имао девет годи
на, што у симболичком коду упућује на ритуал
ну вредност овог броја уско везаног са мером
довршености и идејом поновног рођења. Девет,
као број орфичке иницијације, упућује на понов
но рођење у музици, где духовно односи превагу
над телесним. Управо духовни свет виолинисте
је свет из кога потиче загонетна жена, па због
тога не чуди што ће након овог сусрета оболети
од неке нервне болести. Лудило је онај тренутак
који мири овострано и онострано дозвољава
јући им напоредо постојање. Страх и феномен
фантастичног се интензивирају када виолини
ста сазнаје да је жена у белом заиста постојала
и да је умрла три године раније. Он почиње ве
ровати да између њих двоје „постоји нека кобна
веза, неко проклетство, изречено пре много гене
рација“. (Настасијевић 1991: 825) Девета годи
на, као година довршености једног циклуса и
почетка новог, виолинисту опредељује за веро
вање у уклету повезаност са демонском женом
у белом. Од тог тренутка он је у поседу музике
којом се отвара пут ка свету оностраног, јер по
пут матерње мелодије прониче с ону страну по
јава и у непосредном је додиру са неизрецивим
и тајанственим.
Топоси лудила и сновиђења, као простори
у којима делује ирационално, оправдавају вио
линистин амбивалентни однос према музици.
Међутим, када се жена у белом пројектује на
лик конкретне особе из његовог живота, риту
ално призивајући демонску жену из снова, так
ва репетиција упориште налази у мистичном
веровању у кобну повезаност. Наиме, девојка
коју је виолиниста волео наликовала је жени из

снова – била је плава и стасита. Начин на који
се успоставља образац фантастичног оснажен
је поступком фантастичке симетрије – састанци
љубавника били су тајни и одвијали су се с ве
чери, баш као што је све у вези са женом у бе
лом обавијено тајанственошћу и злокобном
вечерњом атмосфером. Тачка кулминације фан
тастичне симетрије остварена је тренутком у
коме виолиниста у вољеној жени препознаје
жену из снова:
„Она је била у бело. До лудила усхи
ћен, наједном јој се унех у лице и стадох
јој говорити многе будаласте речи без везе
и смисла. Она ме је слушала, развлачећи
своје лице од чуђења. – Било је страшно.
Стара језа проструји ми кроз тело, ја се
стресох и посрнух. – Она ме с муком из
веде из бесконачног лавиринта уличица.“
(Настасијевић 1991: 826)

Боја девојчине хаљине поново се намеће
као боја прелаза или пропустљивости међу све
товима, али и као почетак, односно крај дневног
циклуса када бића мрака почињу да се јављају.
Попут двојника у огледалу девојка постаје од
раз демонске жене пробудивши стари страх у
виолинисти. Препознавши у девојци жену из
снова, речима без смисла, виолиниста понавља
искуство нервне болести настале услед виђења
демонске жене на јави. Несхватљива коб којом
је виолиниста везан за жену у белом поред
оностране димензије, добија димензију овостра
ног – мртва жена из сновиђења преображена
је у лик живе девојке. Бесконачни лавиринт из
кога девојка виолинисту изводи упућује на по
беду живота над смрћу, светлости над тамом,
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на орфејски излазак, на могућност да се побе
ди злокобност песме сирена. Спознаја нерас
кидиве везе са музиком и оностраним, које зау
зима централни простор виолинистиног бића,
омогућава му да, попут Тезеја вођеног Аријад
ном, вођен девојком у белом изађе из лавиринта
помирен са страхом од музике.
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КАТЕГОРИЈА
КРАТКА ПРОЗА

Младенка Орлић, Београд

ПОБЕДНИК

Да ли бисте приликом потраге за благом
помислили да посетите гробље? Кажете, ни
када вам не би пало на памет да тако посту
пите? Дозволите ми да вас упитам – зашто?
Зашто мислите да на гробљу није могуће про
наћи благо? Та управо је иловачом прекриве
но највише ковчега са благом, дакле, мртвач
ких ковчега. Да, учени господине, одговорно
тврдим да су једини сандуци пуни блага они
просечне дужине 210 цм (битно је да покој
нику не буде тесно у пространствима бес
краја!) што их израђују столари погребних
опрема широм кугле земаљске. Молим Вас,
госпођо из последњих редова, немојте да Вам
нелагода бора ноздрве при помену погреба!
Дабоме, шармантни шаљивџијо из предграђа,

Ви ме најбоље разумете када кажем како је ко
начан починак, ипак, уносан посао. Но, оста
вимо новац другима, без сумње ће га радо
прихватити. (Боље је питање колико ћете га
се ви, даме и господо, нерадо одрећи.) На
почетку нашег не претерано дубоког пропу
товања (тек око 2 метра низводног понирања
кроз праисконско блато које прети да про
гута одолевање онемоћалог крста на гробном
месту 329 у оквиру парцеле А на западној
страни безименог гробља) желео бих да вам
напоменем како благо нису пронашли само
они који нису знали шта тачно траже. Моја
дужност овде се завршава, предајем покојни
ку реч. Покојниче, понизно Вас молим да се
представите окупљенима!
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један будући покојник могао да про
чита. (Имајте у виду да за једног теку
ћег покојника ниједна изјава није пре
јака, пре неголи га осудите.) Радило се
о томе што се у њеној беспотребно ве
ликој запремини од 312 страница упет
љало решење крајње једноставног про
блема који се башкарио на самој на
словној страни знајући да у том бунару
сигурно неће бити одагнан. Књига је
носила (тј. још увек носи, али мене, као
покојника, садашњост не занима пре
више) назив – „Беседничке вештине –
како придобити људе за своју причу?“.
Сопствено искуство увек ће вас боље
подучити од лоше пренетог туђег иску
ства, ма колико оно било квалитетно у
оригиналу. Ако хоћете да вас људи слу
шају, причајте им о ономе што их зани
ма, провозајте их по аутопуту догађаја
без непотребних окука, не заборавивши
никад на попустљивост нервних струна
човечанства под теретом напретка ци
вилизације. Уколико, пак, хоћете да Вас
људи чују, нека Ваше казивање буде по
служено уз кафу заслађену Павићевим
шећерним коцкама што остављају го
рак укус опијености приповешћу у ус
тима. Покојнику нема ко да замери
слободу избора, докле год покојник ни
кога не узнемирава, а техника припове
дања може узнемирити само онога ко
жели да буде узнемирен. О, Књижев
ности, буро духова! Био сам твој верни
поданик, одавао сам тајне које си ми
подарила, табао сам снег ка Победнику

Најдражи приповедачу,
неизмерно ценим што сте ме се до
такли у својој приповести, те сматрам
да би било подесно да Вам се прописно
одужим. Да није луталица и поета, нико
више не би ни споменуо споменике! Ра
зуме се, нама покојницима далеко више
од номадских казивања прија поетски
перваз, јер живу реч нисмо, овако ока
мењени, у стању да променимо. Дакле,
наздрављам својом скорелом крвљу у
част Ваше скупине по интелекту, како
бисте касније, по природи ствари, про
брали и пренели осталима најсочније
гроздове ове усахле лозе. Но, пре него
што их пустим да Вас преплаве, морам
Вас упозорити на превртљиве хроно
лошке токове покојника. Видите, веч
ност рађа сасвим другачије узрочнопоследичне везе од оних познатих смрт
нику. Хронологија покојника смртни
кова је егзактна наука, уколико захтева
те појашњење. Претпостављам, помало
надобудно, да ће Ваше следбенике у
тренутку читања ових редака највише
занимати тренуци моје саме смрти. Пре
него што сте ме посетили, пре него што
сам вас посетио, размишљао сам о јед
ној књизи са којом сам се сусрео у мла
дићком добу, као бруцош Филолошког
факултета који је сваког пута прелазио
праг Сале хероја једнако уверен како ће
речи, његове речи, променити свет. По
менута књига била је веома лоша, усу
дићу се да кажем најгора књига коју је
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га и утопио се у њима, омамљен. Биб
лиотекари, једини људи чије сам рођен
дане помно памтио, умели су често да
кажу како они не позајмљују књиге ме
ни, већ како ја позајмљујем њиховим
књигама живот. Неретко сам се потом
питао како се људска душа мења по ли
цима и постоји ли раван пресека свих
њених благословених перспектива. У
међувремену Београд је јео, пио, певао,
плесао, венчавао се и сахрањивао. Опи
јен лепим речима успео сам да чистог
крвотока мимоиђем све те приземне
конвенције. Осим последње. Мада сам
се и њој умало одупро, додуше не сас
вим својевољно. О томе касније. Сада
желим да се вратим своме злату, своме
негдашњем благу. Гланцао сам медаље
у друштву залуталих тактова који до
пираху из грамофона давнина. Празни
на није попунила мој стан у једном
простом налету, напротив, био је то ви
шеслојан процес на коме сам постепе
но радио. Све чешће сам окретао леђа
будућности, видевши у њој само гробно
место обележено једним громадним бе
лим овалом на коме ће неки на силу
описмењени погребни радник уписати
моје име. Можда ће погрешити у пре
зимену. Да, сигурно ће погрешити! Ова
мисао призвала је у посету мом до тада
блиставом уму читаву своју родбину.
Но, није она та која ме је завила у црно!
Не, ја не кривим ту проклетницу ни за
шта! Мисао нема никакву моћ ако јој не
придружимо дела, која су у потпуној

остављајући за собом твоје трагове у
виду исписаних страница. Између број
них служења најразличитијим столови
ма – од старог писаћег, преко труле ка
тедре, па све до свиленим чаршавима
заклоњених шведских столова – увек
бих нашао времена за тумарање Кале
мегданом у потрази за каквим скриве
ним запећком тврђаве у ком бих се ис
прсио небу попут Победника. Тада сам
био Победник! Колекционар златних
медаља за прехрану ега. Произвођач ди
серт ација и потрошач природних ре
сурс а. Тек сам као покојник почео да
ценим жртву коју дрвеће приноси пис
цима. Када се већ враћамо мојој смрти,
нека буде речено да бих волео да се она
десила тог априлског преподнева обли
веног загушљивом кишом попут лица
човека орошеног знојем, на самрти. Во
лео бих да се тада окончало оно што су
називали мојим животом, и да ова при
повест следи непосредно иза тога. Са
мо, моја приповест онда ни у ком слу
чају не би била таква каква је данас.
Писцима је смрт од велике важности за
приповест, једна од координата у иско
шеном систему маште што немирно по
чива под њиховим лобањама. Сложићу
се да се смрћу завршава живот, али не
мојте ми рећи да њоме не отпочиње
прича! И то каква прича! Покојници
причају најбоље приче. Али, моја се
смрт није догодила тада. Ветар, син
двеју река, није ме обезглавио. Одшетао
сам свом празном стану препуном књи
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стављао је тек неславни брежуљак.
Птице су испуштале звуке своје беде, у
којима сам тада чуо све боје подсмеха.
Било им је тако лако да засене моје
злато. Болели су ме сви скривени про
лази ове олупине што сада трули у гро
бу око кога сте се окупили. Уместо књи
жевним јунацима, на крају сам био при
нуђен да тело предам црвима и вратим
свој дуг природи. Поштен станодавац,
признаћете. Можда сте се понадали
како је ту коначно дошао мој крај, али,
причекајте, још је срца остало мојој
оловци. Волео сам своје злато не само
због њега самог, већ због свега што је за
собом повлачило. Дефиловали су преда
мном људски ликови користећи језике
да залепе себи разне улоге на чело –
„пријатељ“, „бољи пријатељ“, „најбољи
пријатељ“ (Ах, увидећете и сами у чему
лежи неразумност компаративног одре
ђивања пријатељства!), „потенцијална
љубавница“, „супруга“, „колега“, „фри
зерка“, „водоинсталатер“, „сестра од
ујака“, „брат од тетке“, „сестрић“…
Прекривено злато разоткрило је одсус
тво истинског блага. Тада сам увидео
колико сам очајан писац у ствари био!
Можда ће понекога у депонији публике
занимати начин на који се то утврђује.
Разочараћу вас, не постоји никаква хи
руршка процедура. Напросто сам схва
тио како они који нису имали барем је
дан личан сусрет са љубављу нису и не
могу бити добри писци. Прича о мом
злату добила је епилог у виду закључка

покорности наших жеља. О, да, ја сам
желео да се у црно завијем, мисли нису
биле узроци, већ појачала онога што је
у мени већ било присутно. Онога што је
клијало годинама. Неодвојиво сам при
шио песничке равни реалности, у толи
кој мери да се иста на крају није могла
ни назрети. Скројио сам свет своје све
сти и несвесно постао пројектант пак
леног плаца. Бојао сам се туђег одраза у
сопственом злату. Упорно и неуморно
сам га гланцао, и гланцао, и гланцао…
Каткад би ми од гланцања прокрварили
прсти и тада бих горко зајецао, али бих
се убрзо смирио, уљуљкан у узбуркане
снове од умора који ми се прикрадао
иза слепоочница. Заслепљен светлош
ћу старог блага, умртвљен болом, по
стао сам слеп и за сва остала блага.
Пропустио сам их на пешачком прела
зу; блага која сам могао поседовати
сада се воде под туђим презименима, а
ја сам завршио прегажен. О, не, најдра
жи приповедачу, то није био мој крај!
Дабоме, смрти су све једнаке, али се
моја пише другим речима. Но, ваља се
поново вратити унатраг. Уназад, тамо
где су покопани сви одговори. Млади
лист на априлској липи повијао се у
ритму котрљања заосталих кишних
капи. Ниоткуда се створило јато крво
лочних голубова, у пар замаха својим
паперјастим крилима наткрилило је
моје злато и засуло га кишом пахуљас
тих фекалија. Убрзо се злато више није
могло видети. Прекривени пехар пред
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Ђавола као небеског намесника пружа
више утехе него што просечном смрт
нику следује. Ако вам кажем да нема ни
неба ни земље, да пред вратима Раја
нема даноноћних суђења и да у Пакао
не пропадају сандуци грешника, да ли
ћете ми веровати на реч? Рећи ћу вам
нешто о етеричној природи вечности и
потом се поново у њој утопити. Она је
као један велики разговор са самим со
бом, при коме се божанско и ђаволско
мешају на једној старинској уметничкој
палети градећи меке преливе акварела
који се вечито мења и захваљујући тим
променама никада не бива успешан
уметников покушај да боје пренесе на
платно. Ипак, немојте ми веровати. Ос
мелите се да умрете и дозволите свом
искуству да се разликује од изнесеног.
А Ви, најдражи приповедачу, пре
дајте у потпуности своју руку мојој
приповести; ово је најлепша тужна при
ча коју Вам је овој гроб могао пружити.
Сећање умире у трулим хризантемама
и нагорелим свећама које је пољубио
ветар, а живи кроз људе који ослушкују
шумове гробова и на које се покојник
не може наљутити када дуго оклевају
да на гробље кроче.

који сам извео уз помоћ недобронамер
них голубова и њихових окрвављених
кљунова што проносе светом прободе
на песничка срца. Ма колико ваша злата
била невидљива и прекривена планин
ским обронцима фекалија, она су и
даље ваша злата. Она могу бити из
гланцана до блистања, верујте покојни
ку на реч, покојници никада не лажу.
Но, опасност лежи у одразу који ћете
након тога у њима видети. Можда вам
се од њега заледи крв у жилама и срце
престане да куца. Не, не пренагљујте,
то и даље није прича о мом крају, нити
крај моје приче. Писце којима срца
остану нема воле једино други писци.
Лажем, понеки их само користе. Али то
онда нису прави писци и због њих се не
треба потресати из разлога што им дела
не горе са довољно ватре која би им
омогућила живот у ономе што нам се
чини као вечност, а заправо је само њен
језиво кратки интервал. Постоји одре
ђена чаролија у ликовима који се сами
предају својим писцима. Таква лудачка
испреплитаност љубави и жртвовања
уплиће читаоце у бездане својих поно
ра, обасја их чудовишном лепотом и
обележи их оштрим истинама. Често
сам замишљао себе као Бога својих ли
кова. Сигурно се питате ко је властодр
жац са ове стране живота, који не по
стоји као живот већ само као обрис
пуке егзистенције у вихору времена
коме се не види краја. Открићу вам
само како људска представа Бога и/или

Поштоване даме, цењена господо, дуго
сам размишљао како да извршим поверени ми
задатак. Слагао сам слова, преметао придеве,
придодавао прилоге, гадио се глагола, пре
бирао по брижљиво сакупљаним синтагмама
и стилским фигурама, проклињао именице и
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лучио сам да се суздржим од премишљања
над правим потезима руке. Нисам променио
ама баш ниједну покојникову реч! Окупљена
публико, међу којом, као што видите, и сам
стојим! Мислите да закопано благо не би тре
бало потражити на гробљу. А није тако, није
тако… Нисте у праву! Мртвачки су сандуци
пуни закопаног блага! Умете ли га ископати?

интерпукцијске знаке, као и све друго што би
могло да ограничи моје моћи. У тренуцима
када су ме значења завитлавала, стил плесао
по непоуздано танкој међи апсолутне лепоте и
апсолутне тескобе, а кроз језик се прожимале
погрешне речи, одлучио сам, дакле, да се
прогласим небитним и допустим покојнику
да овлада мноме – да му позајмим тело. Од
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ПРЕ...

Штитково.
Из цркве су излазили тромо, подбулих и цр
вених очију, ширећи около мирис тамјана и вос
ка који им се увукао у одећу. Услед умора изаз
ваног ноћним већањем, и недостатка сна, хлад
ноћа их је још више нагризала, тако да су сви
намицали или поправљали гуњеве које су већ
имали на себи, савијајући рамена унутра, желе
ћи бар мало додатне топлине. Бледо, расплину
то сунце на небу без иједног облачка овог јутра
им није могло помоћи; из шуме надомак насеља
чуло се крцкање дрвета.
Напуштајући здање, ређали су се у полукруг,
док на крају не изађоше и не стадоше на чело
Мојсије и свештеник мршава лица пресвученог
смежураном кожом, упалих очију и дуге, напола
седе браде која се завршавала у шпиц. Облаче
ћи гуњ и стављајући шубару на главу добијао
је донекле застрашујућ и мистичан облик чове
ка из неких прадавних времена; једино је вели
ки сребрни крст на грудима који је провиривао
кроз браду сведочио да је у питању православ
ни свештеник.

Обојица су ћутали, без иједног покрета, док
су им очи шарале по окупљенима. Мојсије, уз
изглед човека који је изабрао своју судбину и
хрли ка њој, са поносом је гледао своју браћу и
рођаке, док је свештеник лагано прелазио са јед
ног на другог, као да покушава да проникне у њи
хову душу, тражећи тамо одлучност и решеност
која је у овим тешким и пресудним временима
Рашковићима била преко потребна. Највише се
задржао на једном од њих. Био је то млад човек,
бистрог погледа и глатког лица које је прекри
вала ретка и мека брада. На себи је имао теш
ку црвену пелерину постављену крзном, управо
онакву каква се носила у Европи седамнаестог
века. Младић му издржа поглед са миром и бла
гим изразом на лицу.
Ово мукло испитивање прекидоше служин
чад водећи два коња. Знојави и нагло изведени
из штале, коњи су се још увек пушили, док су
их ови и даље, у ходу, брисали сувим сеном. Из
ненада се нашавши на ниској температури, жи
вотиње су нервозно поигравале, копајући лед, и
напирале ноздрве, избацујући облаке паре.
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Када стиже на пар корака до њих, они по
тераше коње равномерним ходом. Братул се ух
вати левом руком за узенгију и не гледајући у
свештеника, већ равно испред себе. После неко
лико тренутака тишине, испуњених само топо
том копита и шушкањем тешке одеће, коњаник
упита:
– Како је код куће?
– Добро је, све је добро.
– Ето, ни погледао их, ни благосиљао. – фрк
ну старац, а затим настави тише – Време лети,
свашта се збива...
Братул је осећао да је ово само увод у неки
други, тежи разговор, те се није ни потрудио да
ишта одговори. Старац, осећајући да нема сми
сла да околиша, окрете се ка искушенику, замо
ливши га да изостане мало за њима, а онда про
мешкољивши се у седлу, и уз уздах човека који
нешто тешко збацује са душе, рече:
– Братуле, ти немаш баш вере у ово наше
поузеће?
– Пристао сам – скоро одсутно му одговори.
– Знам да јеси, али...
– Бојиш се да ћу устукнути? – пресече га
Братул.
– Не! – и након тог узвика поћута пар моме
ната, па настави, јасним гласом, нагињући се ка
Братулу – Котрља се, и ми морамо да пратимо!
Цела Маџарска је ослобођена, Турци беже. На
пролеће, аустријска војска ће прећи у Србију, и
ми се морамо подићи. Време је да Србија вос
кресне, да народ више не муче псета агарјанска.
Не постоји други начин, но да се хватамо пушке
и сабље. Целу ноћ сам те гледао, а ти си ваз
да вртео главом. Шта је то што те толико мучи?
Страх те за живот?

Пошто се изљуби са Мојсијем, свештеник
узјаха, а за њим и млади искушеник, низак и сит
не грађе, који је до тада био прикривен иза ње
гових леђа. На искушениковом лицу су се јасно
истицале промрзле и помодреле усне. Увијен у
разноразна крзна, жмиркајући, са чежњом је сво
је мисли усмерио ка оближњим кућама, топлим
и удобним, изнад којих се вијорио дим, тиме
јасно говорећи да још увек није спреман да се
у потпуности одрекне благодети световног жи
вота.
Још једном, са висине, свештеник обухвати
погледом скуп Рашковића, од којих су неки већ
почели да тапкају ногама по утабаном и прља
вом снегу.
– Браћо! – заори се његов звонки глас – Нека
нам је Бог на помоћи.
– Бог нам помог'о. – прозборише са свих
страна.
Руком направи знак крста у ваздуху; и сви
се на то, као један, погнутих глава, прекрстише.
Ободе коња, који се, поцупнувши, врати на
задње ноге, и немирно се пропе, али га јахач веш
тим покретом кајаса смири. Коњ лагано крену,
орући копитама снег. Гомила се раствори, осло
бађајући му пут, а за њим пропустише и искуше
ника, који се клатио на коњу као некакав товар,
при том испустивши један дуги, болни уздах.
Међутим, након неких двадесетак корака
свештеник заустави коња и не окрећући се, рече:
– Братуле, пођи да ме испратиш.
Прозвани беше управо онај младић у црве
ној пелерини. За разлику од рођака, који су већ
грабили ка кућама, он је остао на свом месту,
очију прикованих на духовницима, и као да је оче
кивао позив, круто крену да их сустигне.
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Братулова жестина га изненади, и у једном
часу кроз главу му пролете да неће успети да га
стави у улогу коју је желео да овај одигра. Пока
ја се што је кренуо тако нагло, али више није
било повратка, нити могућности тактизирања,
тако да му се наново, тишим тоном, обрати:
– А што да не буде од Рашковића? Хтели –
не хтели, ово се избећи не може. Ако не прође
са нама, неће проћи мимо нас, већ преко нас.
Чарнојевић је ухватио везу са Млечанима; они
имају некаку војску на Цетињу, а ми морамо са
Бечом. Хоћеш да сутра неки свињар буде госпо
дар? А ти, иако си данас кнез, и нека сутра опет
будеш кнез, остаће ти само име и ништа више.
Ово што смо имали до сад, неће више бити
довољно. Морамо се попети још више. Док не
добациш до врха нема стајања, мораш или горе
или доле. Није питање хоћеш ли или нећеш, већ
мораш! То је тако. А нама се нуди да се поп
немо, и морамо, јер ћемо у супротном пасти.
– Добро, и ја знам неке ствари, а најпре ће
бити да си у праву – помирљиво му одговори
Братул – Ја само мислим да смо ми и сада кне
зови зато што нисмо ни тамо ни овамо. Требају
нас и ћесар и султан. Ако приђемо уз једнога, па
победи, онда ћемо опет бити слуге, и више него
до сада, а ако тај изгуби, у другога метнусмо
главе на пањ! Не мислим да ће ћесар, ако побе
ди, а ми уз њега будемо, да нам натакне круну и
каже: „Владај како знаш и умеш ‒ твоје је!”, већ
ће да каже: „Владај како ја налажем – моје је!”
– Али ћемо да владамо! – пресече га старац.
– Владамо и сада, и шта?!
Братул нагло стаде и окрену се леђима ко
њанику, који и сам заустави коња.
– Него, што сам ти ја толико потребан па ми
читас? – јави се млади Рашковић, после дуже

– Аустријанци и Маџари су узели што су
хтели и дошли на крају на своје. Ова земља ни
кад није била њихова и они не хитају овамо да је
ослободе, него да је освоје, а ми треба да им по
могнемо. Не бојим се ја за своју главу, јер про
шао сам многе путеве где сам мислио да нећу
жив проћи. Страх ме за душу. Неће се у рату
задесити само војске, већ и нејач, а бојим се да
ће овај рат да буде много крвав. Страх ме је да
ћемо се горко покајати. Верујем да ће нас многи
од тог мученог народа проклињати.
– Немој да се плашиш за душу, ја ћу ти је
спасити и све грехе опростити. А, то што при
поведаш о кајању... Видиш, Братуле, две ствари
су ти сигурне као небеса: смрт и кајање. Којим
год путем да удариш, на оном другоме ће увек
бити нешто што нема на првоме. И не гледај као
да ми помажемо њима, него они нама. Ко није
кадар себи помоћи, неће му помоћи ни други. А
ми знамо шта нам треба. Треба нам оружје. Ми
узимамо од њих оно што нам сада треба... А тој
нејачи о којој причаш треба глава да је води, и
верујем да ће све заборавити када та глава буде
српска а не турска.
– До сада смо тај народ, макар ми, и макар
по овим горама, сачували. Погледај около, погле
дај свугде; ево, Босна преко Дрине – сабијени по
брдима! До сада су нас благосиљали, али после
овога, бојим се, неће. Плаћамо да се књиге чате,
да се реч не би заборавила; помажемо цркве,
обнављамо манастире да имају где Богу да се
помоле. А сад ћемо их потерати да гину и да
кукају над згариштем своје куће. Ако дође до тог
рата – тући ћемо се! Јашта! Само не разабирам,
што ми морамо да поведемо у страдање? Да ли
због тога што она глава не треба да буде само
српска, већ и глава једног Рашковића?!
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паузе, током које су обојица сабирали своје мис
ли – Ту су ти: Мојсије, кога сви слушају; Јован,
мудар и смирен; те и сви остали... Ја сам рекао
да ћу да пратим.
– Хоћу да верујеш у наш наум, а не само
да, како кажеш, пратиш. Трговац си, видео си
света; умеш да кажеш не са призвуком да, и да
кажеш да са призвуком не. Мојсије?... Он је пу
стопашан и бесан. Сатреће и себе и све око себе.
Свугде тај жури, а нигде не стиже. Јован? Он је
исти Мојсије, само на другу руку. Они само себе
гледају, сами себи су најпречи, а ти ниси такав.
Чак и сада си ми то показао. Немиран немирног
не може да смири; нити је усамљен усамљеном
друштво – свака лађа своје сидро има. Братуле,
ти си наше сидро! Неко мора да обузда Мојсија,
а ти ћеш то понајбоље учинити. Он ће добити
рат, али то није довољно, треба добити и мир.
И као што се клица рата замеће у миру, тако се
и клица мира замеће у рату. Нас двојица се мо
рамо побринути да изданак мира заврши на на
шим коленима... На крају, ти си трговац, ваља и
да се тргује.
– Да се тргује?! – повика и са неверицом се
загледа у старчево лице – Како? Путеви ће бити
пусти, каравана нигде... биће само пљачке! Са
чиме ћу тада да тргујем?

– Са чиме? Главама! Са робом које ће уско
ро да буде у изобиљу. У зависности од какво
ће, као и свака друга роба – скупа и јефтина! А
међу тим главама ће бити и наших. Мојсије ће
да им подигне цену, а ти нам их сачувај за неке
боље дане.
– Па зар си ти поп!?
– Јесам... Види, слушао сам о некаком папи
Бурџији; тај ти је тровао људе и спаривао кћер
и сина, а чак се и он са њима... Видиш какав је
свет! Јесам поп, али пре него што сам постао
поп, не заборави да је и мене дојила Рашковића
мајка. Ја хоћу да власт дође Рашковићима! А онда
када дође, ти се Братуле нећеш плашити више
ничега, нити кога, нити за било кога, тада те неће
бити страх! Да се бринемо о судби овог народа, да
га водимо... А морамо и да бринемо и о његову
духу, а не само о телу. И то је врло важно.
– Значи, постоји и наум иза наума – рече
Братул, увиђајући ко треба да брине о духу
народа.
– Увек! – ускликну и ободе коња.
И, док је благи ветар шумио снегом око
ваном и смрзнутом удолином, последње што
замишљени Братул виде је подигнута рука и чу
звонки глас који је провалио из остарелог тела:
– Свануло је, Братуле!
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Марко Галић, Нови Сад

ПИСАЦ ИЗ СЕНКЕ

Кажипрстом испитује штампу на уговору,
трљајући слепоочницу јагодицама лепљивим
од прстохвата неодлучности. Лимена пепеља
ра испратила је прамен дима чија нит лелуја
ка мрачној таваници.
Дневни боравак у Балзаковој беше освет
љен слабашним тракама светлости и чини се
да оне потичу испод црвеног абажура угаоне
лампе.
Власник посматра ужарени пупољак ци
гарете, вероватно запањујуће дуго, ипак глас
саговорника враћа га у садашњост.
„Дакле, имамо договор? Пристајете да ваша
прича постане туђе власништво?”
Устремио је поглед на господина чије за
шиљено лице одаје утисак нелагоде.

Танушна усна подрхтавала је у кратком
налету нестрпљења, а начин на који је мило
вао рукохват фотеље постао је несносан.
„Господине, ви сте писац из сенке, зар не?”,
реченица је попримила грубљи тон.
Повлачи последњи дим и изнова испитује
таваницу, ухваћен попут муве у вешто испле
тену паукову мрежу. Прве речи клизе са ње
говог језика.
„Очекујете од писца да олако напусти сво
је дело, имајте стрпљења.”
Одричем се интелектуалног и емотивног
власништва у корист књижевног напретка
других, дужност и привилегија писца из сен
ке племенита је и бременита.
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власништво других и неопозив доказ да рево
луција једе своју децу.
Пролазио је поред излога градског кафеа
у жељи да запамти ликове и мирисе људи или
ипак врцави плес кафених шољица у њихо
вим рукама. Бележио је изгледе профила, ви
топерење усана, ширење ноздрва, додир жи
це на дугуљастом врату виолине и коже на
туђим прстима.
Дланови умазани пруским плаветнилом
одавали су идентитет скрибомана.
Бочицу плавог мастила добио је од Жак
лине, покојне супруге. Белешке о њој биле су
његово сидро, овоземаљаска тежина, борба за
опстанак. Рахмањинов, недељно јутро и ми
рис црног чаја на њеним уснама.
Исписана још једна страница, заробљена
успомена, о лепоти које више нема.

Ишчитава уводне редове уговора са уку
сом горке жучи у грлу.
Приносећи врх наливпера хартији како
би нашкрабао иницијале у подножју странице,
постаје свестан окрутног лепршања шупљег
мишића у грудима.
Покушава да осмисли унутрашњу онома
топеју сопствених откуцаја, размиче усне у
облик елипсе и производи звук. Смех испу
њава једнособан стан у ушушканој новосад
ској улици.
***
Својство свезнајућег приповедача одувек
је изазивало одређену дозу страха и аутоагре
сије.
Писац раслојава своје биће у жељи да ство
ри несвакидашњу причу, комплексну радњу,
јунака који задржава део његовог карактера.
Често се запитамо има ли писац стално об
личје или подлеже агрегатним стањима по
пут природе која га окружује? Неретко је у
својству писца губио инспирацију, а сама по
мисао на ужарени екран испуњавала га је не
миром. Треперава вертикална линија ругала
се његовој ситуацији дуже него што би желео
да призна.
Вишедеценијску дилему стваралачке бло
каде решавао је ноћним шетњама крај Дуна
ва, јер је мелодију чемпреса на супротној оба
ли сматрао привилегијом прогоњених. Завет
на писање у тишини прихватио је као младић
и била је то његова револуција против про
пасти аутора који су остали у анонимности.
Његови рукописи постали су прослављено

***
Дугогодишњи стаж подучио га је техни
кама задржавања манускрипта.
Ненамерно проливање сока од рибизле, тра
гови од турске кафе, свесно изазивање пожара
и слична зликовачка методологија... Његов
задатак налагао је исписивање искључиво сто
тину страница аутобиографског текста о жи
воту новосадског писца из сенке.
Састанак са господином који је његове
услуге вредновао десетинама хиљада динара,
организовао је сваког првог петка у месецу у
забаченом локалу у Шекспировој.
Одабир улице почива на чињеници да по
стоје непроверене сумње, а које су говориле у
прилог томе да је Шекспир имао личног сен
кописца.
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Мокра папирна лопта понирала је у њего
во грло и било је у самом чину одређене екс
тазе.
Новосадски писац из сенке запао је у ко
матозно стање услед претећих доза цијанида
у крви.
Пруско плаветнило имало је у свом хемиј
ском саставу отров који је подмукло преузео
виталне центре. Окрутно, зар не?
Прикачен на респиратор у болесничкој
просторији интензивне неге, вештачка плућа
дисала су уместо његових. Окован дугоно
гом распеваном апаратуром, водио је дугоме
тражне монологе о лепоти јутарње шољице
чаја, шарму аустроугарске староградње, ша
пату дневне штампе на јесењем поветарцу,
хучању возова на железничком мосту… По
стао је невероватан губитник, заробљен на
чистилишту својих промашаја.
Господин који је полагао законско право
на извесни манускрипт обишао је стан у Бал
заковој улици наредног првог петка у месецу.
Окренуо је кваку тачно деведесет девет пута
посегнувши за кочијашким бонтоном. Насту
пио је у дневни боравак након изврсног удар
ца гуменом чизмом о улазна врата пишчевог
боравишта. На писаћем столу, испод црвеног
абажура, дочекао га је остатак рукописа и
шољица хладног чаја.
Негде у близини, грамофон је тужно иска
шљавао прелудијум Сергеја Рахмањинова.

Да ли је то био Кристофер Марлоу, Едвард
де Вер или ипак Сер Френсис Бејкон? Неви
но је сркутао црни чај справљен од Camellia
sinensis, а потом би уследило унапред испла
нирано оправдање.
„Извините, господине, али морао бих да
продужим рок, Рахмањинов је распарчао де
ведесет девету страницу. Будите уверени да
се страшно осећам овим поводом.”
„Рахмањинов?”, саговорник је узвратио
преко обода винске чаше.
„Рахмањинов, мој љубимац, шетландски
овчар.”
Истина је била да је деведесет девету стра
ницу рукописа појео он, озлојеђени писац из
сенке који не поседује кућног љубимца. Паж
љивом посматрачу можда је промакла сићуш
на мрља пруског плаветнила на рубу горње
усне. Те вечери одлучује да ће рукопис нас
ловити: „Квака 99”.
***
Рандеву у Шекспировој поновио се тачно
једанаест пута.
Црни чај, Рахмањинов и бесно руковање
постали су својеврсни алгоритам.
Умео је да дочара укус и храпаву стуктуру
сажвакане странице. Првобитно горка кап
мастила лагано је прелазила у слаткасти опи
јат, попут јабуке пржене у шећеру на уличном
вашару.
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ПОХВАЉЕНА
ПРИЧА

Радојица Радовић,
Црна Гора, Цетиње,

САН И СУЗЕ

струка, не толико ради осујећења њене намје
ре колико ради увјерења да је она доиста поред
њега, читава и жива.
„Зар сан може бити тако страшан?“ – упита
ла га је с дозом невјерице.
„Гледао сам жену како се стропоштава у про
валију.” – издушило је из њега.
„Јеси ли је познавао?“ – управила је најдис
кретније зенице у његове.
„Нијесам.“ – слагао је, с погледом већ скри
веним у њеној бујној коси.
„Онда сан не важи.“ – казала је сасвим сти
шаног узбуђења, пољубила га страсно у уста и,
пребацивши му руку преко груди, припила се
при њему више као дијете које у родитељској
близини тражи сигурну заштиту од ноћне неиз

„Не!“ – скоро ван себе је вриснуо Иван на
концу тешког сна, једва успијевајући да прибере
мисли и колико-толико укроти тијело које му се
тресло ни да га је најљућа фебруарска студ оши
нула, а срце му помамније тукло него кад је јед
ном летио са крова.
Његов крик пробудио је Нађу са којом је те
ноћи био први пут. Гледала је у њега нетреми
це, сасвим уплашена и покајана што се налази у
кревету са мушкарцем који је скоро избезумље
но гледао у њу и тешко дисао. Хтјела је нешто
да каже, али се умјесто тога покренула да изми
ли из кревета и бијегом се спаси од „ко зна как
вог лудака”, којега је тако неопрезно пустила
код себе већ првог дана њиховог познанаства.
„Уснио сам ужасан сан.” – једва је некако
претурио преко усана, свезавши руке око њеног
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Ту потресну сцену Иван није никако могао
да изврти из главе. Она га је опомињала и у тре
нуцима док се у острошком манастиру закли
њао Нађи на вјечну љубав и слушао њене ри
јечи да ће до краја живота само њега вољети, и
читавог оног прекрасног јула који су провели на
Острву цвијећа, и сваки пут кад су палили сви
јеће по светињама на Космету, и приликом раз
гледања базилика Светог Петра и Свете Марије
Велике у Риму и цркве Santa Marija della salute
у Венецији, и онда док су ћутали пред брон
заним Пушкином у Москви, једнако као кад су
опорављали цвијеће које су затицали једва у
животу након њихових путовања, или удисали
липов мирис током вечерњих шетњи. Није га ос
тављала на миру ни након њихових најинтим
нијих тренутака. Прострујала би му мислима и
лупила га као удар нечега тешког и тврдог, што
више производи звук него бол, и увлачила не
спокој у сваки дјелић његовог тијела.
„Понекад ми се учини да нешто тајиш од
мене!” – прозрела га је једном Нађа.
„То ме гњави понеки књижевни лик.” – из
вукао се опет доста спретно.
„Учини га непостојећим” – упрла је прстом
ка слици на зиду, на којој је била насликала
жену са одлазећим голубом у десној и долазе
ћим гавраном у лијевој руци.
„Волио бих да птицама измијениш мјеста.”
– изненадио је и себе примједбом.
„Гавран је сто пута суптилнија птица од
голуба.” – успротивила се и њежно je прешла
руком преко доиста сјајно дочаране жутокљуне
тамне грудве надомак лица жене која је, иако
то она није признавала, неодољиво на њу под
сјећала.

вјесности него као жена која је само неколико
сати раније први пут водила љубав са „правим
мушкарцем”, и у што приснијем додиру тијела
настоји да продужи ужитак.
Са два непомирљиво супротстављена табо
ра у себи Иван је дочекао зору. Није умио ни
назад ни напријед. Ломио се да ли да остане
уз Нађу или заувијек је напусти. Од ње му се
није ишло, па се није усуђивао да је оптерети
и потресе сном и највјероватније изазове да му
окрене леђа. А од продужења везе хватао га је
страх. Што, ако се сан оствари? – зебло га је у
души. Опет је губи. Ум му је говорио да што
прије оде од ње, али срце му није дало. Одрекао
би се тако њеног прћастог носића, кестењастих
очију, булкасто набреклих усана и љупког врата.
Лишио несвакидашње искрености и просто
душности. Цијелог живота тражио је жену по
пут ње и баш кад му се то остварило уснио је
најстрашнији сан у животу.
На Везировом мосту је чврсто држао Нађу
у загрљају и њихао њоме над бистром водом
Мораче. Она се ни најмање није плашила, а
он је строго пазио да га чврстина мишица не
изда. Била је сва раздрагана, а он очаран ње
ном срећом. И баш кад је хтио задњи пут да је
надвије над ријеком, она се снажно одбацила но
гом од ограде моста и излетјела му из наручја.
Развејали су се се њена дуга коса и лака бијела
хаљина и стрмоглавили у провалију. Понадао се
да ће пасти у воду и да ће успјети да је спаси из
таласа, али, иако су се у тренутку пада налази
ли баш на средини моста, она је летјела право
на тамне и оштре стијене. Вриснуо је „Не!”, а
она је леђима пала баш на ону најкрупнију и сва
се низ њу скршила.
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Ближила се десетогодишњица њихове везе
и вријеме је – како то обично бива – чинило
своје. Удари језиве сцене са моста, иако нијесу
бивали рјеђи, постајали су блеђи и краткотрај
нији. Њихово осјетно слабљење у интензитету
и трајању најистинскије га је радовало и хра
брило да његов сан и не мора значити икакво, а
посебно не лоше предсказање. Бивао је све увје
ренији да се може лишити највећег дијела једи
ног терета који је, бар кад је он у питању, опте
рећивао њихову везу. С истинском дозом охраб
рења предожио је Нађи да цио јул проведу на
Острву цвијећа и на миру припреме заједничку
књигу од репродукција њених слика и његових
најновијих пјесама.
„Сан и сузе.” – изненадила га је већ при
премљеним насловом.
Није му се свидио њен предлог. Погађао га
је баш тамо гдје је најосјетљивији. У настојању
да пронађе неки срећнији склоп те двије рије
чи провео је све сате од растанка са Нађом до
тренутка – а поноћ је већ била одавно прошла и
десетак листова папира пред њим били сасвим
ишарани – када га је њена сестра обавијестила
да се живот његове вољене жене већ мјери са
тима.
Затекао је Нађу ни мало другачију него када
су се растали. Да није лежала на болничком
кревету помислио би да спава најнормалнијим
сном. То му је јако подгријало наду да ће прежи

вјети. Стегао јој је руку и казао да је дошао да
је води тамо гдје јој је и обећао. Из лијевог угла
лијевог ока потекла јој је суза.
„То је рефлексно” – разочарао га је љекар
– „Њен мозак не може да реагује јер је у пот
пуности заливен крвљу. Шансе да преживи го
тово и не постоје.”
Читав сат престајао је над Нађом. Предавао
је памћењу вољену жену коју никада више неће
видјети живу. Пребирао је безброј пута сваки
дјелић њеног лица. И открио на њему први пут
једну усправну и двије положене боре на челу и
црвенкасту тачку, налик мрљи, на десном капку.
Чак ни за рупицу на дну браде није знао. Пољу
био је у лице, у оба образа, у усне.
Сјутрадан је букет кала – баш онаквих какве
је она уживала да слика – положио поред ње
них скрштених руку. Пољубио је у чело. Сузе
су му грунуле и попадале по њеном лицу. Јед
на је канула на њену трепавицу и продужила
низ образ, баш истом путањом као и она њена,
јучерашња, која се од најобећавајуће преобра
тила у најонеспокојавајућу сузу коју је у животу
упамтио.
И срце му је залупало кад да ће да му се
отргне из груди, баш као и оне ноћи од прије де
сет година, кад је уснио најледенији сан у свом
животу. И чуо је како њене нијеме усне понав
љају: Сан и сузе... Сан и сузе... Сан и сузе... Сан
и сузе...
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ПОХВАЉЕНЕ
ПЕСМЕ

Горан Јовић, Бачка Паланка

СНОВИЂЕЊА
(Сени Момчила Настасијевића)

II

I
Нечујна,
откуд приђе?
Куд ти право
да ми бдиш наду?

„Људи су мртви а не смртни.
Сунце ће проћи и кроз наше очи
неизмењено.“
Б. Миљковић

Овде
у Страду
јалов је плод.

Растем у тишини.
Зар залуд болим брижне очи
њене.

Жудиш ли ме спасти,
удри.

Мучно,
мучно је за мене.

Дечачке разнеси
и лажноплави свод.
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Мајко,
што ме пусти тако
неслична себи?

Расточен Акорд
у непојам душа.

Шта би? Где би?

Ко да га скупи?

Кад мртав
а не би.

Коме Моћ да га
саслуша?

III

Осцилира мудрост,
као клатно.

Господару Помаме и Таме
(јер си, слутим, ти исти
један),
зашто тако окрутну казну
за ме?

V
Корача лаж
кроз пределе лепоте.
Кунем се да
не видех лепше животе
до децу
на гробљу отхрањену.

Снагу песимисти
а мени
подло гаташ сан.
Кад процвета дан
Срце је моје тужно.

Калигула, прави век:
злобим робљу,оно зна чему!

Поштеније би било
да је лето
мало мање јужно.

И Ајнштајну
за љубав завичајну.

IV

А мене глад
гони
у
Хад.

„Ни реч, ни стих, ни звук
Тугу моју не исказа.“
М. Настасијевић
Ни Еол ни клин
ни длето ни платно.
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VI

VIII

Који чути виче
који песми кличе.

(Песма)
Како да те отерам,
невидљива?

Рујне први точи чини
слутњом црном трезни
ини.

(Што ми камен
тежи она боље плива.)

Срце и ум
Ко степа и друм.

Фрула усред груди
одбрану ми гуши
кад загрца надом.

Један без другог беспут,
у понор воде.

Бесмислица у мојој души.

Никад се не ороде.
VII

Света
за рођене Страдом.

(Поезија)

IX

Речи јој
покрале свежину бршљана,
па ме заводи.

(Начин)

Руке јој кетмански
зборе о слободи.

Песму жудим –
коме да је певам?

Као змија око груди
и одбрану ми гуши.

Силну Песму жудим,
али гласа немам.

Бесмислица
у мојој души.

2.

1.

Шорокоок, јутром
сунце мамим.
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Довече већ спржен
батргам у тами.

Наивни мој граде
тужно бео
снагом недоступан ником.
Не мењам ништа.

3.
Ал неважно је, зрим
- Дис или Горан.

Не мичем Гетеа,
ни Маркса,
ни Хрватског бога Марса.

Некако гној,
морам.

Само неспретан,
да преживим.

4.
Проклет, не зашкиљим
више.
А слутим:
не умем ни да ћутим.
5.
Да запевам,
можда и преживим.
X
(Финале)
И тако,
и нисам и јесам
а Круг цео,
незагребан стихом.
Тек нада
у
Живот без наде.
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ПОХВАЉЕНИ
ЕСЕЈ

Анђела Пећинар, Карловачка гимназија,
Сремски Карловци

ТРАГОМ НАСТАСИЈЕВИЋА
Тишином чудно
све ми засветли −
крилата походи ме она.
Мисао, Момчило Настасијевић

Мисао, наш почетак и крај. Суштина. По
кретач. Подстицај, водиља и смрт. Момчило Нас
тасијевић − традиционалиста у доба модерне.
Самом речју враћа нас коренима, док формом и
стилом одлази у далеку будућност. Двадесет пр
ви је век, а он, још увек под велом тајне за нас,
остаје свеж. Није песник који разгрће слојеве
да би спознао суштину, он се никад није бавио
ничим другим до суштином. Зато познаје тајне
природе и универзума, а пре свега основне, чис
те људске туге.

Туга. Туга која опседа њега и његово ствара
лаштво. Туга која кроз камење прошлости пружа
корење деструкције, развија гране бола, испу
њава се лишћем, људским крицима и вапајима.
Камен. Камен као мотив у песмама Настаси
јевића представља управо човека, човеков терет,
рођење, смрт и речи. Од земље потичемо, земљи
се враћамо, а наша заоставштина се сведе само
на гробни камен, испуњен тугом, украшен не
изреченим речима. Камен је зато и круг, циклус.
Почетак песме уједно је, често, и њен крај.
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Корен. Остаје ми мистерија. Можда пред
ставља родољубље, порекло, везује нас за мес
то, али ме плаши што и у њему има помало де
струкције. Опраштам, то је оно што смо, обични
људи, често волимо да патимо. Често се заправо
боримо сами са собом.
Способна сам да осетим, чујем, разумем
песме. Није му потребна велика, него одабрана
публика. Између два рата, тихо је говорио о су
штини ствари, дао дефиницију егзистенције чо
века.

Песников камен на гробу је наше неосвр
тање на природу, традицију, породицу. Зато нам
и пружа само тугу, а узима речи, оно што нам је
посебно драго.
Он ствара лапидарну, елиптичну поезију на
говештавајући њен скривени смисао и тако нас
подстиче да се вратимо тој светлој и светој мисли.
Редукција језика и емоција, углавном намерна.
Отуђеност. Остају само речи из осаме. Дају
наду, наду да нам живот тек отвара своје двери.
Наду коју као да Настасијевић у свом сивилу
није видео.
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ЧЛАНЦИ
И ПРИЛОЗИ
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2400 ГОДИНА
ОД РОЂЕЊА
АРИСТОТЕЛА1

Јелена Јоксић

ОГЛЕД О АРИСТОТЕЛУ

„Ти филозофи … Све они знају.“ Међу љу
дима постоји једно уврежено мишљење да фи
лозофи имају одговоре на сва питања. А мало је
познато да они заправо имају сва питања, а тек
понеки одговор.
Размишљајући о току филозофске мисли и
изучавајући историју филозофије, неминовно
се намеће питање: „Који филозоф је извршио
највећи утицај на мене?.“ Утицај једног човека
или његовог учења може ићи у више праваца.
Једно учење може да се надограђује и наставља
свој развој, док постоје и они случајеви када се
одређене тезе у потпуности одбацују, али то их
не чини мање битним. У филозофији су често
критике и одбачене претпоставке од великог
значаја. А по мом мишљењу, питања која се по

Генерална скупштина УНЕСКО, на својој 38. сед
ници, 2016. прогласила је годином Аристотела.
1
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стављају од највећег су значаја и врше велики
утицај на ток филозофске мисли.
Имајући у виду утицајност и значајност ве
ликих умова у историји, овај рад ћу посветити
филозофу који је променио у великој мери ток
филозофске мисли и који, после толико времена,
и даље ставља велики знак питања изнад глава
великог броја људи. Био је Платонов ученик,
затим учитељ Александра Македонског, осни
вач школе у Лицеју, први научник у историји и
писац најзначајнијих филозофских дела, попут,
Метафизике, Политике, Никомахове етике. Реч
је о Аристотелу, најученијем Грку и свакако јед
ном од најутицајнијих људи у историји фило
зофије.
Рођен је 384. године пре нове ере у граду
Стагира на полуострву Халкидику, као син Ни
комаха, лекара на двору краља Аминте III Ма
кедонског, деде Александра Македонског. Ско
ро двадесет година је похађао Платонову Ака
демију. Упоређујући Платонова и Аристотело
ва учења, очигледна су одређена разилажења.
Аристотел је био систематичан филозоф, изуча
вао је природне науке и показивао је огромно
интересовање за природне чињењице и законе,
док је Платон гајио другачија интересовања.
Учење о идејама, једно од централних теорија
његове филозофије, алудира на идеалистичке
ставове који се преплићу у Платоновој фило
зофској мисли. Око 345. године п.н.е., Аристо
тел одлази у Пелу да би подучавао Александра
Великог. Подучавао га је политику и етику, у
нади да ће постати велики владар. Међутим,
поред те две дисциплине, многи историчари су
сматрали да га је Аристотел наводио на дру
ге гране филозофије, идеје и теорије. Десетак

година касније, враћа се у Атину и почиње да
предаје филозофију у гимназијуму који је сагра
ђен у част Аполона Ликијског, по којем је школа
добила име Лицеј. Често се могао чути и назив
перипатетичка школа, јер је Аристотел волео да
расправља са својим ученицима о филозофским
питањима, шетајући горе – доле. Године 322.
п.н.е. умире у Халкиди, на Еубеји, од дугого
дишње болести.
С обзиром на то да је опсег Аристотеловог
бавељања филозофијом заиста огроман, у да
љем писању бавићу се најзначајнијим и најути
цајнијим учењима и теоријама која су на одре
ђене начине променила филозофско мишљење.
На самом почетку бих навела логику и мета
физику, затим етику и политику, а на крају физи
ку ипоетику. Најпознатија Аристотелова дела су:
Органон
Поетика
Реторика
Никомахова етика
Политика
Метафизика
Физика
О души
Један од најзначајнијих Аристотелових до
приноса јесте подела филозофије на теоријску
филозофију, у којој се тежи сазнању као таквом,
а не практичној сврси. С обзиром на то, Ари
стотел у ову филозофију убраја физику или фи
лозофију природе, математику и метафизику.
Главни предмет физике јесу материјални пред
мети који су подложни кретању. С друге стране,
математика се бави непокретним предметима
који су неодвојиви од материје, а метафизика
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одвојеним од материје (трансцедентним) и не
покретним предметима.
Практична филозофија бави се изучавањем
политичке науке, али, поред ње, она се бави и
различитим дисциплинама попут стратегије, еко
номије и реторике.
На крају, поетичка филзофија треба да се
бави производњом а не деловањем као таквим.
Деловањем се бави практична филозофија, док
поетичка филозофија је по својој замисли и
сврси теорија уметности.
Када говоримо о Аристотеловој логици, која
је данас позната под називом „формална логи
ка“, треба имати на уму да Аристотел под њом
подразумева анализу људског мишљења у ње
говом односу према стварности. Међутим, по
стоје случајеви када ствари у стварности не
постоје баш онако како их је ум замишљао,
на пример, оно опште. Како дефинисати такве
појмове? Аристотел их је назвао Категоријама
– најопштији појмови којима је тешко наћи оп
штији појам потребан за дефиницију. Поред
тога, оне представљају основне појмове на ко
јима почива научно сазнање. Укупно их је десет:
супстанција, квалитет, квантитет, време, место,
положај, поседовање, однос, делање и трпљење.
Бог је једина супстанција која не поседује мате
ријални супстрат, док свака друга супстанција
мора да га поседује.
Познато је да је централни проблем којим
се логика бави закључивање, као и врсте зак
ључивања. Дакле, бављење тим проблемом за
почео је Аристотел. Иако каже да је за нас зак
ључак на основу индукције јаснији, он ипак
бива наклоњенији силогистичкој дедукцији и
сматра да до научног сазнања долазимо изво

ђењем закључака из истинитих премиса о уз
роцима ствари помоћу исправне научне мето
де, а за Аристотела, то је управо силогистичка
дедукција. Термин који му је донео вечну славу
и с којим бих закључила излагање о значају
Аристотелове логике, јесте силогизам. Аристо
тел га је одредио као „говор у коме ако се нешто
постави из тога нужно следи нешто друго од
оног што је изложено.“ Постоје три форме си
логизма;
1) Средњи термин је субјект у једној, а пре
дикат у другој премиси.
(„Свака животиња је бивство. Сваки човек
је животиња. Стога, сваки човек јесте бивство.“)
2) Средњи термин је предикат у обе премисе.
(„Сваки човек може да се смеје. Али није
дан коњ не може да се смеје.Стога, ниједан коњ
није човек.“)
3) Средњи термин је субјекат у обе премисе.
(„Сваки човек може да се смеје. Сваки чо
век јесте једна животиња. Дакле, неке животи
ње могу да се смеју.“)
Аристотел је први подробно обрадио зако
не логике, разматрао је врсте закључивања и
дошао до три аксиома на којима почива научно
сазнање:
1. Принцип идентитета – а јесте а; свака
ствар је идентична самој себи.
2. Принцип контрадикције – није п и не-п; не
може бити истинито тврђење и његова негација.
3. Принцип искључења трећег – п или не-п;
за свако тврђење важи да је истинито или оно
само или његова негација.
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такво, стога, она има за задатак да главни основ
свих бића објасни. Према Аристотеловом миш
љењу, постоје четири разлога бића:
Материјални
Ефицијентни

Формални
Финални

Смисао материјалног узрока јесте да се от
крије од чега је једна ствар начињена, међу
тим, може се представити као материја у коју се
уносе вечни облици (идеје), који том приликом
добијају своју индивидуалност. Смисао формал
ног узрока јесте да се одговори на питање шта
је то нешто, или на основу чега одређену ствар
називамо одређеним именом. Трећи узрок, ефи
цијентни, јесте разлог бића и представља де
латну силу или узрок постојања, промене и уоп
ште – кретања. Финалним узроком одређује се
сврха нечега и по Аристотеловом мишљењу, све
постојеће има своју сврху и она је унапред упи
сана у конкретно постојање. Кључан појам јес
те ентелехија, која представља кретање ка циљу
који је одређен унутрашњом сврхом, при чему
сврховити развој важи како за живу, тако и за
неживу природу.
Све што постоји, у различитом степену, исто
времено је биће у потенцији и активно биће.
Другим речима, све што у себи садржи потен
цијално биће настоји да се претвори у актуелно.
Јединство материје и форме, то јест могућности
и стварности, омогућава постојање различитих
форми супстанције: прва супстанција, друга суп
станција и трећа „чиста“ супстанција. Прва се
односи на појединачна бића и ствари, друга на
разум који има сврху, на мисао као нешто што је
делатно и на опште појмове, родове и врсте, док
се трећа супстанција односи на бога.

Аристотел је био први филозоф који се на
систематски начин бавио облицима исправног
закључивања. Значај његове логике се огледа у
више праваца – научници је користе за испити
вање истинитости и лажности одређених тврд
њи и доказа. У филозофији, она је постала ос
нова за спознавање неког реалног, појединачног
предмета, као и односа који владају у спољаш
њем свету.
„Сви људи по природи жуде за сазнавањем,“
реченица је којом Аристотел започиње своје де
ло Метафизика. Међутим, сазнати нешто зна
чи открити узрок тога нечега. Основни предмет
Аристотелове прве филозофије јесте биће као
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и зависно од тога да ли смо навикли да се тада
држимо храбро или страшљиво, неки постају
храбри, а неки кукавице. Из тог разлога, Ари
стотел је сматрао да је јако важно дати свакој
нашој активност одређени смисао – разлике у
моралном карактеру наших делатности тачно се
одражавају на нашим способностима и живот
ном ставу који из њих проистичу.
Моралне особине су по природи такве да
пропадају. То се дешава или због сувишног за
лагања или недовољног залагања. Онај ко се
свега плаши постаје кукавица, док онај ко се
уопште ничега не боји, постаје лудо смео. Уме
реност је, дакле, једина ствар која одржава мо
ралне врлине.
Дела која настају у складу са врлином морају
задовољити три услова:
Извршилац једне одређене радње мора да по
ступа свесно и са знањем;
Извршилац мора сам да се одлучи на такав
поступак;
Тај поступак мора чврсто и непоколебљиво
да се спроведе у дело.
Други битан део теорије врлина јесте учење
о умерености. Аристотел не говори о аритметич
кој средини, као што је аритметичка средина
између бројева 2 и 10 број 6, већ говори о рела
тивној средини у односу на нас. С обзиром на
то, врлина би била средина између две крајно
сти – претеривања и заостајања за мером. Ипак,
није свако осећање и сваки поступак способан
за ту средину – нека су својим именом пове
зана са пороком, на пример, злурадост, завист,
бестидност, прељуба, крађа, убиство. Када су у
питању ова осећања и радње, нема сврхе гово
рити о њиховој исправности. Она ће увек пред
стављати грех.

Најзад, Бог за Аристотела представља прво,
непролазно и самостално почело. Он је први,
непокретни покретач који све покреће, конач
ни узрок сваког бића. Бог јесте биће бића, које
даје смисао свим појединачним бићима. Како
сам Аристотел каже, Бог је мисао која саму се
бе мисли – мишљење мишљења. Ако би мислио
нешто што је ниже од њега, на пример свет, он
би на тај начин деградирао себе.
Етичке теорије често представљају најин
тересантнији део учења неког филозофа. Етика
је, ипак, неизбежан део људског живота и део
филозофије који свакодневно поставља питања
и трага за исправним одговорима. Аристотел
је понудио теорију врлина као одговор на пита
ње Како постати добар човек? У Никомаховој
етици, он нуди дефиницију врлине, сматрајући
да је она особина (одређено стање) на основу
које и он сам постаје добар и на основу које ће
обављати свој посао како треба. Поред тога, на
води да ниједна морална врлина није по приро
ди усађена, јер ниједна ствар не може навиком
променити своја природна својства. Морал
на својства не настају у нама по природи, ни
мимо природе, већ ми имамо само способности
да их стекнемо, а после их навиком морамо
усавршавати. Дакле, врлину коју поседујемо од
рођења као склоност или могућност, оствару
јемо претходним радом – када поступамо пра
ведно, постајемо праведни, а када владамо со
бом – разборити.
Свако држање и свако стање последица је
одговорајуће активности. Према нашим по
ступцима у односима са другим људима, ми по
стајемо праведни или неправедни, а на основу
онога што чинимо када западнемо у опасност
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сификацију државних уређења, а затим и об
јаснио како би, по његовом мишљењу, требало
да изгледа идеално и реално најбоља држава.
Три добра државна уређења би била: монар
хија (басилеја), аристократија (владавина најбо
љих), и политеја (владавина већине); међутим,
свако од ових уређења има своје изопачење:
тираниду, олигархију и демократију. Апсолут
но најбоље државно уређење би била басилеја,
а реално најбољи поредак – политеја. Тај по
редак одговара свим државама и свим околно
стима. Политеја је мешани облик владавине,
одговарајућа мешавина олигархије и демокра
тије (важно је да и један и други, богати и сиро
машни, имају учешће у политици).
На првим странама рада поменула сам Ари
стотелову теорију четири узрока која свака
ко представља једну од најзначајнијих теорија
свих времена. Он ју је изнео у делу Физика, зна
чајно за још једну теорију која представља је
дан од почетака модерне физичке науке. Нарав
но, реч је о кретању. Аристотел говори о две
врсте кретања – природно и изнуђено. Кретање
је за Аристотела знатно шири појам од нашег
и значи промену. У Физици, Аристотел каже да
има онолико врста кретања колико има врста
бића, то јест категорија. Међутим, у Органону,
он наводи десет категорија, док у Физици седам
или осам, у случају да се и време рачуна као
категорија. Како Аристотел промене релација не
сматра у општем случају „правим“ променама,
листа релевантних категорија се смањује на че
тири: супстанција, квалитет, квантитет и место.
Дакле, можемо рећи да постоје три врсте кре
тања, као и супстанцијална промена. Крет а
ње с обзиром на категорију места – такозвано

Аристотел закључује да је изванредно теш
ко погодити праву средину, па предлаже да се
изабере барем мање зло. Да бисмо знали шта
треба да бирамо и како да поступамо, потребно
је поступати по његовим упутствима – највише
се треба уздржавати од пријатности и уживања,
јер нас оне спречавају да судимо непристрасно.
Оно што је сигурно, јесте да средњи пут у свему
заслужује похвалу.
Најзад, оно што човека чини срећним, јесте
остварење његове специфичне суштине, то јест,
исправно коришћење разума. Срећа није мате
ријално уживање, већ представља добро вођен
живот – живот у складу са умереношћу. Ме
ђутим, то не значи да су материјална уживања
искључена из доброг живота. Напротив, ако ис
правно користимо наш разум, материјална доб
ра и част у заједници ће нас пратити. Свако је
срећан у оној мери у којој практикује врлине.
У Политици Аристотел додаје још један ус
лов који је потребан да се задовољи да би чо
век био истински срећан, а то је живот у зајед
ници. Он човека дефинише као зоон политикон
– политичка животиња. Сврха државе је срећа
њених грађана. Ипак, држава се налази испред
породице и појединца, самим тим, интереси по
јединаца се подређују интересима заједнице.
Највиши политички циљ којем се може тежити
јесте управо добро саме државе. Код Аристоте
ла је етика уско повезана са политиком и полис
се посматра као заједница слободних и једнаких
људи који су у стању самостално да одређују
шта је исправан живот за њих.
Познато је да је Платон имао своју идеју
идеалне државе, а сличну замисао је имао и сам
Аристотел. Као и Платон, он је направио кла
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ваздух, јер је он једини који остаје у контакту
са каменом када камен напусти руку. Рука по
креће и камен и ваздух, и када камен престаје
да буде у контакту са руком, њега и даље гура
ваздух. Дакле, рука не предаје ваздуху само кре
тање, већ и моћ да покреће.
Фасцинантна је чињеница то да су се Ари
стотелове физичке теорије задржале читавих се
дамнаест векова, све до Коперника и до велике
научне револуције. Тај податак довољно говори
о утицајности и Аристотеловој величини, као
филозофа и као научника.
До сада је већ јасно колико је Аристотел до
принео филозофији и науци уопште, али његов
утицај и значај не мањка ни у уметности. Јед
но од његових најлепших дела, Поетика, по
свећено је трагедији. Трагедија код старих Грка
није само један уметнички облик, већ и друш
твена установа налик политици или судству.
Она испитује Грчку стварност, повезује митове
и прошлост са гледаоцем и артикулише један
специфичан вид људског искуства. Стога, по
следњи део овог рада посветићу његовој дефи
ницији трагедије и осећањима која она треба да
изазове код публике.
Трагедија је мимеза озбиљне, целовите рад
ње, која има величину, украшеним говором и то
сваком од врста украшавања повезаних са од
говарајућим делом трагедије људима који дела
ју, а не приповедају и путем сажаљења и страха
постижу катарзу таквих осећања.
Аристотел разликује шест основних делова
или елемената трагедије – митхос (прича, фабу
ла, радња), етхе (карактери), дианоија (мисао,
расуђивање или мисли карактера), лексис (дик
ција, говор), мелопоеија (оно што се пева, хор

локално кретање – јесте једино које бисмо да
нашњим језиком назвали кретањем.
Све у свету има своје место и у „природи“
му је да се ка том месту креће. Тако је земљи
природно место доле („доле“ није релативан по
јам за Аристотела), води изнад ње, ваздуху и
ватри је место горе. Дакле, води и земљи је при
родно да се крећу праволинијски ка свом месту
надоле, ватри и ваздуху праволинијски нагоре,
док је небеским сферама природно кретање ро
тационо. Занимљиво је што код природног кре
тања нема ефицијетног узрока, већ главну улогу
игра финални узрок. Са друге стране, код изну
ђеног кретања, ефицијентни узрок је пресудан.
Оно што је Аристотел називао изнуђеним
кретањем, у данашњој физици пример за такво
кретање је „коси хитац.“ Ако бацимо камен, он
се не креће „природно“ чим се одвоји од руке,
већ се по параболи креће и надоле и у страну,
(наравно, Аристотел тада није знао да се та ли
нија назива парабола, једино му је било битно
да се камен не креће праволинијски). Такође,
када камен бацимо право горе, он ће се неко
време удаљавати од свог природног места, што
је типичан пример изнуђеног кретања. Међу
тим, за Аристотела се јавио проблем; поједи
начне ствари морају бити покренуте нечим
споља, и то нешто спољашње мора бити у кон
такту са оним што покреће, стога, када бацам
камен, моја рука или ја сама смо ефицијентни
узроци кретања камена. Али, поставља се пита
ње зашто се камен креће и даље „неприродно“
и када се одвоји од руке, јер с обзиром на то да
камен са руком више нема контакта, рука више
не може да буде узрок. Једини кандидат за ефи
цијентни узрок продуженог кретања може бити
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жено пати). Стога, преостаје „само један човек
по средини“, како то каже Аристотел, и то је онај
који се не истиче честитошћу или праведнош
ћу, нити пада у несрећу због злобе, већ радије
због неке грешке, кривице. Под кривицом Ари
стотел разуме неку грешку која је довела до по
грешне радње. Сама грешка може бити морална
или интелектуална. У сваком случају, трагичка
несрећа мора већим делом да буде незаслужена,
мада не као последица случајности, јер би то
било у супротности са захтевом за каузалношћу
догађаја.
Он разликује и три врсте односа између
актера трагедије. То су или односи између не
пријатеља, или односи који нису нити између
пријатеља нити између непријатеља, или су то
односи између пријатеља. Аристотел овде пред
ност даје односима између пријатеља, јер они
изазивају најснажније емоције.
Аристотел прави још једну поделу и ранги
рање четири могуће ситуације у радњи. Најло
шија је она када се поседује знање о нечему и
нешто намерава да се учини, али се то не учи
ни. Ту нема патоса. Боља опција је када се са
знањем нешто учини, мада ту недостаје прави
трагички ефекат. Још је боље када се нешто не
зна, али се учини и затим препозна. Међутим
најбоље је када се не поседује знање и када се
нешто намерава, али пре трагичког акта долази
до препознавања.
Ипак, шта је то што причињава задовољ
ство код трагедије? За Аристотела је јако зна
чајан појам катарзе. У свом основном значењу
катарза значи „очишћење.“ Катарза може да се
разуме и као оплемењивање наших емоција,
осећања и нас самих. Она води ка достизању

ске партије) и опсис (изглед, сценски апарат за
лица која делују). Прича (фабула) најважнији је
део трагедије за Аристотела, који је назива ду
шом трагедије. Карактери на сцени нису подра
жаваоци других појединачних карактера, већ
су подражаваоци читаве фабуле, живота, среће,
несреће, и свега што једном причом жели да се
представи. Добро осмишљена прича може да
одвуче пажњу од евентуалних пропуста карак
тера на сцени. Коначно, трагедија нас осваја
својим преокретима и препознавањима, који су
управо део приче. Трагичка фабула мора бити
јединствена. Овде се не мисли само на једин
ство времена, места и радње, већ на то да сваки
елемент трагедије мора да буде постављен на
своје место, да све буде ту са разлогом и да све
буде повезано у један јасан низ узрока и после
дица.
Такође, разликује три дела приче – прео
крет, препознавање и патос. Преокрет (перипе
тија) је обрт радње супротан очекивањима (али
не без вероватности и нужности), препознавање
је прелазак из непознавања у познавање, док је
патос радња која доноси пропаст или бол (уми
рање пред гледаоцима, случајеви великог бола и
других страдања).
Трагедије треба да изазову страх и сажа
љење, а лепа трагедија не би требало да прика
зује пад честитог човека из среће у несрећу, јер
то не изазива страх и сажаљење већ гнушање.
Лепа трагедија не треба да приказује ни прелаз
рђавог човека из несреће у срећу. Најзад, она
не сме да приказује ни пад веома рђавог човека
из среће у несрећу, јер би то изазвало само чо
вештво, а не страх (јер није нама сличан), или
сажаљење (јер то ужива само онај ко незаслу
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некаквог духовног спокојства. У том контексту,
катарза је присвајање и довођење емоција у ред,
радије него њихово одстрањивање. Изазивање
сажаљења и страха може бити управо начин
да се са тим емоцијама носимо, док нас саосе
ћање уздиже и усмерава нам пажњу и ка дру
гим људима и животима. Смисао трагедије је у
приказивању свега онога што чини један живот,
свих срећа и несрећа које могу некога да задесе,
људских поступака и људских судбина. У нама
се буде страх и сажаљење услед препознава
ња људске крхкости која је сложена у трагичку
фабулу, и то је уживање које је, по Аристотелу,
својствено трагедији. Задовољство у трагедији
зависи од нашег саосећања са ликовима, од на
шег реаговања на емотивни садржај који је део
једног трагичког или драмског комада. Трагедија,
ипак, с једне стране може дубоко да нас потре
се, али са друге стране може да нас помири са
нама самима и са околином у којој живимо.
Циљ овог излагања је показивање колико
једна особа и један ум могу да утичу на беско
начни ток мисли. Да ли се икада довољно за
питамо колико једно питање може да промени

све? Истина, одговори јесу битни, али питања
су она која им претходе. Настао је РНК, па ДНК,
па су се створили вируси и бактерије, а затим су
дошли на свет и примитивни облици живота, а
на крају и они сложенији. Међу њима појавио
се и човек, са умом и разумом, две руке и две
ноге. Угледао је два камена и питао себе шта све
може да уради са њима. Човек је изумео ватру.
Зар то није чиста генијалност?
Токови мисли су променљиви. Они теку, рач
вају се, а мисли се често стапају једна с другом.
А све то омогућавамо ми сами, својим свако
дневним размишљањем. Филозофи, научници,
историчари, и остали мислиоци постојали су,
и постојаће да таква размишљања утемеље и
објављују. Аристотел је само један од безброј
генијалних умова који су успели да оставе траг
и да изврше посебну револуцију.
Пишући овај рад, дошла сам до закључка да
овде није реч само о Аристотелу. Нека ово буде
једна ода филозофији, мишљеној мисли, напи
саној речи, сваком мислиоцу попут Аристотела
и, најзад, сваком питању за чијим се одговором
трага!
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Дејан Ацовић

ОБРЕНОВИЋИ У
ФРАНЦУСКОЈ ШТАМПИ
Le Monde illustré,
12. децембар 1885.
Le monde illustré (Свет у сликама), француски
је недељник који је излазио у периоду од 1857.
до 1940, те 1945. до 1956. Први број, под уред
ништвом извесног Ашила Бурдија, појавио се
18. априла 1857. Од самог је почетка своју паж
њу усмерио на међународну политичку сцену
и догађаје у владарским кућама Европе. Имао
је шеснаест страна у формату велики фолио, и
стајао је 30 сантима за примерак. У прво вре
ме је редакција окупљала слабије познате нови
наре, међутим, доцније су своје текстове у не
дељнику објављивале и такве личности као што
су Жорж Санд и Луиз Колет. Након 1860. долази
и до значајног побољшања у графичком изгле
ду листа, пошто је нови власник, Шарл Иријарт,
објављивао и прилоге једног Гистава Дореа.
Тираж је увек био релативно висок, просечно
око 30 000 примерака. Године 1956, након губ
љења даха у борби са конкуренцијом и проме
њеним интересовањем читалаца, лист коначно
престаје да излази.
Насловна страница, од 12. децембра 1885. по
свећена је српској краљевској породици; на њој
су се нашли краљ Милан, краљица Наталија те
мали Александар.

На средњим странама, предвиђеним за зна
чајне политичке догађаје, нашле су се уметни
чке визије Српско-бугарског рата.
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Ана Јелић

РОМАНТИЗАМ У
ПРОФАНОЈ АРХИТЕКТУРИ
КОСТЕ ШРЕПЛОВИЋА

Култура грађења и обликовања на простору
Србије стара je колико и њена државност. На
простору Србије, европске тенденције и покре
ти налазили су погодне услове за примену свих
оних решења која су била реализована на запа
ду Европе, било да је реч о урбанизму, естети
ци, филозофији или школама архитектуре. Раз
вој српске архитектуре током XIX и током прве
половине XX века, обележен је богатим архи
тектонско-урбанистичким и историјским разво
јем, као и бројним именима архитеката и грађе
винским инжињерима који су Србију упутили
путем развоја и културном укључивању у мо
дерне европске токове. Проучавање историје
новије српске архитектуре и њене сложене про
блематике, зачето је у појединим описима путо
писаца као што је нпр. био Ф. Каниц1, затим код

М. Ђ. Милићевића, М. Кашанина, а употпуњено
је у делима Б. Несторовића, Б. Којића, Д. Ме
даковића, Д. Ђурић Замоло, Б. Вујовића и дру
гих истраживача нашег градитељства XIX и XX
века, који су писали о Србији и о њеном култур
ном и материјалном напретку, износећи на тај
начин своја запажања.
Грађевинарство преко Саве и Дунава у срп
ским крајевима под Аустријом и Мађарском,
имало је далекосежне утицаје на архитектонске
подухвате Кнежевине Србије. Знатно раније то
грађевинарство прихватило је архитектуру коју
су стварали немачки градитељи тј. архитекту
ру која се развијала првенствено на примерима
бечког барока, али је убрзо прихватило рацио
налније облике класицизма, а затим и свих но
вијих европских праваца уметничког стварања.2

Ф. Каниц, Србија. Земља и становништво, Београд

Б. Несторовић, Архитектура Србије у XIX веку,
Београд 2006, 19.

1

1985.

2
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У развоју нове архитектуре у Србији виде се
само одјеци барока и класицизма, благи ути
цаји архитектонских стилова бечких мајстора.
Са доласком страних инжењера и архитеката
у Србију као што су били Ф. Јанке, Ј. Неволе
и други, који су студирали на европским шко
лама, утицај средњоевропске архитектуре у
Србији постао је снажнији и стилски чистији
и потпунији.3 Почетком XIX века Србија је до
живљавала свој епохални историјски тренутак.
Дешавају се велике политичке промене.4 Наци
онална, политичка и културна револуција захте
вали су нову архитектуру. Та нова архитектура
ће се у последњој четвртини века све више кри
стализовати у посебне српске варијанте, када ће
њихови носиоци бити искључиво домаћи архи
текти, надахнути архитектуром коју су студира
ли на различитим европским школама. Развој
градитељства је свакако у великој мери зависио
од примарних друштвених потреба и култур
не политике. Од средине XIX века, остварена
је велика градитељска продукција за потребе
српске државе, цркве и народа. После кратко
трајне, друге владавине кнеза Милоша, по угледу
Д. Трифуновић, Ђ. Кнежевић, „Прва виша школа
у Београду“, Годишњак града Београда, књ. XXIX, 1982,
Питање зидања јавних зграда у Београду, Крагуевцу, па и
у другим местима, био је још већи проблем, јер је требало
наћи способне грађевинаре и мајсторе.
4
Слабљењем турске централне власти стварају се
услови за покретање ослободилачких устанака. Србија
стиче привремену, а касније потпуну независност и убр
зано крећу у изградњу модерне државе по узору на запад
ноевропске земље. Све је тешња сарадња са Србима из
Угарске,који дају велики допринос том развоју. Од тога
времена се може поново пратити развој културе и умет
ности у Србији.

на многе европске земље, опажа се побољшање
економских односа. Убрзо долази до знатнијих
грађевинских и урбанистичких успона.5 Јавља
се све више потреба да се обнове старе и сагра
де нове цркве, да се подигну зграде за смештај
администрације, да се започне са урбанизацијом
села, са формирањем нових градова и градских
четврти.6 Спроводе се потпуне или делимич
не реконструкције постојеће урбане структуре
српских градова у духу савремених европских
схватања. Кнез Милош је био лично заинтере
сован да се измени изглед градова, користећи
лични положај и утицај. Захваљујући финан
сијским средствима, али и осећањем потребе,
како за себе тако и за своју ближу околину, био
је активан прегалац и градитељ. У Србији све
више цветају занатство и трговина, оживља
вају рударство и индустрија, развија се ситна и
средња буржоазија.7 Развојем трговине и ин
дустрије, успостављањем економских веза са
западном и средњом Европом омогућен је про
сперитетан развој градитељства у свим његовим
доменима – естетским, друштвеним и технич
ким. Градитељска делатност убрзано напредује
по узору на развијене Европске градове. Упо

3

5
Б. Несторовић, н. д., 160, Београд нарочито напре
дује; од полуоријенталске вароши, све више добија европ
ски изглед. Око 1860. године турски се већ више не чује,
а и грчки веома ретко, српски се говори чисто, мада се у
чаршији свуда чује и немачки језик који прелази у Београд
заједно са многим странцима, занатлијама, лекарима... за
једно са западњачком културом...
6
З. Маневић, „Новија српска архитектура“, у: Срп
ска архитектура 1900-1970, Беогрд 1972, 7.
7
Ч. Попов, „Привреда, друштво и политика, у не
зависним државама“, Историја Српског народа VI-1, Бео
град 1983, 9.

редо са борбом за ослобођење од турске вла
сти у српској култури у другој половини XIX
века замире оријентална градитељска пракса у
корист европских метода грађења. Оријенталне
чаршије претварају се у модерне европске гра
дове са дефинисанм градским центром и но
вом функционалном и естетичком структуром
урбанистичких садржаја.8 Напуштање оријен
талне традиције и достизање стандарда разви
јене Европе представљали су стартешке циље
ве српских архитеката и урбаниста у XIX веку.9
Тежња ка европским форматима пренета је из
области урбанизма и на архитектонско обли
ковање градова.10 На западу школовани инжи
њери и архитекте пренеле су у Србију влада
јуће стилове савремене Европе. Градитељи се
називају „инџинирима“. Они су били одгојени у
европским школама. Посао архитеката и инџи
нира нису строго раздвајани. 11

Упоредо са грађењем нових објеката, мења
се и начин живота и уметнички укус грађанске
средине, која је почела да се формира од инте
лектуалаца, трговаца и људи на власти. Од 1804.
до 1914. године на архитектонској сцени Кне
жевине, а потом и Краљевине Србије, јавља се
више различитих стилских тенденција које су
углавном паралелно егзистирале са већом или
мањом превлашћу у појединим деценијама. Све
те појаве и оријентације припадају епохи исто
ризма, која је обележила архитектуру највећег
дела XIX и прве половине XX века. Могу се,
ипак, направити границе појединих епоха раз
воја архитектонских стилова у Србији. Најзна
чајније етапе развоја могу се сврстати у три
главне епохе. Период класицизма12 који се у
Европи јавља крајем XVIII века, у Србији је за
чет у време кнеза Милоша, а његов утицај види
се тек почетком четврте деценије XIX века и
трајаће до половине века, затим романтизам,
као главни и најраспрострањенији стил, јавља
се почетком пете деценије XIX века и престаје
почетком његове последње четвртине, и еклек
тични стилови и академизам јављају се током

А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма
XIX-XX век, Београд 2005, 339-340. Европеизација је много
брже и потпуније утицала на архитектонско обликовање
зграда, док је усвајање западноевропских урбаних модела,
у ширем смислу текло спорије уз доста неуједначености,
импровизације и колебања.
9
Због материјалне оскудице и недостатака струч
њака, градови су споро трансформисани у савремена на
сеља са дефинисаним центром и правилним распоредом,
док је европеизација брже и потпуније захватала област
архитектонског обликовања.
10
Ђ. Боровњак, Архитектура и урбанизам Горњег
Милановца 1853-1941, Чачак 2007, 10.
11
Потпуни спискови инжењера и архитеката запос
лених у државној служби постоје у Званичном Календа
ру са шематизмом. Први пут Календар је штампан 1852.
године под насловом Велики Београдски календар са ше
матизмом књажевства Србије, а затим после краће паузе
редовно сваке године све до Првог светског рата. О крета
8

њу архитектуре у државној служби извештавају редовно и
службене Српске новине од средине 70-тих година па све
до Светског рата.
12
На територији јужне Угарске почетком XIX века
јавља се класицизам под утицајем круга око Доситеја
Обрадовића. У Европи класицизам се јавља много раније.
За његову појаву значајна су велика археолошка откри
ћа везана за римску републику и грчке градове, више о
класицизму у српској архитектури у: М. Коларић, Класи
цизам код Срба, Београд 1966; З. Маневић, н.д.,7-8; Д. Ме
даковић, Српска уметност у XIX веку, Београд 1981, 69-72;
Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791.1848, Бео
град 1986, 101-180.
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70-тих година XIX века и развијаће се до краја
овог периода, а своју декаденцију ће имати тек
између два светска рата. Паралелно са акаде
мизмом почетком XX века појављује се и снаж
но се развија сецесија.
Усвајајући европску архитектуру, Србија је
половином XIX века прихватила и њену нову
тенденцију, романтичарски дух. Аустрофилска
политика Обреновића, посебно доприноси бр
жем и непосреднијем усвајању популарних ро
мантичарских метода грађења средње Европе.
Окренути световима маште и историје, архитек
ти романтизма оживљавају вековима заборавље
не облике средњовековне архитектуре, у чему
претежу сећања на романске, готске, ранорене
сансне цркве и замкове. Мада се романтизам у
Србији појавио пре доласка Чеха Јана Неволе,
управо са њим он добија свог главног прота
гонисту.13 У време епохе романтизма осећа се
присуство већег броја страних, али и домаћих
грађевинских стручњака који су стекли одре
ђено стручно образовање. Њихов рад је под све
јачим утицајем европских архитектонских иде
ја, и утиче на преокрет у изградњи србијанских
вароши.
Најзначајније место у оквиру градитељског
фонда заузимају јавни објекти, чијој је изградњи
управо због њиховог значаја придавана посеб
на пажња. Јавни објекти су све до средине XIX
века биле једине озбиљније архитектонске тво

ревине.14 Свој значај и важност јавни објекти
потврђивали су својом локацијом, али и величи
ном, архитектонском обрадом, а на првом месту
наменом која је условљавала посебан третман.15
У Београду, као и у осталим слободним срп
ским градовима, изграђено је много објеката у
стилу романтизма. Иако нису садржали изразито
национално обележје, романтичарско конципо
вани објекти су допринели општој клими узлета
националне оријентације у уметности.16 Роман
тизам се у архитектури Србије најпре огледа у
примени декоративних мотива на фасадама, као
што је боген фриз испод кровног венца, ритми
зовање зидних платана низовима лучних отво
ра, али и стидљивој примени архиволти и неу
падљивих елемената декорације. За разлику од
класицизма романтизам се врло брзо развија и
лако продире у вароши, али и у унутрашњост
земље.17 Јачање трговине и све бољи економски
услови то омогућују.
Д. Трифуновић, Ђ. Кнежевић, „Прва виша техничка
школа у Београду“, Годишњак града Београда, књ. XXIX,
1982, 62, За своје прве владе, њихов искључиви градитељ
био је кнез Милош. Гoдине 1820. подигао је свој први ко
нак у Београду; затим 1827. рађен је други у Пожаревцу;
1835. свој трећи конак у Београду, у Топчидеру.
15
Ђ. Боровњак, н. д., 10, Најуже градско језгро био је
резервисано за зграде у којима је била смештена државноадминистративна и правна управа, као и за објекте култур
но-образовне и верске намене. Ови објекти као носиоци
архитектонских токова и најзначајнији репрезент града,
у складу са његовом величином и потребама, успешно су
пратили актуелне трендове.
16
А. Кадијевић, Један век тражења националног
стила, Београд 1997, 30.
17
Б. Несторовић, н. д., 23, Разлози за то су што је у
свим већим местима у Србији грађанство било развијено,
и створене су навике по београдском примеру.
14

13
О раду Ј. Неволе више у: Б. Несторовић, „Преглед
споменика архитектуре у Србији у XIX веку“, Саопштења,
X, Београд 1974, 154; Д. Ђ. Замоло, Градитељи Београда,
Београд 1981, 73-76.
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Док је у класицизму облик основе јавних
зграда најчешће био правоугаон без крила, са
изузецима као што је Велика касарна у Београ
ду, у романтизму наилазимо на разуђене основе
и на симетрични тип грађевине са обостраним
бочним крилима, као што је био случај са нпр.
Неволином Војном болницом на Цветном тргу
или касније рађено Капетан Мишино здање.18
Кад је у питању спољашња архитектура ове
епохе можемо уочити два посебна правца ро
мантизма. Оба правца се одликују применом
старих архитектонских елемената и декорације
прихваћених из романских, готских и рано
ренесансних стилова.19 Први је на бази стилски
чистијих композиција новороманских примера
под немачким утицајем који је владао у Аустри
ји и Чешкој. Најзначајнији споменици у ново
романској архитектури били су у Београду Ва
рошка болница (данас Очна клиника у Џорџа
Вашингтона улици), здање Министарства ино
страних дела и Председништва владе, на месту
где је касније саграђен Двор краља Петра.20
Други правац романтизма у Србији, који се па
ралелно развија, понекад скромније на мањим
стамбеним објектима, некад богатије на јавним,
има за базу раноренесансне примере декоратив

не архитектуре Ломбардије. И овај други пра
вац романтичарске архитектуре долази преко
Аустрије и Чешке и често се комбинује са роман
ским елементима.21 Најлепши примери ове ар
хитектуре су Неволино Капетан Мишино здање,
горњи спрат тзв. Крстине механе, као и зграде у
Кнез Михаиловој улици бр. 48. Карактеристика
ове архитектуре су складне пропорције повр
шина, њихова хармонична обрада где су главни
мотиви хоризонтални венци и профили и де
коративно уоквирени прозори најчешће у си
метричном распореду. На спратним фасадама,
зидови приземља су најчешће у рустици, а као
материјал за обраду искључиво су коришћени
опека и малтер, док се камен примењује само за
зону сокла и степенице.
Романтичарски дух и идеал одржавају кон
стантну премоћ над свим облицима класици
стичне дисциплинованости. Могло се и очеки
вати да се класицизам неће осећати потпуно
сигурним у једној неакадемичној средини. По
литичка превирања с краја 50-тих година, бурна
парадирања Омладине српске, позоришни ко
мади чији су називи Сан Краљевића Марка или
Бој на Косову, слике и бакрорези пуни крвних
сцена и осветничког расположења, јесу друшт
вени и уметнички оквири архитектуре.22
Значајан архитекта епохе романтизма у Ср
бији био је рано преминули Коста Шрепловић,
иначе Неволин ученик и сарадник. Коста Шреп
ловић рођен је у Београду 1836. године, где је

Б. Несторовић, н. д., 23.
Г. Гордић, „Архитектонско наслеђе града Београ
да“, Каталог архитектонских бјеката на подручју Бео
града 1690-1914, Београд 1966, 8, Прву фазу друге поло
вине XIX века карактерише нови стил који је под утицајем
романтичарског одушевљења средњим веком. Низ гра
ђевина 60-тих и 70-тих година изграђен је у том „новом
стилу“, у коме има романских, готских и ренесансних еле
мената.
20
Угао краља Милана и Добрињске улице.
18
19

21
Овај правац архитектуре оставио је доста примера
у Западној Европи одакле утиче на Аустрију и Чешку, па
га отуда преносе тамошњи архитекте примљени у српску
државуну службу.
22
З. Маневић, н. д., 8.
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Коста Шрепловић

Окружно начелство у Горњем Милановцу

завршио основну и средњу школу. Његов отац
Готфрид Шрепла, родом из Карловаца, радио је
као фактор словоливнице у Државној штампа
рији. Коста Шрепловић био је један од првих
државних питомаца на студијама архитектуре у
иностранству. Као одличан ученик Коста је до
био стипендију и могућност да студира архитек
туру у Минхену. Пре студија провео је годину
дана на пракси на градилишту у Пешти. Завр
шивши студије у Минхену вратио се у Београд
где 1861. године добија место главног цртача (на
чертатељ) у Главној управи грађевина, а 1863.
године бива постављен за архитекту II класе у
Министарству грађевина све до 1866. године,
када постаје „инџинир“ VI класе.
Шрепловић је за кратко време израдио низ
значајних пројеката. У његовој краткој карије
ри, међу првим делима је пројекат за Окружно
начелство у Горњем Милановцу.23 То је ујед

но први јавни објекат у Горњем Милановцу.24
Шрепловић је успео да у потпуности одговори
задатку, наиме он је до краја спровео идеју о
функционалности простора, уједно чинећи ово
здање најизразитијим обележјем новонастале
вароши. Пошто је зграда пројектована да буде
Окружно начелство, архитекта је водио рачуна
о томе да грађевину прилагоди њеној намени.
Зграда Окружног начелства добија истакнут по
ложај, наиме постављена је на највишој тачки,
остваривши на тај начин „завидан степен мону
менталности“.25 Здање је постављено на про
страном тргу новоосноване вароши Деспотови
це.26 Ово здање заједно са црквом св. Тројице
Ђ. Боровњак, н. д., 11, Шрепловић је творац првог
јавног здања новооснованог града.
25
Б. Којић, Варошице у Србији XIX века, Београд
1970, 29; Б. Максимовић, Идејни развој српског урбанизма,
Београд 1978, 6, Максимовић трг у Горњем Милановцу по
реди са „драгоценошћу француског класичног урбанизма“,
тргом Св. Станислава у Нансију, који је нешто мањи од
трга у Горњем Милановцу.
26
Варош Деспотовица је основана 1857. године као
окружна варош, уместо раније Бруснице. Касније 1859.
године добија ново име Горњи Милановац.
24

23
Б. Несторовић, н. д., 280, Зграда Окружног начел
ства изведена је према пројекту архитекте Шрепловића,
тада једног од првих државних питомаца који су студије
архитектуре завршили у иностранству.
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Поштована је и истакнута симетрија на згради,
која је постигнута прозорским отворима који су
симетрично распоређени. Прозорски отвори су
уоквирени фином профилацијом, у приземљу
сегментастим оквирима, а на спрату једностав
ним оквирима са декоративно обрађеним завр
шецима. Кровни покривач је урађен на четири
воде, а испод крова је профилисани поткровни
венац. Ово здање је веома функцион
 ално, и у
време када је било подигнуто било је најмо
нументалнија зграда у новооснованој вароши.
Значајни историјски догађаји збили су се упра
во у овом здању. Прво су у њој биле смештене
државне канцеларије. Позната је и као седиште
Команде Прве армије на челу са Живојином
Мишићем у време Првог светског рата. Управо
у овој овој згради је 1914. године донета одлука
о Рудничкој офанзиви, када је аутроугарска вој
ска поражена за 12 дана. У Другом светском
рату, за време бомбардовања зграда је остала
нетакнута. У њој је био смештен окружни зат
вор. Трг и зелена пијаца, који су се налазили ис
пред зграде све до краја Другог светског рата,
измештени су и тај део је претворен у парк.
На простору где се данас налази Нови двор у
Београду, постојала је 1910. године зграда Ми
нистарства спољних и унутрашњих послова и
Главног телеграфа. Изградња зграде је започе
та 1860. године по налогу кнеза Милоша за ко
нак престолонаследника кнеза Михаила. После
смрти кнеза Милоша, кнез Михаило одлучује
1860. године у септембру да се започето здање
изда, из чега се закључује да је зграда била до
дељена министарству. То је такође још један од
радова које је Шрепловић урадио. Међутим,
највероватније је да је Шрепловић само водио

из 1862. године чини хармоничну целину. С
обзиром да је град основан у време романти
чарског заноса, и његове прве велике и значајне
фасаде обликоване су у складу са владајућим
романтичарским тенденцијама.27 Изграђена у
духу романтизма зграда Окружног начелства
школски је пример средњоевропског стварања
овог доба. Темељи су свечано постављени 22.
октобра 1853. године. Новембра исте године
из Београда долази Франц Зелени, који је ру
ководио извођачким радовима.28 Тачно време
изградње зграде недостаје, али сигурно је то
било око 1865. године. Зграда је урађена као
једноспратна грађевина правоугаоне симетрич
не основе, врло складних пропорција. Урађена
је без испада на средини, али са мало наглаше
ним бочним ризалитима. У приземљу на сре
дини истиче се улазни вестибил на који се на
довезује ходник, који је постављен у средини.
Са унутрашње стране се надовезује монумен
тално трокрако степениште којим се пење на
спрат. Просторије су конциповане са обе стране
степеништа и ходника. Спољашњост је скром
но али хармонично урађена, са једноставном и
сведеном декорацијом, изведена у духу роман
тизма. Истичу се једино профили око прозо
ра који су такође изведени у романтичарском
духу. Зидана је опеком, а затим је омалтерисана.
Спратови су са спољне стране одвојени про
филисаним кордонским венцем. На тај начин
наглашена је хоризонтална подела грађевине.
27
З. Маневић, „Променљиви идеали српских архите
ката у XIX веку“, Саопштења ИАУС 2, Београд 1969, 59.
28
М. К. Миловановић, „О имену и месту Горњег
Милановца“, Зборник Музеја рудничко-таковског краја 1,
Горњи Милановац 2001, 123.
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надзор при завршавању зграде, јер су планови
морали бити израђени још 1859. године, док је
Шрепловић постављен тек за „начертатеља“ у
Главној управи грађевина 1861. године кад се
вратио са студија. Зграда је касније пренаме
њена за потребе министарства спољних и уну
трашњих послова. На основу чистоће стилске
композиције и хармоничног обликовања маса,
према детаљима елемената и мотива, види се
да је пројекат овог здања радио талентовани
архитекта. Пре Шрепловића у Главној управи
грађевина били најпознатији архитекти Јован
Френцл и Јосиф Касано, као и инжињер Август
Церман.29 Грађевина има разуђену основу, урав
нотежених је композиција, симетрична је, под
сећа на архитектуру хабсбурговског дворца Ми
рамаре код Трста.30 Пластична обрада делова са
готским елементима у обликовању улазног тре
ма и прозора спрата и са осмоугаоним лезенама
на угловима и зупчастим завршецима у обли
ку кула, стварали су изразите одлике романти
чарске архитектуре пренете из Средње Европе.
И сама профилација задржала је оригиналне
романско-готске елементе, тако да је у компози
цији и у обради пројектант успео да оствари хар
моничну целину у чистој стилској архитектури.
Међутим, најважнија искуства Шрепловић
је стекао на изградњи Капетан Мишиног зда
ња у Београду31, радећи као помоћник позна

Капетан Мишино здање у Београду
тог чешког архитекте Јана Неволе. Капетан
Мишино здање32 је подигнуто на Студентском
тргу, на месту где је раније била зграда Јевре
ма Обреновића.33 Изградња је започета 1862.
године, а завршена септембра 1863. године.34
Како је познато Јан Неволе се пре завршетка
Капетан Мишиног здања вратио у Праг и пре
пустио младом архитекти Кости Шрепловићу
да доврши послове на згради. На фасади Ка
петан Мишиног здања, грађеног са амбицијом
32
О Капетан Мишино здању више у: Г. Гордић, н. д.,
26; Б. Несторовић, „Носиоци архитектонске мисли у Србији
у XIX веку“, Саопштења 2, Београд 1969, 50; Исти, н. д.,
74; Д. Медаковић, н. д., 258; М. Јовановић, Међ јавоми међ
сном, Београд 1992, 207, 280.
33
Б. Несторовић, н. д., 177, Она је продата на лици
тацији, а можда је била конфискована за време владе кнеза
Александра Карађорђевића.
34
У Србским новинама фебруара 1863. пише да је
Министарство просвете одредило комисију да прегледа
поклоњено здање и утврди шта треба преуредити у њему.
У истим новинама у више махова излазе чланци у којима
се одају признања и похвале на доброчинство капетан Ми
ше Анастасијевића.

Б. Несторовић, н. д., 181.
Б. Несторовић, н. д., 183.
31
Б. Несторовић, н. д., 177, Каниц је у свом опису
Београда забележио да је ова грађевина на њега оставила
утисак „ванредно импозантне зграде“ и да је оживела ус
помене на „дивне венецијанске палате...“ иако му пада у очи
да су у њеној архитектури заступљени различити стилови.
29
30
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да постане стожер урбанистичке композиције,
упадљиве су реминисценције на романско, ре
несансно и оријентално градитељство, укомпо
новане у симетричну и складну, али веома жи
вописну архитектонску целину. Његова компо
зиција или декорација изведена из морфологије
разних источњачких стилова, приближава га та
да популарном бечком стилу полукружног лука,
једном од смерова романтичарске средњовеков
не архитектуре, ослоњеног претежно на роман
тичарско наслеђе. Капетан Мишино здање носи
у себи најбитније елементе романтичарског по
крета у новијој српској архитектури. Неоспорно
је да је у другој половини XIX века у Београду
Капетан Мишино здање морало представљати
врхунац архитектонског остварења јер и данас
пружа утисак праве палате изведене по плану
талентованог архитекте свога доба.
Старо здање, у Аранђеловцу, двор који је
припадао династији Обреновић, задужбина је
кнеза Милоша Обреновића и уједно ремек дело
архитекте Косте Шрепловића. Изградњу овог
објекта, који је данас познат под називом хотел
„Старо здање“, уз очигледне реминисценције на
романтичну раскош Капетан Мишиног здања,
започео је кнез Милош Обреновић 1859, то
ком своје друге владавине, а градњу је завршио
његов син Михаило.35 Шрепловић овде понав
ља неке битне елементе београдске палате, ба
зирајући га више на романским, него на рене

Старо здање у Аранђеловцу
сансним и оријенталним узорима. Затворенијег
волумена и умереније, сведеније декорације,
грађевина припада наглашеној структуралнијој,
строжијој српској рецесији средњовековног ро
мантизма, од слободније и лепршавије компно
ване београдске палате.
Радови на изградњи објекта трајали су дуже
него што је било предвиђено планом. Наиме,
извођач радова, Готфрид Шулц36, је одуговла
чио са пословима. Радови на Старом здању за
вршени су 1872. године. Претпоставља се да је
Старо здање било предвиђено за дворац кнеза
Михаила. Премештањем тадашње престонице
из Крагујевца у Београд, Старо здање постаје
дворски летњиковац династије Обреновић. По
сле погибије кнеза Михаила његова намена је
измењена, па је завршио као главни бањски хо
тел. Оно што је занимљиво да ни пројектант,
а ни иницијатор градње, иако је Михаило овде
провео последњи викенд уочи страдања на Ко
шутњаку, нису доживели да виде потпуно завр

Б. Несторовић, н. д., 183, Планови, па затим и те
мељи израђени су за знатно већу зграду. Mеђутим, после
смрти кнежеве радови су смањени, а зграда је завршена
тек 1872. године, без бочних крила, која су подигнута око
осамдесетих година.
35

36
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Деда по женској линији војводе Живојина Мишића.

шен објекат. Кнез Михаило убијен је 29. маја
1868. године у Топчидеру, а архитекта и про
јектант зграде Коста Шрепловић, државни ин
жињер при Министарству грађевина, погинуо
је приликом надгледања радова на објекту 10.
децембра 1872. године. Хроничари бележе да је
при крају радова, на дан када је требало скинути
скеле са фасаде зграде, пожелео да још једном
са висине погледа своје здање. Попео се, пао и
погинуо. Имао је само 37 година. Сахрањен је у
порти Буковичке цркве.
Старо здање подигнуто је у северном делу
парка. Зграда је рађена у романтичарском сти
лу, а када је изграђена имала је три дела. Осно
ва главног дела према парку садржи јако наг
лашен блок фланкиран са обе стране крилима
која су релативно кратка у односу на централни
волумен. Диспозиција основе крила са двостру
ким трактом и ходником позади већ је од рани
је позната и појављиваће се скоро до пред крај
века. Добар утисак оставља решење централног
вестибила са стубовима и сводовима, а изнад
њега, на другом спрату постављена је свечана
дворана, што подсећа на диспозицију вести
била и дворане у Капетан Мишином здању у
Београду, што је несумљиво инспирисало ар
хитекту Шрепловића. Изгледа да је велика дво
рана на спрату била намењена не само за кне
жеве пријеме, већ и за народне скупштине које
су се овде одржавале. „Сала кнежева“ у Старом
здању је по мишљењу Д. Ђ. Замоло најрепре
зентативнија дворана тог доба у Србији.37 То је

уједно и најимпресивнији део двора. У време
краља Милана и Александра овде су приређи
вани балови, о којима се причало по целој Ср
бији.38 Прилазна тераса према парку постојала
је и у првобитном решењу, али је њен испад
био свега 3,0 м, њена ограда била је од ливе
ног гвожђа,39 а степенице су се развијале на
бочној и предњој страни. Тераса је рађена од
пешчара из села Пајсијевића, а степенице од зе
ленкастог буковског камена. Међутим, спољни
утисак „Старог здања“ привлачи својом ориги
налном композицијом и нарочито својом декора
тивном обрадом. Шрепловић је овде прихватио
стилски чист романтизам на бази оригиналних
романских елемената и мотива, ослањајући се
на исту школу, која је и Неволи пружила на
дахнуће за Капетан Мишино здање у Београду.
Коста Шрепловић је покушао да битне одлике
архитектуре Капетан Мишиног здања пренесе
на Старо здање у Аранђеловцу.40 Средњи риза
лит прочеља, фланкиран нижим бочним крили
ма, простран хол у приземљу са сводовима и
стубовима, као и дворана на спрату, у великој
мери су изведени по узору на репрезентативну
београдску палату. У стилском погледу, аран
ђеловачки објекат је много одређеније исто
ристички конципован – на романској архитек

38
На једном од многобројних балова и официрских
журева, млади поручниј Живојин Мишић, је средином
друге половине XIX века упознао своју будућу жену Лујзу
Шулц, унуку надзорника радова
39
Испод првобитне терасе био је изграђен засве
ден простор који и данас постоји: проширење је изведено
знатно касније.
40
А. Кадијевић, н. д., 30.

37
Д. Ђ. Замоло, „Градитељи у Србији у XIX веку“,
у: Путеви српског инжињерства током XIX века, Београд
1994, 22.
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тури.41 Битне су и сличности, али још битније
су разлике. Управо на основу различитости је
могуће реконструисати путеве развоја роман
тичарских идеала. Можда је и само Неволино
дело утицало на Шрепловићев пројекат у Буко
вичкој бањи имајући у виду да је сарађивао
са Неволом, али се не сме заборавити да је и
Шрепловићево образовање у Минхену морало
утицати на развојни правац. Ако анализирамо
детаљно поделу површина и елементе њихове
обраде на здању у Буковичкој бањи, можемо
закључити да, поред декорације сличне оној у
Београду, која је, уосталом, без сумње набавље
на на истом извору, и у обликовању маса, као и
у њиховој другостепеној пластици ова грађеви
на се битно разликује од Неволиног дела у Бео
граду, мада га не достиже по композицији и по
богатству израза.
У плану трочланости је код Шрепловића до
следно спроведена избацивањем средњег риза
литета, док Неволе трочланост наглашава углав
ном само повећаном транспарентношћу сред
њег дела. По томе би се дало наслутити да се
Шрепловић приближава каснијој строго струк
туралистичкој логици академизма. Али, разли
ке се појављују и на другим плановима, најпре
у организацији орнаментације. У Неволином
делу она је доста слободно изведена, без јасно
наглашених регулационих линија, док Шрепло
вић више пажње поклања извесној затворено
сти композиционих целина у хоризонтали под
једнако као и у вертикалном смислу.42 Ова два
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објекта представљају две диспарентне тенден
ције романтичарског метода.
У време династије Обреновић здање је рено
вирано неколико пута. Већи радови су извође
ни 1887. године када је Државни савет одобрио
средства за поправку крова, али и за друге радо
ве како би објекат био припремљен за долазак
краљице Наталије. По Шрепловћевим планови
ма израђен је и парк Буковичке бање са својом
чувеном алејом платана, а тада је у његовом
горњем делу било и мало вештачко језеро пове
зано са потоком који је туда пролазио.
Двор Старо здање је својеврстан споменик
културе, и током XIX века уз Капетан Мишино
здање у Београду, архитекте Јана Неволе, пред
стављао је једну од најлепших и највећих згра
да у Србији. После Мајског преврата 1903. годи
не ово здање губи на занчају. Тек 1906. године
са изградњом пруге уског колосека од Београда
до Аранђеловца, Старо здање добија поново на
значају, постаје хотел. Због своје архитектонске
вредности, културног значаја и историје, Старо
здање је заједно са Буковичким парком прогла
шен за споменик културе од републичког зна
чаја.
Паралела која се може повући између двора
за престолонаследника Михаила, Капетан Ми
шиног здања, Старог здања и Окружног начел
ства говори о напредном архитекти тога доба, не
зато што је школован на Универзитету у Мин
хену, већ због посебног приступа архитектури.
Коста Шрепловић је врло рано завршио своју
каријеру пуну елана и успеха. Умро је у млад у
37. години живота. Подлегао је повредама које
је добио услед пада са скеле Старог здања у
Аранђеловцу 10. децембра 1872. године. Управо

О Старом здању видети у: Б. Несторовић, н. д., 164.
З. Маневић, н. д., 10.
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у Аранђеловцу син Петар му је подигао спомен
плочу. Једна улица у Аранђеловцу носи његово
име.43
Романтизам је према Богдану Несторовићу,
примљен и прихваћен у Србији боље од класи
цизма, јер је у својим романским елементима
подсећао на стару српску средњовековну архи
тектуру.44 Развијајући се у доба друштвених
превирања, када су тражени ослонци на стару
традицију, разумљиво је то што се романтизам
јавио пре у црквеној него у профаној архитек
тури. Стара медијевална архитектура могла се
пре евоцирати угледањем на постојеће цркве и
манастире, него на малобројне сачуване при
мере профаног неимарства. Интегритет фасад
не површине и слободни орнамент, као и теж
ња ка пирамидалној композицији маса, били су
стални романтичарски опоненти класицистич
ки устаљеном поретку у систему пластичне де
корације и строгој геометријској структурално
сти кубичне масе.45
Крајем 70-тих завршава се прво романтичар
ско поглавље у новијој српској архитектури. У
целини посматрано, оно је имало европски ка
рактер, пре него српски, а на својим плећима су
га изнели инжењери и архитекте којима је Ср
бија пак била само друга домовина. Доба које
следи није у потпуности лишено романтичар
ских појава, али су његови битни идеали, ње
гова суштина и његови методи најчешће друга

чији.46 Ствара се домаћа варијанта националног
стила и трајаће до половине XX века.47 Али до
1905. године у Србији ће се и даље градити у
духу закаснелог романтизма, о чему сведоче број
не грађевине.
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Гордана Милетић

КУЛТУРА ЗАПИСА ИЛИ
КУЛТУРНА ИСТОРИЈА
МИЛАНОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
КРОЗ ШКОЛСКИ ЛИСТ
„КОЛИБРИ“

„Првог дана месеца вихора, белих латица, у
мају – зрелом добу носталгије запевао је гласом
наших немира, визија и снова – Колибри.“ Овом
реченицом отиснутом на првој страни првог
броја листа ученика милановачке гимназије, ре
дакцијски колегијум и новинарска секција оба
вештавају јавност о почетку једног, данашњим
речником речено, пројекта – часописа метафо
ричког назива „Колибри“.
Истини за вољу, излазак првог броја везује
се за 30. април 1968. године, а лист је происте
као од зидних школских новина које су у то вре
ме биле носилац информација и актуелности
из живота гимназије. Замишљен да излази два
пута годишње, опремљен на свега пет страна,
први „Колибри“ објављен је у тиражу од 120
примерака и тако постао заметак једне лепе
културе записивања важних дешавања како у
школи, тако и у оновременом граду. У складу
са техничким могућностима, имамо прилику

да пратимо како се лист развијао: у почетку, до
броја 12, умножаван је шапирографом, и то у пет
боја, на шта су уредници били посебно поносни,
а од броја 13 (мај 1974) штампу преузима НИП
„Дечје новине“. Уређивачки тим препознао је
потребу да лист има свој карактеристичан лого,
и крај имена часописа, графички истакнутог на
првој страни, додали су перо затегнуто у лŷк,
као симбол прецизности, бриткости и тачности.
Са данашњег становишта, дизајнерско-графич
ка опрема бројева 1-12 је скромна, али када
узмемо у обзир да говоримо о периоду од пре 50
година, морамо одати почаст свим учесницима
и креаторима ових страна – на њима се налазе
руком цртане ученичке илустрације веома за
нимљиве по теми, садржају и аспекту. Од броја
9 поред назива часописа први пут примећујемо
нови лого – птицу колибри, симбол нечег малог,
лепршавог, симпатичног, цвркутавог, нечег што
памти, какав је заправо био и сам лист.
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ри о фестивалима и такмичењима, раду разно
родних школских секција за руски језик, хемију,
рецитатора, ликовну уметност итд, лист полако
уводи Литерарне стране, Културну хронику,
анкету, редовно честита Нове године колективу
„наставника и радних људи“ и ђацима, и потом
уводи рубрику Разговарамо са писцем. По пре
зимену аутора, а касније су се потписивали пу
ним именом и презименом, закључујемо да су у
раду на листу учествовали данас врло познати и
истакнути Милановчани. Ангажовани ученици
сарађивали су у листу од доласка у гимназију,
тј. од првог разреда, до њихове матуре, па тако
можемо и пратити сазревање појединца у току
једног периода његовог живота, оног, чини се,
у том тренутку најбитнијег – када се прелама
између детета и одраслог, када жели а не зна да
ли уме и колике су му могућности. Тако имамо
интервјуе ученика са учеником о њиховим хо
бијима, интересовањима, стремљењима и пла
новима. Речи су готово увек одмерене и не обе
ћавају много, али дела и фотографије бележе
више. Тако, у једном од чланака, чак из јануара
1978. године, сазнајемо за СОЛИС. Тачније пр
ви пут је споменута Смотра омладинског ли
ковног стваралаштва, а ученици који су је тада
покренули нису ни сањали да ће из те идеје
десетак година касније настати Бијенале ми
нијатуре (1989), манифестација међународног
карактера са хиљадама учесника широм света.
„... зато више волим оне сићушне фигурице
које уствари припадају примењеној уметно
сти...“. Занимљиво је свакако обраћање матура
ната онима који тек долазе у гимназију, шта су
очекивали када су они постајали прваци а којим
сазнањима сада, на изласку из четворогодишње
школе, владају.

Када говоримо о ауторима „Колибрија“, нај
пре треба истаћи да је у почетку на њему с ен
тузијазмом радило неколико ученика и два про
фесора. Затим се круг уредника и сарадника
проширио те се, за већ неколико година, говори
о дугом списку оних који су учествовали у изра
ђивању листа. Поднаслов „лист ученика гимна
зије“ нам објашњава да у уређивању и писању
текстова за сваки број учествују ученици, а да
су професори ту тек да их усмеравају, скрену
пажњу на неке теме које би можда требало
дотаћи, обрадити, анализирати. Овакав концепт
прати и данашњи уређивачки тим „Колибрија“
и од њега не одступа – ово је лист ученика. По
чевши од рубрике У школи ових дана, која је
мање-више актуелна и стална и у којој се гово
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Одличан је и пример да се истакнути и до
бри ђаци похваљују јавно и дају се интервјуи
са њима, као и презентовање одељења која су
остварила завидан успех на полугодишту и
крају школске године. На тај начин стварана је
атмосфера здраве конкуренције и такмичења
међу одељењима и њихово ангажовање у по
бољшању рада, и наставног и ваннаставног, у
секцијама. Као што је постојала похвала, тако
се у одређеним бројевима могу наћи и покуде
неодговорних појединаца, понекад врло кон
кретно и жустро критикованих, а понегда и у
шали (група ликовних стваралаца марљиво ради
на муралима и графитима новоокречене зграде
гимназије).
Но осим представљања ученика у школском
листу, уредници су сматрали да би био велики
пропуст а да се не представе гимназијски про
фесори. Акценат је у прво време стављен на
професоре у пензији, те су млади новинари
одлазили у посете и бележили у перо казивања
угледних милановачких професора, чија ће име
на дуго остати упамћена. Новица Пешић, Љу
бомир Шарчевић, Јелена Поповић, Војислав и
Вера Бабић, Миломир Глишић, Лазар Огњано
вић, Миљана Томић, Мирослав Јоковић, Љубо
Милић, Милан Адамовић, Никола Новаковић, и
многи други, за које важи изрека„кад су профе
сори били филозофи“, а они су некада сви били
ученици те исте гимназије. Захваљујући овим
текстовима сазнајемо о ратном и послератном
времену када су окупатори сматрали ученике
и гимназију за опасно језгро народноослобо
дилачке борбе, и када су упадали на часове и
хапсили и ђаке и професоре који се узјогуне
речју „Нису ово бандити, ово су деца и моји
ученици!“

Период у коме се развијао лист „Колибри“,
а то је економски успон СФРЈ, свакако је имао
утицај и на садржај часописа. Ученици-сарадни
ци добијали су задатак да, осим што су у усме
реном школском систему похађали праксу у при
вредним субјектима, да о њима нешто и напишу
а у смислу приближавања делатности предузећа
другим ученицима, па и родитељима који чи
тају школске новине. Тако у готово сваком бро
ју из седамдесетих година можемо прочитати
о бар једној фирми, у то време у повоју, којој
је седиште било у Горњем Милановцу – Гради
тељ, Типопластика, ПИК Таково, Дечје новине.
Да ли је ово својеврсна хроника једног града?
Свакако! На челу графичког предузећа Типо
пластика налазио се Живојин Андрејевић, на
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и потреба ученика да искажу своје креативно
биће је надвладала и, након неких десетак го
дина, ето нама „Колибрија“ поново у лету, ово
га пута са неким новим намерама и новим на
чинима разматрања ђачких проблема и тема. У
међувремену враћен је и стари назив гимнази
је у „Таковски устанак“ из претходно постоје
ћег Образовног центра „Света Поповић“. Стари
назив а нови лист, на коме је ангажовано више
професора уредника, ученика сарадника, доно
си мало другачији концепт, више шарених лепр
шавих тема, више хумора и неизбежних лапсуса
професора и ђака, непосреднији стил писања.
Настављено је са традицијом да се обележавају
важни датуми, годишњице рођења наших књи
жевних великана, научника, с пијететом кази
вано о нашим суграђанима, породици Настаси
јевића, али и обавештења о успесима на спорт
ским такмичењима, добровољним даваоц
 има
крви, утисцима са екскурзија.
Новије бројеве „Колибрија“, захваљујући бе
нефитима развоја технике али и чињеници да
је у уредништво укључен и професор ликовне
културе, карактерише боља ликовна и графич
ка опрема него од оних с почетка. Такође, осим
ученичких текстова, редовно се појављују и
чланци школског педагога чији почетак рада
бележи лист у 25. броју (мај 1983). Приметно
је да се ученици све више ангажују у ванна
ставним активностима, те се на странама бил
тена-хроничара могу прочитати и извештаји,
или боље рећи утисци са путовања у Галерију
Српске академије наука и уметности, посете Југо
словенској кинотеци, гледања представа у кра
гујевачком позоришту „Јоаким Вујић“, потом у
Народном позоришту у Београду, у Мадленија

челник дома ЈНА Миша Танасковић, директор
Дечјих новина Мирослав Петровић, и многи
други, све су то бивши ђаци гимназије који су
имали шта да кажу и који су радо говорили за
„Колибре“.
Знате ли колико је лекара изнедрила наша
гимназија? Пратећи потписана имена испод
текстова, набројах бар двадесет (почев од ‘68.
године). То су они који су били сарадници у
„Колибрима“ а за које се тада није знало да ће
се бавити врло одговорним послом. Тада су се
потписивали као сликари, песници, музичари,
спортисти, активисти за права жена, учесници
у свечаностима и академијама.
Период 70-их и 80-их година одликује по
литичка ангажованост ученика која се огледа
у чланцима везаним за трибине младих, Савез
социјалистичке омладине и Омладинску поли
тичку школу коју је сваке године са успехом за
вршавало око педесетак омладинаца. У складу
са тим, један део текстова је идеолошки обојен
и посвећен марксизму, развијању самоуправља
ња и политичком образовању младих. Трибина
младих није баш сасвим била посвећена друш
твено-политичким делатностима; идеја триби
не је била да буде носилац културно-уметнич
ког живота школе, да се одељења представљају
у најбољем светлу, да угости познате писце,
критичаре, ратнике, лекаре, спортисте, режисере,
концерте, приредбе. Она је обликовала и моти
висала рад одељенских заједница, представ
љала начин да се повеже знање из уџбеника са
сазнањима из праксе, наравно уз неизбежне еле
менте марксизма.
Године ‘84. лист престаје са излажењем зак
ључно с бројем 27, али потреба за гласником
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нуму у Земуну. Ово је својеврстан начин да се
ученицима приближи уметност речи, позориш
та, филма, музике, сценског покрета, слике; афир
мација установа културе не само у нашем граду.
Из оваквих посета уследили су и интервјуи са
познатим позоришним глумцима, музичарима...
свакако изванредним и занимљивим саговорни
цима.

бдења и сањарења. „Агора“ је прича за себе и
заслужује да јој се посебно обрати пажња, а
овде смо само напоменули и најавили један но
ви јубилеј за следећу годину.
Коначно, данашњи уредници имају на рас
полагању велики број разноврсних тема. Они
су, ослушкујући природу ученика и њихове
склоности, године 2016. осмислили и реализо
вали први број гимназијског листа „Колибри“ у
електронској форми и поставили га на званични
сајт школе. У јуну 2017. године објављен је и
други on-line број (а бр.50 штампано издање)
који на насловној страни носи две речи: мудрост
и срећа. Будућим ученицима гимназије остаје у
аманет да значења ове две речи искористе како
би наставили добру праксу претходних генера

Лист „Колибри“ није једино гласило уче
ника гимназије „Таковски устанак“. Пре десет
година, Секција за философију и професор фи
лософије Нела Јоксић припремили су први број
часописа „Агора“ где на волшебан начин учени
ци исказују свој ratio, износе најважнија фило
зофска питања, ко су и шта мисле ко су, њихова
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ција у стварању и бележењу тока времена и онога
што оно доноси, а опет оставили праве вредно
сти као непролазне и трајне, да бисмо некада,
за рецимо двадесет година, поново читали исте
стране и рекли „Неко се баш потрудио да напи
ше тај Школибри“.

ОНИ НИСУ ЗЛИКОВЦИ
И МАНГУПИ,
ОНИ СУ МОЈИ ЂАЦИ
Једном је професор Кануков причао, како
се у нашој школи радило за време рата и рекао,
да је школа била порушена, часови су држани у
касарни, у фабрици бомбоне, садашњи биоскоп,
и свуда где се нашло место. Под присмотром су
били и професори и ђаци, живело се у страху и
стрепњи...
„Једном упада бугарски војник у канцела
рију – сећа се професор Кануков – ја устајем и
кажем:
„Молим, шта желите?“. А он мени онако
дрско:
„А шта молиш, води ме код оних твојих
мангупа и зликоваца!“
Дрхтавим гласом поновио је професор Ка
нуков своје речи изговорене пре много година:
„Они нису зликовци и мангупи, они су деца
– они су моји ђаци“.

ДОДАТАК
Изабрани чланци из „Колибрија“ донети су
у интегралној верзији.
ЊИХОВА И НАША МЛАДОСТ1
Једном је Миломир Глишић – ђак порушене,
и директор новоосноване Гимназије у свом ре
ферату о њеном раду рекао: „Гимназија је одувек
била расадник стручњака и револуционара...“
Збиља она је то. На њена врата су улазила
несташна деца, одрастали у њој, а из ње изла
зили људи. Времена и околности су биле разли
чите, а младости исти. У њеним клупама ковао
се човек. У њену историју уграђивали су своју
биографију и њени ђаци, и њени професори.
Догађало се много чега: обичног и необичног,
доброг и лошег, стравичног и лепог... и то живи,
памти се и прича; препричава и записује да се
не заборави. То ини кажу.
Младости су им биле различите, а идеали
заједнички, и то они кажу.

ПИСАЛИ СУ НА КОЛЕНИМА
А БИЛИ ДОБРИ ЂАЦИ
Професор Пешић се сећа тешких ратних
дана и каже да се радило без икаквих услова у
полупорушеним зградама, учионицама које су
прокишњавале, из којих се понегде видело пар
че неба. Деца су од куће носила столичице или
трупчиће и на њима седела, а на коленима су
писали. Школа није редовно радила, немачки
војници су упадали у учионице, претресали и

Ерић, Светлана. Њихова и наша младост. У Колиб
ри, год. 8, бр. 14 (мај 1975), стр. 7
1
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узнемиравали децу. Тражили су летке, јер су
знали да их ђаци шире. Сумњало се и у ђаке и
у професоре. Увек се могло чути да је ту и тамо
неко убијен, а да нико не зна зашто. Тако су чет
ници убили на прагу његове куће професора
књижевности Петра Бојковића.

НИСУ ИМ ДОЗВОЉАВАЛИ
ДА БУДУ МЛАДИ
Скупови су у то време били забрањени. За
баве није било, полицијски час није дозвољавао
младима да буду млади, нису се смели задржати
на улици даље од 6 часова увече, нису троје
смели да иду заједно, јер би се одмах посум
њало да је то нека група и да нешто спрема.
„Матурирала сам 1944. године – сећа се про
фесор Радмила Миловановић – а матурантска
забава била је у подне, уз парче неке пите, пес
ме без музике и поздрава“... Али дух младости
није могао бити сломљен. Међу њима је било
пуно скојеваца, а и они који то нису били, били
су револуционарно настројени. И што је прити
сак био већи, они су били јединственији и пру
жали су већи отпор.
У овој згради је професор Радмила учила,
била партизанска болничарка, професор и ди
ректор Економске школе и данас је професор
Гимназије...

СЛУЧАЈНО ЈЕ
ОСТАО ЖИВ
Ухапшен и спроведен у Крагујевац. Два-три
дана су провели у неким зградама, спавали на
даскама и слами, а онда су их једног јутра извели
у двориште и раздвојили групе. Професор Би
ченко био је одређен у групу за стрељање, али
је случајно у другој групи угледао директора и
помоћног службеника Милановачке гимназије и
тражио да пређе код њих. Пошто су му прегле
дали документа, пустили су га. Тако је сасвим
случајно остао жив.
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Владе Петровић

БЕЛЕШКЕ
ХРОНИЧАРА

И Живан, написа:
Пошто нема службених података, да бих на
писао и тачну историју њену, ја ћу се ослонити
на причу старијих људи.
По причању старијих људи овога краја, саз
нао сам оволико:
Прва школа на територији ове школске оп
штине отворена је код манастира Враћевшница
1865. године. За ту школу вучена је цигла чак
из Крагујевца, јер није било ближе циглане. Њу
су радила околна села: Горња и Доња Црнућа,
Липовац, Прњавор, Горња и Доња Врбава, Бело
Поље, Коњуша, Брестовац, Опланићи, Љуљаци,
Баре, Кнежевац и Каменица.
Може се замислити, са колико су труда ти
људи вукли циглу и ћерамиду из Крагујевца по
рђавом путу, а колима на чијим точковима ниш
та гвоздено није било (чак и осовине дрвене).
На два километра, кажу, чује се како цичи то
чак по осовини. Сваког села кмет водио је људе

ЗАПИС ЈЕДНОГ УЧИТЕЉА1
Управитељ школе у „Доњој“ Враћевшници
у 1928/29. години био је Живан О. Ђорђевић.
Живан је родом из Горње Црнуће. Њему у по
сету дође надзорник, баш при крају ове школске
године 25. априла 1929. године. Школски над
зорник прегледа школу. Седоше у канцеларију,
учитељ Живан и школски надзорник Јован Љ.
Станковић, и започеше разговор:
Надзорник рече: Живане, ти си рођен у овом
крају, било би добро да напишеш нешто о нас
танку ове школе овде и оне горње код манасти
ра, јер ко ће написати ако ти не напишеш.
Господине Јоване, би ја то, али сва архива
ове школе је упропашћена у току непријатељ
ске окупације Србије. Надзорник рече: Живане,
попричај мало са људима из Црнуће, Липовца
и Прњавора.
1

Писмо из Архиве школе у Враћевшници
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за колима и воловима, да вуку материјал. Та се
зграда састојала из две учионице и још шест
одељења и подрума. Из ових су села деца и до
лазила у школу. Деца из даљих села су ноћевала
код школе, по неколико дана, а нарочито зими.
Доцније, кад је већи број деце почео похађа
ти школу, ова школа је постала претесна. Школа
код манастира звала се „Горња школа“. Ова
школа није била довољна, и онда је отворена
1889. године ова школа.
За школску зграду узета је привремено кућа
зидана од камена, у којој и данас деца уче. Када
је отворена, у њу су долазила деца из села: До
ње Црнуће, Горње и Доње Врбаве, Белог Поља,
Коњуше, Брестовца, Љуљака, Бара, Кнежевца
и из једног дела Каменице, Прњавора и Липов
ца. „Горњу школу“ остала су да походе деца из
села: Горње Црнуће, већег дела Каменице, Ли
повца и Прњавора, а приновило се нешто деце
из Сврачковаца.
Потом су села: Бело Поље, Горња и Доња
Врбава, отворили за себе школу, а Баре за себе.
Пред Балкански рат, издвојила су се села: Ка
меница и Кнежевац отворили за себе школу, а
Љуљаци за себе. Коњуша и Брестовац од после
рата (Првог светског) имају заједничку школу.
Сад је „Горња школа“ затворена у почетку
школске године, услед малог броја деце која по
ходи школу.
Дакле, као што се види, из „Горње школе“,
Враћевшничке, поникло је 7 школа, међу којима
и ова школа „Доња“ Враћевшничка. Сад у ову
школу долазе деца из села: Липовца, Прњавора,
Доње Црнуће, и варошице Враћевшнице. Кад је
отворена радила је са једним одељењем, па са

два и три одељења пред рат. После рата (Првог
светског) отворена су два одељења, и 1925. го
дине, услед малог броја деце једно одељење је
затворено, па 1927. године опет отворено. Сад
раде два одељења са 80 ученика-ца, који уредно
походе школу.
25. априла 1929. године
у Враћевшници
управитељ пколе
Ђорђевић Живан,
Видео 1.V 1929.
Јован Љ. Станковић, с.р.
Овај запис потписао је шк. надзорник

БРУСНИЦА
Нешто због насељености, нешто због при
тешњености међу брдима и стрминама. Брусни
ца као седиште старешине рудничке нахије Јо
вана Обреновића до 1892. године, није се могла
развијати, ни ширити, због тога су Брусничани
у току 1856. године поред реке Деспотовице на
Дивљем пољу, основали варошицу Деспотовицу.
Седиште начелства рудничког округа више није
било у Брусници, него у новоподигнутој Деспо
товици (од 1859. године Горњи Милановац).
У Брусници ће Јован Обреновић у једној
од својих кућа (близу дворца) отворити школу,
чијег ће учитеља Филипа Еуфимијевића „из соп
ствене касе плаћати“. Сем тога, учитељ и уче
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ници (њих беше 26) добијаху у његовом дому
бесплатну храну („препитоније“). Јован Обре
новић у Брусници је добијао „Новине сербске“,
имао је нешто библиотеке. Претплаћивао се на
већи број примерака књига.2
Брусничка школа, по Јовановом одласку у
Чачак за старешину пожешке нахије, 1832. го
дине престаје да ради.
После ослобађања од Турака и стицања ауто
номије у руднички крај притицаше досељени
ци из неослобођених крајева, који у овом крају
искрчише шуме и лугове и обновише села.
Навикнути на задруге, они су их овде пренели
јер им оне штитише имања и животе од налета
Турака и хајдука. Новоселци су били углавном
сточари којима огромни ненасељени простори,
богати пашњацима и жирородном шумом пру
жали су све услове „за узгој свих врста стоке“.
Земљу су обрађивали дрвеном ралицом коју је
вукло и до четири пара волова. Највише се сејао
кукуруз.
Уместо ранијих бусара и плетара почеле су
се у рудничком крају правити „тараблије“ од
храстовог дрвета. Кућни простор чинило је једно
одељење, на сред којег су стално висиле вериге.
Сиромашне породице нису могле правити веле
лепне „тараблије“ већ мале полубрвнаре малих
пенџера са хартијом пенџерлијом.3
Када је 1840. године кнез Михаило Обрено
вић издао решење „да општине саме издржавају
своје школе и да то важи од идућег Ђурђевдана“
једино школа у Брусници није прекидала рад.

Међутим, њен учитељ Јефтимије Косировић,
није био задовољан платом коју му је понудила
брусничка општина због чега је отишао из Брус
нице.
Новопостављеном учитељу Петру Недељ
ковићу, родом из Лозња, који је основну школу
завршио у Брусници, а богословију у Београду,
ово је било прво учитељско место. За девет ме
сеци учитељства показао се способним и дос
тојним учитељског позива. Али због мале плате
(42 талира годишње) напустио је учитељевање
и отишао у плаћенију, свештеничку службу.
Када је за учитеља дошао Радоје Јовано
вић, свршени богослов из Топонице, на почетку
1841/42. године, затекао је 23 ученика, упола
мање него што их је било кад овде беше прави
тељствена школа.
Учитељу Јовановићу, способном и вредном,
који раније учитељеваше у Чачку, начелник руд
ничког округа је обећао плату од 100 талира го
дишње, али му је брусничка општина давала са
мо 42 талира због чега се жалио Попечитељству
просвештенија. Кад му ништа није помогло, на
пустио је учитељевање и засвештенио се.
Видевши да ће им једина школа у срезу бити
затворена житељи црногорског среза договори
ше се да скупљају по грош за плате учитељу и
издржавање школе4. О овоме ће обавестити По
печитељство просвештенија, које ће у Брусницу
послати Обрада Георгијевића, свршеног богосло
ва, родом из Ботуна, приличних способности и
владања доброг, брусничка општина плаћаће му
60 талира годишње. Имаће уз то обезбеђен стан
и огрев.

Јоаким Вујић, Путешествије по Србији, 1826, 149.
Владимир Ташић, Мрчајевци и околина, Мрчајевци
1978, 429.
2
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Четрдесетих година варош Брусница има
ше 28 кућа и 134 житеља. Чекајући премешта
ње вароши на реку Деспотовицу, Брусничани
нису размишљали о грађењу нове школе, а ста
ра се налазила на незгодном месту – у близини
тамници окружног начелства.5 Прозори јој беху
окренути према апсани која је одвлачила уче
ничку пажњу. Прваци и другаци су учили у вео
ма малој, мрачној и прљавој соби „широкој 11, а
дугачкој 8 стопа, прокишњавајућој“ а трећаци и
четвртаци у унајмљеној кући, која, такође, није
одговарала за школу.
Неусловна и тескобна школа није омела ње
ног заузимљивог учитеља да 29 ученика научи
лепом читању, писању и певању и тачном рачу
нању. Испитавши све ученике на крају школске
1845/46. године главни управитељ их је оценио
„приличном“ оценом.
Школске 1849/50. године брусничку школу
је похађало 42 првака и 36 другака које је учио
Теодор Недељковић и 34 трећака и четвртака
које је учио Петар С. Марјановић.
Жалили су се родитељи Попечитељству про
свештенија на учитеља Недељковића истичући
да је немаран и суров, да није ни за једну народ
ну службу и да му неће слати децу док за учи
теља не дође неко други. Предлагали су му да
за учитеља дође Јаков Миливојевић из Блазнаве
кога народ овог краја одлично познаје као чес
титог и „добронамерног“ човека, да ће му пла
ћати 100 талира годишње.
Миливојевић није постављен него Милош
Марисављевић, који је убрзо напустио Брус
5

ницу. Остао је сам учитељ Марјановић да учи
сва четири разреда. Био је незадовољан, јер му
брусничка општина није дала стан који му по
закону припада. „А ја сам“, жалио се Попечи
тељству просвештенија, „оптерећен фамилијом и
као сирот не би могао плаћати квартир. То што
је брусничка општина тврдила да нема откуда
да ми плаћа стан није била истина јер имала је
приходе од светосавског панађура који се сваке
године одржавао у Брусници, па приходе од
кантине, меанске аренде.“6
Међутим, учитељ Марјановић одлази а но
вопостављени је Милош Ружић (родом из Нег
ришора, изучио је основну школу у Чачку и бо
гословију у Београду). Пет година је сам учио
сва четири разреда док није постављен и други
учитељ – Стефан Костић из Сремских Карлова
ца са завршеном српском и немачком школом и
целом гимназијом. Ружић је учио прваке и дру
гаке а Костић трећаке и четвртаке.
Ова два учитеља су две године у Брусници,
потом је 1856. године напокон решено „измеш
тање варошице Бруснице на десну обалу реке
Деспотовице“. Седиште начелства рудничког
округа више није било у Брусници него у ново
подигнутој варошици Деспотовици (названој
по имену реке која кроз њу протиче). Брусничка
школа ће престати да ради премештањем њених
учитеља Стефана Костића и Милоша Ружића у
новоотворену деспотовачку школу.
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школа, општинска кућа и механа. Када је бре
занска школа престала да ради 1843. године
њен тадашњи учитељ Никола Јеремић је пре
мештен у Трнаву. Школа је поново почела са
радом школске 1844/45. године а њен учитељ
је био Јеврем Дамјановић, свршени богослов
из Теочина, приличних способности, али не
зауз имљив, због чега су 48 ученика наредне
школске године показали слаб успех. Дамјано
вић је премештен у Брђане а у брезанску школу
требало је поново да дође Никола Јеремић. Ме
ђутим, против тога су били житељи брезанске,
теочинске и бершићке општине, јер је он, ис
тицали су, учитељујући овде раније „произвео
такво замешатељство, због чега се и данас пар
ница са њим води“.7 Желели су да им учитељ
буде Василије Петровић из Срезојеваца који је
врло доброг понашања. Али Попечитељство про
свештенија ипак им је послао Јеремића који је
од првог течаја школске 1849/50. учио 36 првака
и другог течаја 35. Ђаци су му постигли добар
успех. Учитељевао је у Брезни девет година.
Као љутовничка, и брезанска школа је била
слабе грађе. Са малим прозорчићима и облеп
љеном хартијом пенџерлијом, тескобна, служи
ла је тридесет година. Брезанска општина је о
феријама (школске 1869/70. године) собу за ко
начење ђака мало проширила, доградила још
једну за учитеља и прозоре застаклила. Овако
оправљена могла је послужити још две године.
Али нова школска зграда још за дуго неће бити
подигнута.
Први дипломирани учитељ у Брезни Вла
димир Љубичић (родом из Заграђа) затекао је

Поред Бруснице и Враћевшнице у руднич
ком округу 1839. године отваране су школе у
Љутовници, Бољковцима и Брезни.
Према „Изворнику“ грађа Међуопштинског
историјског архива, Чачак 1985, 79. пише:
У Љутовници, близу цркве, налазила се шко
ла у којој учитељоваше Милан Лукић, родом из
Бруснице где је завршио основну школу. Био је
приличних способности и владања, миран, при
љежан и препоручитељан. Затварањем ове шко
ле учитељ Милан Лукић је прешао у новоотво
рену школу у Бољковцима. Ове школе ће убрзо
престати да раде, јер није уведен прирез за њи
хово издржавање и плату учитеља.
Школе у Брезни
Почетком 1842. године брезанска црквена
општина (села: Брезна, Леушићи, Срезојевци,
Бершићи, Теочин, Коштунићи, Брајићи, Дрено
ва, Лочевци и Љеваја) саградила је код брезан
ске цркве школу од слабе грађе са просторијама
непатосаним.
Овде се почетком јуна 1842. године уписало
11 буквараца и један часловац. Први учитељ био
је Никола Јеремић из оближњег села Прањани
са завршеном основном школом. Ученици су
били различите старости, успех им је углавном
био средњи.
У Брезни се тада налазила лепа зидана црк
ва, бакром покривена, коју је подигао Васа По
повић из Бершића. Код саме цркве налазила се
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школу доста запуштену. Кроз прозорчиће једва
светлост допираше те због „невиделице“ зими
после подне учитељ и није могао часове да др
жи. Школа није имала огрева па су се слабо обу
чена деца “смрзавала“. Родитељ доведе дете у
школу, упише га и више о њему не брине“, каже
учитељ Љубичић.8
Школу у Брезни, веома дотрајалу, требало
је оправити. Дотрајале земљане пећи заменити
гвозденим. Набавити учила. За све поправке и
набавке требало је прикупити порез од свих села
која припадаху брезанској школској општини.
Док кметови Леушића, Бершића и Љеваје при
купише од свеке пореске главе по шест чаршин
ских гроша за оправку школе, кметови Теочина,
Коштунића, Брајића, Брезне, Дренове и Лоче
ваца „нити покупише, нити мислише да купе
разред.“9
Трошну, тескобну, мрачну и по здравље уче
ника и учитеља штетну школу Министар про
свете намераваше да затвори, али брезанска оп
штина обећаваше да ће убрзо саградити нову.
Међутим, грађењу нове школе противила се Дре
нова која се са Лочеваца (до 1879. припадала
брезанској школској општини). Издвојила се и
са Шаранима намерила да подигне школу на
Савинцу. Међутим, кад су чули да краљ Милан
Обреновић кани у Такову да подигне школу која
ће им бити ближа и чије их грађење, ако се при
друже таковској школској општини, неће кош
тати, упутили су молбу Министру просвете да
уђу у састав таковске школске општине.10
8
9
10

Министар је ово одбио и поручио начелни
ку рудничког округа да „подејствује“ да се кме
товима Дренове и Лочеваца изрекне казна због
тога што нису предали прирез брезанској школи.
И Љеваја је, потом, из истог разлога, тражила
да се присаједини Такову. Али Брезна није при
стајала на то. Не би могла сама да доврши нову
школску зграду. У томе је Брезну подржао Ми
нистар просвете и поручио начелнику руднич
ког округа да нареди Љеваји да мора сносити
сразмеран део трошкова за брезанску школу и
да своју децу уредно у њу шаље, с тим да опет
може тражити одабране за припајање таковској
школи када буде готова.11
Више од четири деценије служила је прво
битна школска зграда у Брезни. Али ову дотра
јалу, трошну, тескобну, мрачну, по здравље уче
ника и учитеља штетну школску зграду требало
је одавно затворити. Многи учитељи и генера
ције ученика поболевали су се у овој неусловној
школи.
Те године 1885. у јесен, у поодмаклој школ
ској години, отворено је ново школско здање од
тврде грађе, с пространим и удобним учион
 и
цама. У новоподигнуту школу почело се уписи
вати све више ученика. Због њихове бројности
постављена су два учитеља: Гавра Поповић, са
завршеном учитељском школом (учио је 61 пр
вака и другака) и Јевта Радовић, као заступник
учитеља (учио је 47 трећака и четвртака). За се
дам година број ученика је нарастао на 157 па
је министар одобрио „отварање трећег одељења и
постављање трећег учитеља“. Нови учитељи су
били Даница Душкановић, учитељица првака,
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и брачни пар Крупчевић - Живана, учитељица
другака, и Михаило, учитељ трећака и четвр
така, уједно и управитељ школе. Михаило Круп
чевић се лепо опходио према ученицима и био
смеран и љубазан са сељацима. Када је школ
ски надзорник Пашић обишао школу веома се
пријатно изненадио видевши у стану учитељи
це Данице Душкановић неколико француских
књига и фрулу.
Из управитељског извештаја за друго полу
гође школске 1897/98. годину дознајемо да је у
претходној школској години 18 четвртака завр
шило разред и да је требало да упише продужну
школу, која је због тога што ју је похађало само
6 ученика из оближњих села затворена.
Због немарног односа председника општи
не школа у Брезни бивала је све запуштенија.
„Неки председници општина (које су припадале
брезанској школској општини) покупљени при
рез од народа трошили су на своје личне потребе
а школу оставили у великој оскудици.“12
Због небриге општинске власти брезанска
школа је била у лошем стању. Жалио се управи
тељ ове школе Сима Ђорђевић министру про
свете на председника општине Крсту Солујића
„да је од примљених 1893 динара општинског
приреза школи предао само 40 динара“. Неза
довољан оваквим односом према школи учитељ
Ђорђевић је намеравао да прекине предавања
ма и по коју цену свог опстанка у учитељској
служби, али му сами ученици обећали да ће
сносити део трошкова, носиће воду и чистити
школу, дрва цепати и ложити, само да их он
остане учити. Ово што су ученици морали да

раде била је дужност послужитеља школе који
је напустио школу јер му општина није давала
плату.
Нека села брезанске школске општине (Кош
тунићи и Брајићи) веома су неуредно измирива
ли школски прирез. Брајићи су 1903. године ост
варили своју школу, а прирез брезанској школи
из претходних година измирили су тек после
три године. Школске 1904/05. брезанску школ
ску општину чинила су села: Брезна, Бершићи,
Леушићи, Теочин и Срезојевци. Школа је има
ла собу за ноћивање ђака из удаљених села. Те
школске године у Брезни је отворена продуж
на школа у којој су се предавали српски језик и
писање, рачун и пољопривредне поуке.
Пошто је брезанску школу похађало преко
200 ђака, поново су отворена три одељења: пр
во је чинило 50 првака, друго, преосталих 12 и
38 другака, и треће 57 трећака и 21 четвртак.
Прво и треће одељење учио је управитељ Сима
Ђорђевић а друго одељење његова жена Лепо
сава. Трећи учитељ Владимир С. Смиљанић
постављен је тек почетком другог полугодишта
1906-1907. школске године.13
ЉУТОВНИЦА 1842. Године
У Љутовници близу цркве налазила се шко
ла у којој учитељеваше Мила Лукић, радо из
Бруснице где је завршио основну школу. Био је
прилични способности и владања, миран, при
љежан и препоручитељан.14
13

АС, МПС, 1896, XXXIX, 73; АС, МПС, 1886,
II, 43; АС, МПС, 1897, IX, 31
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Изворник : грађа Међуопштинског историјског
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До отварања школе у Љутовници ђаци из
овог краја пешачили су у доста удаљену горњо
милановачку школу. Шездесетих година дого
ворише се кметови љутовнички, накучански,
врнчански, синошевачки, калиманићки, клати
чевачки, давидовачки и шилопајски да сагра
де школу код љутовничке цркве. Када је школа
подигнута, парох љутовичке цркве Петроније
Весковић и кметови ових села обавестише ми
нистра просвете да је школа саграђена и да јој
треба послати учитеља, подсетивши га да је у
Љутовници постојала школа још од 1804. годи
не када је порушена.
Четири године је у њој учитељевао њен пр
ви учитељ Марко Петровић 1864-1868. год., ро
дом из Такова (завршио три разреда гимназије у
Београду). Онда је овде дошао Мијаило Терзић
из Злакусе (завршио два разреда реалке у Ужи
цу), одлично предавао, понашао се веома лепо,
ђачки родитељи су га уважавали.
Али, рат за ослобођење од Турака (учество
вао је у јаворском рату 1876. године) угасио је
живот Мијаила Терзића па је 40 ђака овог краја
остало без доброг учитеља а његова жена и син
без храниоца.
Новопостављени учитељ затекао је школу у
очајном стању. Окружни инжењер и лекар, пре
гледавши је, обавестили су начелника руднич
ког округа да треба што пре променити кров и
подупрети настрешнице новим стубовима. Али
сиромашна љутовничка општина (оскудевала је
храном) не могаше извршити те поправке него
се обавезала да ће идућег пролећа (1882) поди
ћи нову зграду, а до тада „Нека се школа зат

вори“. Њени ученици прешли су у мајданску и
новоотворену савиначку школу.15
Када су Љутовничани поправили своју згра
ду, председник љутовничке општине известио
је министра просвете о томе молећи га да по
шаље што пре учитеља. Тек за годину дана овде
је за учитеља дошао Алекса Нешић и тако, пос
ле три године, ова школа је поново почела са
радом. За непуна четири месеца овај учитељ је
показао леп успех и његовим учитељским радом
био је задовољан школски надзорник Мијаило
Милошевић, који је у свом извештају о стању
ове школе написао „да је школска зграда у Љу
товници најгора у Србији и да је треба опет зат
ворити јер Љутовничани не мисле правити нову
зграду“. Међутим, председник школског одбора
обавестио је (22. марта 1884.) начелника црно
горског среза „да су одлучили да подигну нову
школу до Ђурђевдана те године.16 Место ће јој
бити у љутовничком засеоку Травник, који је
тромеђа верелечке, клатичевачке и шилопајске
општине. Школа није саграђена до Ђурђевдана
нити ће још за дуго бити подигнута.
Да се у једној учионици не би гушило ско
ро 70 ученика (колико се школске 1885/86. упи
сало) министар просвете је препоручио да се
овај број ученика смањи тако што ће из сваког
разреда бити отпуштено по 10-15, при чему ва
ља водити рачуна да то буду најсиромашнији
или слабуњави.
Кад је наредне школске године министар
просвете учитељу Нешићу одредио да иде у
Стрелац (округ пиротски), што учитељ због по
15
16
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АС, МПС, 1864, VI, 901; АС, МПС, 1880, VIII, 6.
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родице није учинио, дао је оставку на учитељ
ску дужност напомињући да ће и даље улагати
у удовички фонд. На његово место у Љутовни
ци постављен је Ивко Стојшић (за заступника
учитеља), који је завршио само три разреда учи
тељске школе. Иако несвршени ђак, Стојшић је
у четвороразредници постигао леп успех. Од
надзорника Ђуре Врбавца на годишњем испиту
(школске 1886/87.) добио је одличну оцену.
Као одличан васпитач, ђацим је омилио учење
и књигу. Све предмете је добро и по програму
предавао. Његови ученици су веома лепо читали
и разумели прочитано. Често их је изводио у
околину. Једном су ишли и на Штурац, највиши
врх Рудника, одакле им је показивао историјске
знаменитости овог краја.
Али учитељ и ученици (њих 62) гушили су
се у једном учионици „из које се“, писао је над
зорник Врбавац, „после десет минута морало
просто бежати“. Љутовничка општина отезала
је подизање нове школе. Нису испунили обећа
ње да ће за годину-две саградити нову школску
зграду, због чега ће министар просвете веому
запуштену љутовничку школу затворити, а учи
теља Стојшића преместити у Боговађу (28. јула
1892. год.).
Да им деца не дангубе, председник љутов
ничке општине ће, после два месеца, пошто је
школа затворена, молити министра просвете да
одобри отварање школе, наводећи „да су школа
и црква у Љутовници најстарије у овом срезу“.
Одобрено им је да се постојећа школа поправи
и употреби док се нова не подигне. Пошто нова
није подигнута за обећано време (годину дана),
стара је трећи пут затворена. Опет су љутов
ничани молили министра просвете и црквених

послова да им одобри држање наставе у старој
школи, а они ће за две године саградити нову, по
прописном плану. Министар им је одговорио:
„Ако се узме да им је љутовничка општина дос
та велика, има око 500 пореских глава и да је
прирез за грађење школе одобрен крајем 1893.,
онда произилази да је љутовничка општина не
марна и незаузимљива према грађењу школе“, и
одобрио им отварање старе школе, али тек пош
то је 28. новембра 1896. године сачињен уговор
између клатичевачке општине и села Калимани
ћа, Љутовнице и Шилопаја са Марком Зарићем,
трговцем из Горњег Милановца, као предузима
чем, за градњу нове школе. Ученици који су, док
је школа у Љутовници била затворена, поха
ђали таковску, мајданску и горњомилановачку
школу, преведени су у љутовничку. Било их је у
сва четири разреда 74.
Да се доградњом школе не би отезало, при
купљен је ванредни прирез од сељака Љутов
нице, Калиманића и Накучана. За три године
саграђена је школа и од комисије која ју је пре
гледала, примљена.17
Љутовничкој школској општини припадаху
Љутовница, Калиманићи, Накучани, Врнчани
и Шилопај. Врнчани и Шилопај су припадали
качерском срезу и нису учествовали у грађењу
нове школе. Врнчани су 1893. године захтевали
од начелника таковског среза да им „подејствује“
код министра просвете одобрење да сами за
себе саграде школу. То им није одобрено јер је
врнчанска општина мала да би школу саградила
и издржавала. Шилопај се (у априлу 1904.), по
АС, МПС, 1884, XXII, 21; АС, МПС, 1885, XXV,
132; АС, МПС, 1889, XXIV, 22; АС, МПС, 1900, XXX, 123
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га трпели. Жалили су се министру просвете
да је Лукић рђавим понашањем „довео омразу
свештенство, кметови и целу општину“. Зах
тевали су да се овај учитељ удаљи. Међутим,
ни новопостављеног учитеља Милоша Попо
вића (родом из Планице, завршио три грама
тикалне и богословију) нису трпели старалац
и бољковачка власт. Жалили су се министру
да неуредно обавља учитељску дужност и да
има којекакве пороке и страсти због којих се не
може трпети. Овога учитеља је на испиту Сава
Сретеновић, секретар министарства просвете,
оценио одличном оценом и посебно га препору
чио министру да га награди повишицом плате.
Да не би трпео малтретирање стараоца и гу
био здравље у веома неусловној згради, учитељ
Поповић је напустио бољковачку школу. Због
велике запуштености школске зграде министар
просвете је школу затворио (1868) и бољковачку
општину обавестио да ће им школу отворити
кад нову зграду саграде.
Градњи школе у Бољковцима су се противи
ли Заграђе и Рељинци који су припадали бољ
ковачкој школској општини. Ова два села на
мислише да саграде своју школу у Заграђу јер
им је бољковачка удаљена три сата.
Не могавши да подигну нову школу, Бољ
ковчани одлучише да стару оправе и да им у тој
оправци помогну Бранетићи (село из црногор
ског среза) који су своју децу слали у ову школу.
Међутим, и Бранетићи одбише да помогну, па је
бољковачка општина морала сама да три године
прикупља новац за оправку школе. Тек после
четири године Бољковчани су поправили ста
ру школу „озидали јој стубове – подупираче од
камена“, и кад је за учитеља дошао Миливоје

дигавши за себе нову школу, одвојио од љутов
ничке школске општине.
После трогодишњег учитељевања у Љутов
ници учитељи Милева Петровић и Периша А.
Поповић су „по потреби службе“ премештени
у неко друго место, а љутовничка школа скоро
годину дана остала је без учитеља, којима та
дашња Србија оскудевала. Потом је за учитеља
на привремено (школске 1904-1905) постављен
Момчило Поповић, свршени богослов, кога је,
када се после годину дана засвештенио, заменио
Добривоје С. Васиљевић, са завршеном учитељ
ском школом.18
БОЉКОВЦИ
У Бољковцима је саграђена нова школска
зграда (овде школа није радила више од десет
година), али од слабог материјала и после го
дину дана почела је да прокишњава. Учитељ
ове школе Милан Лукић (родом из Бруснице где
је завршио основну школу), затварањем школе
у Љутовници прешао је у новоотворену школу
у Бољковцима (1842-1843 године). После де
сет година Милан Лукић наставља рад 1854.
године. Учитељ ове школе се више пута жалио
општинској и среској власти да са таванице
малтер опада, да су прозори полупани, да нема
сунђера, креде, верига, ни секире. Учитељ је
морао да сам плати 12 гроша мајстору цинцару
да му оправи једну собу у којој се он сместио.
Од првог дана бољковачког учитеља Луки
ћа старалац школе и бољковачки кметови нису
18
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на збору свих села која припадају бољковачкој
школској општини договорено да се од Јеврема
Мијатовића из Бољковаца купи механа коју би
он продао упола цене. Када је на захтев минис
тра просвете, министар грађевина прегледао
ову механу, закључио је да ту треба извршити
велике преправке и да је због тога бољковачкој
општини боље да сагради нову школу него да се
излаже двоструком трошку.
Увидевши да сиротан народ ове општине
доис та није у стању да скупи прирез за градњу
нове школе, министар просвете је одобрио пре
уређење механе у школу по плану који је коми
сија предложила а министар грађевина одобрио.
После две године (с јесени 1883.) школа је
поново почела да ради. По молби председника
бољковачке општине, за учитеља је дошао Пан
та Симић, који је по затварању школе отишао у
Моравце. Три године учитељоваће још у Бољ
ковцима и потом ће, пошто седам година учите
љоваше по сеоским школама, добити премеш
тај у Горњи Милановац.
Пошто се број ђака у Бољковцима повећао,
постављена су два учитеља: Катинка Петровић
за учитељицу првака и Теодор Миливојевић за
учитеља другака, трећака и четвртака. Пре од
ласка у Бољковце Миливојевић је две године
учитељовао у Блазнави и 27 година у Шаторњи.
Миливојевић беше старински учитељ. Ђаци су
му знали да читају и пишу али слабо су усмено
рачунали а још слабије знали земљопис. Уместо
да Миливојевића премести, како је школски
надзорник Ђуро Врбавац предлагао, министар
просвете га пензионисао.
Новопостављени учитељ Милутин Милиће
вић учио је трећаке (17 дечака и две девојчице)

Ковачевић (родом из ваљевске Мионице, за
вршио четири разреда гимназије у Београду),
школа је почела са радом. Троразредницу је
похађало само 24. ученика. Разлог тако малом
броју ученика је што су се Угриновци издво
јили из бољковачке школске општине и своју
децу слали у новоотворену заграђску школу и
што неки кметови не доведоше децу на време
у школу. После Миливоја Ковачевића и Сава
Шкрбића и двогодишњег у ову школу из Мора
ваца поново долази Панта Симић. Бољковачка
школа налазила се на подводном терену и зидо
ви због тога беху на више места попуцали. „Од
три подупирача која су с јужне стране дозидана,
два се одвојила од зида због чега је школска
зграда у критичном стању“, писао је министру
просвете учитељ Симић пре него што је пре
мештен у Моравце.
Слабо обучена деца су у веома нездравој си
туацији, влажној учионици оболевала од гушо
боље, грознице и назеба. Учитељ Панта Симић
жалио се мнистру просвете да у овако влажној
школи „здравље му се погоршало“. Зато што се
бољковачка власт уопште не брине о школи мо
лио је министра просвете да га преместе у Мо
равце „где ће од 1. августа 1882. бити поново
отворена школа“.
По захтеву министра просвете окружни ин
жењер и лекар прегледали су бољковачку школу
и закључили да је трошна и нездрава због чега
је министар затворио и бољковачкој општини
поручио да гради нову „макар била и од слабе
грађе само да има прописну величину и распо
ред просторија“.
Међутим, сиромашна бољковачка општина
није била у стању да сагради нову школу, него је
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и четвртаке (24 дечака и једна девојчица) и
другаке (28 дечака). Учитељичиним радом није
био задовољан школски надзорник Ђуро Врба
вац. У извештају министру просвете написао је
да ова учитељица има основну школу и „нека
кав курс“ у Аустрији, да јој је говор рђаво акцен
тован, да са сељацима одлази у кафану и тако
пуши дуван и „све је то необично нашем сеос
ком свету због чега је у овој средини рђаво
примљена“. Није била ни по вољи управитеља
школе Милићевића који је говорио „да све што
долази из прека рђаво је“ и називао је пред на
родом „Швабицом“. Наредне школске године
школски надзорник, највише под утицајем упра
витеља Милићевића, учитељицу Катинку је оце

нио слабом оценом због чега ју је министар про
свете отпустио из учитељске службе. Жалила се
министру да ју је надзорник несавесно оценио
јер из испитног списка се видело да од 48 пр
вака и другака које је она учила, 44 су положи
ли разред са врло добрим и одличним успехом.
Писала је министру просвете да он тај испитни
списак провери као и мишљење родитеља ђака
које је она учила, али ништа јој не помаже да
поврати учитељско место. Учитељ и управитељ
школе Милићевић, који је највише учинио да
учитељица Катинка Петровић изгуби учитељ
ско место, није се слагао ни са председником
општине и школског одбора због чега је, убрзо
премештен из ове школе.
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Анка Павловић

СКРОМНОСТ
И УСПЕХ ЈЕДНОГ
МИЛАНОВЧАНИНА
Пет година од смрти великог
дародавца милановачке библиотеке
професора доктора Миодрага Старчевића
(1945-2012)
У временима у којима се скромност веома
ниско котира на ранг листи врлина, тешко је
поверовати да она може бити синоним нечијег
успеха. Међутим, управо ове две речи, скром
ност и успех, на најсликовитији начин пред
стављају нашег суграђанина, Миодрага Стар
чевића. Због скромности недовољно познат
овдашњој јавности, а о успеху најбоље говоре
звања професор и доктор.
Миодрагова животна прича започиње баш
овде, у Горњем Милановцу. Рођен је 29. априла
1945. у просечној радничкој породици, од оца
Душана и мајке Душанке. Основну школу за
вршио је у родном месту, а гимназију у Чачку.
Мијо је, како су га ближњи увек звали, био пос
лушно дете, још од малих ногу учен да пре
даност раду и пожртвованост воде ка успеху.
Од најраније младости, није се либио да ради
напростије грађевинске послове, и тако допри
несе свом школовању. Своје дечачке дане, нај
радије је проводио у Брусници, код бабе и деде
по мајци, помажући у сеоским пословима. Од
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га, и милановачком Црвеном крсту, немало пу
та, организује и пружа помоћ. Сарадња са То
миславом Марковићем, председником Црвеног
крста у Горњем Милановцу, била је успешна и
плодна. По речима господина Марковића, Мијо
им је увек био ослонац и подршка, а велики број
пројеката, које је Црвени крст Горњег Миланов
ца добио, добио је управо захваљујући угледу
и залагању Миодрага Старчевића. Доста струч
не литературе дарује овдашњем Црвеном крсту,
а као консултант доприноси и настанку књиге
„Хроника милановачког Црвеног крста“ Ради
воја Драгојловића.
Након пензионисања у Црвеном крсту Ср
бије, више се посвећује својој улози професора.
Предаје на низ високих школа и факултета:
Војној академији, Факултету политичких наука,
Факултету за пословне студије и право... Сту
денти су волели свог професора Миодрага. У
карактеру извесна доза војне дисциплинованос
ти и правичности, а с друге стране, спремност
на пристојну шалу и духовиту досетку. Мијо је
приватно био господин лепих манира. Једнос
таван, скроман, непосредан, ненаметљив, изузе
тан саговорник, човек широког општег образо
вања...
Крајем 2009. своју вредну и богату библи
отеку дарује својим суграђанима, милановачкој
библиотеци. Не захтева ни посебан легат, ни
посебан третман. Једноставно их поклања, сво
јима.
За све који су га познавали, његова изненад
на смрт, 13. марта 2012. године, била је прави
шок. Међународна организација IHFFC (Inter
national Humanitarian Fact-Finding Commission),
20. марта 2012. објављује следећу вест:

свог деде Станимира Раловића, солунца и носи
оца Карађорђеве звезде, слушао је приче о рато
вима и страдању српског народа. Оне су у њему
продубиле и учврстиле љубав према отаџбини
и завичају, и учиниле да касније, ма где био, ни
кад не заборави ко је и одакле долази.
По завршетку гимназије 1963. уписао је
Војну академију у Загребу. Дипломирао је 1967.
и првих годину дана радио у Постојни. Потом
се преселио у Карловац, где је упознао своју бу
дућу супругу Марију, родом из Војнића. Године
1969. ступили су у брак, а 1970. им је рођен син
Мирослав. Упоредо са службом у војсци, Мио
драг је уписао Правни факултет у Загребу, на
коме је дипломирао 1977. У међувремену, 1975.
са породицом преселио се у Сплит, и ту остају
све до 1982, када су прешли у Београд. Након
тога, више нису мењали место пребивалишта.
Највећа професионална достигнућа, Миодраг је
остварио управо у Београду, где је 1990. докто
рирао на Правном факултету, а пар година кас
није стекао и звање професора. Током своје вој
не каријере, добио је низ признања, захвалница,
ордења, и напредовао до чина пуковника.
Раних деведесетих, након завршетка свог
војног стажа, почео је да ради у Црвеном крс
ту Србије. Ова организација га 1996. шаље у
Грчку, где шест месеци координира и органи
зује боравак и активности деце из социјалног
програма и избегле деце са простора бивше Ју
гославије. Као виши саветник за међународно
хуманитарно право, до краја свог радног века у
Црвеном крсту, остаје битан члан ове органи
зације, посвећен и предан улози коју има. Ипак,
чести одласци у Женеву, Брисел, Сан Ремо, Хаг,
не умањују приврженост за родно место, те сто
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„It is with deep sorrow that the IHFFC has
to announce that Prof. Dr. Miodrag Starčević,
Member of the Commission since 2006., passed
away a few days ago. In the various functions
he held over the years, he promoted with great
devotion the knowledge and implementation of
international humanitarian law in his country
and in the world at large. He taught interna
tional humanitarian law in the Armed Forces
and in universities in Serbia and was President
of the Commission on International Humani
tarian Law of the Serbian Red Cross. He also
disseminated the humanitarian message inter
nationally. Deeply devoted to human rights, his
voice was heard and esteemed in the Red Cross
and Red Crescent Moon and beyond, at the
International Institute of Humanitarian Law in
San Remo, at the Red Cross Conferences in Ge
neva, in The Hague and elsewhere.
Soon after his entry in the Commisssion, he
became a very important and valuable mem
ber. We appreciated his valuable advice and his
friendship. The members of the Commission
will always remember him as a great humani
tarian.“1

Уз високе војне почасти, сахрањен је 15.
марта 2012. на милановачком гробљу. Како и до
ликује великима, достојанствено испраћен, вра
тио се завичају, од кога се заправо никад није
ни растао.
БИБЛИОГРАФИЈА И ВЕБОГРАФИЈА:
- „Репресалије у савременом међународном
праву оружаних сукоба“, докторска
дисертација, мр Миодраг Старчевић;
Београд, марта 1990.
- „Croatia ’91 With violence and crimes against
law“, dr Miodrag Starčević, Nikola Petrović;
Beograd, 1991.
- „Војно право и прописи“, проф. др Миодраг
Старчевић; Београд 1995.
- „Коментар закона о употреби и заштити
знака и назива Црвеног крста“, проф. др
Миодраг Старчевић; Београд 1997.
- „Извори међународног хуманитарног права,
проф. др Миодраг Старчевић; Београд
2002.
- https://www.docsity.com>miodrag-starcevic
- https://www.scribd.com>mobile>doc
- https://www.ihffc.org(20/03/2012)

Са дубоким болом IHFCC (Међународна хумани
тарна комисија за утврђивање чињеница) објављује да је
проф. др. Миодраг Старчевић, члан Комисије од 2006, пре
минуо пре неколико дана.
Кроз разне функције које је вршио годинама, промо
висао је са великом посвећеношћу, знање и имплемента
цију међународног хуманитарног права у својој земљи и
широм света. Предавао је међународно хуманитарно пра
во у војсци и на универзитетима у Србији и био председ
ник комисије за међународно хуманитарно право Црвеног
крста Србије. Такође је ширио хуманитарну поруку интер
национално. Дубоко посвећен људским правима, његов
1

глас се чуо и уважавао у Црвеном крсту, Црвеном полуме
сецу а и ван њих у Међународном институту хуманитар
ног права у Сан Рему на конференцијама Црвеног крста у
Женеви, у Хагу, и другде.
Убрзо након уласка у Комисију, постао је њен веома
важан и вредан члан. Ценили смо његов драгоцен савет
и његово пријатељство. Чланови комисије ће га увек пам
тити као великог хуманитарца.
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КЊИГА КАО ДАР

Библиотека непрестано прима донације у
књигама. Током године, десетине примерака сти
жу из руку људи разних професија и друштве
них статуса. На неким од тих примерака вид
љива је љубав дародавца, на некима, пак, види
се заборав и небрига. Како год било, дужност
библиотекара јесте да те књиге прими и обради,
и да их, сходно могућностима, стави на распо
лагање читаоцима.
Некада, догоди се право мало откровење.
Недавно, у књигама које je Библиотеци покло
нилa госпођа Мира Павловић, међу пробраним
насловима – који исказују љубав и бригу даро
давца – из уметности и лепе књижевности на
неколико језика, нашло се чувено дело Михајла
Пупина From immigrant to inventor, штампано у
Њујорку 1923. године, са посветом и потписом
самог аутора, непознатом примаоцу. Habent sua
fata libelli, књиге имају своју судбину – овај ће
примерак Пупинове аутобиографије, са своје
ручним потписом великана, до краја времена
красити полице Библиотеке.
Велика захвалност госпођи Мири и проф.
др Слободану Павловићу, брижним дародавци
ма и истинским љубитељима књиге.
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ДРАМСКИ СЕГМЕНТ
Живот сцене – живот на сцени

Гордана Симић

МИХАИЛО
КОСТАДИНОВ
(1939-2016)
In memoriam.

Након сазнања да је Михаило умро, на друш
твеним мрежама појавили су се лични комен
тари, размишљања људи који су га познавали,
ценили, веровали у његов рад, поштовали. Речи
једног нашег суграђанина тада су биле: „Кад
видим Михаила, некако ми драго што сам Ми
лановчанин“. Тако бих и почела ову причу о чо
веку који је обележио и једно време и један град
и који је утицао на животе многих Милановчана.
Није проблем писати о човеку коме су се го
тово сви на милановачкој калдрми јављали са
„Добар дан“, јер су га напросто познавали „на
овај или онај начин“. А опет проблематично је
сва сећања и успомене ставити у неку биогра
фију коју ће касније користити научни радници,
приликом састављања нових страница енцик
лопедија, књига „ко је ко у...“ А ипак, ми ћемо
писати о Микици на основу сећања, успомена,
прича. Нису битне године приповедача - и ста
рији, и они у чију генерацију спадам и сама, и
млади који су тек изашли из оних „осетљивих

година“, дакле, сви ми имамо неку своју причу
о Михаилу. Мозаик састављен од делића сећања
људи оног или овог Милановца. То хоћемо да
прибележимо. И сачувамо. Нама, који смо има
ли ту част да га, као аматери, слушамо, пратимо,
усвајамо, није било битно да знамо какву је
школу завршио, то ће бити битно неком биогра
фу који ће можда некад написати и такву при
чу о њему. Волели смо оно што смо добијали
од Михаила, могућност да се искажемо и кроз
нешто што нам није професија, могућност да
постанемо свесни да и то нешто знамо. Па иако
је то било чисто аматерски, Михаило је умео да
извуче из нас све оно због чега смо се осећали
као професионалци.
Рођен је 1939. године. Тако рећи прве годи
не живота провео је у Милановцу у вихору Дру
гог светског рата. Као син палог борца основну
школу креће у свом родном граду у коме је још
увек радила електрична централа на дрва коју
су звали „трлица“.
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риштем, и осим тог духа, наследили су стари
клавир, извесни број комада народне ношње, не
колико инструмената, малу драмску библиотеку
и огроман ентузијазам. Врло брзо, за месец да
на рада, спремили су и приказали „Прозивку“
Веље Суботића. Њихов рад одмах је био запа
жен и општинске власти су одмах изашле у су
срет дајући им просторије за рад. Следи Ужице,
па Вршац где успешну каријеру и као глумац и
касније као режисер заједнички гради са супру
гом Бранком.
Иако су стваралаштво и реалност две наиз
глед неспојиве категорије, требало би истаћи да
је веома битна „ситница“ однос ствараоца пре
ма средини у којој ствара. Локалну средину дру
гачије називамо паланком, чаршијом, како год,
и све док ту исту паланку прихватамо као нешто
добро и посебно, као квалитет који се у том тре
нутку нигде не може наћи, успех је загаранто
ван. Изнад личне промоције Михаило је, један
од ретких, изнад претходно поменутог ставио
добробит и стварање лепше и боље, културније
атмосфере, посебност средине која је његова, у
којој је стварао. Седамдесетих година, тачније
1975. започиње посао професионалног редитеља
у Аматерском позоришту милановачког Култур
ног центра. То је, такорећи, био повратак Ми
хаила у Горњи Милановац. Како је и сам умео
да истакне, сама атмосфера наредних година
у граду била је плодно тло за успех па је пос
тављен велики број представа. Сала тадашњег
Дома ЈНА пунила се свако вече, била то пре
мијера представе или пак реприза. Нису били
проблем ни хонорари за редитеља, сценографа,
костимографа, композитора, ни за саме глумце
аматере. Радило се пуном паром... Протекција

Можда и није чудо што су се и Михаило
и многи други и пре и после њега отиснули у
свет позоришта, глуме, режије. Наиме овај град,
мала послератна паланка са свим својим пред
ностима али и манама, имао је неку традицију,
да кажемо наслеђе. У једном од својих текстова
и сам Михаило је ту чињеницу поменуо: „Чу
вени бард југословенског и српског глумишта
Виктор Старчић у својој изјави за Политику екс
прес каже „да никада није учио ни једну офици
јелну школу и да је највише научио од Момчила
Настасијевића“. Наш, увелико познати и приз
нати суграђанин Момчило је повремено водио
дилетантско позориште предратног Милановца.
Модерно позориште је, можда, управо настало
на раду Момчила који је умео да им каже „да не
тестеришу ваздух када у наступу емоција почну
да машу рукама немотивисано и да док говоре,
говоре природно“. Момчило Наст асијевић је
тражио модеран театар са природним односом
према тексту“. И управо тако учио је Михаило
своје сараднике, да је трема позитивна, да је
импровизација дар, али и да се учи, да је свака
реч права ако се на прави начин нагласи и да
половичност уништава креативност.
У време када је милановачка публика била
жељна добре глуме, јер зна да цени праву умет
ност, њом самом заражен у аматерској дружини
милановачке гимназије, већ као студент Миха
ило се отиснуо у воде професионалног глумца.
Први ангажман био је у Покрајинском позо
ришту у Приштини.
Година 1966. Горњи Милановац. Неколици
на позоришних аматера који су се бавили позо
риштем још у школи, обновили су рад СКУД
„Абрашевић“. Наравно да су почели са позо
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Бранислава Нушића, Кавијар и сочиво Скарни
чија и Тарабузија...
Михаило није био само редитељ глумцима,
сарадник целој екипи представе. Био је пријатељ,
добар и драг човек, родитељ да посаветује. По
речима господина Милорада Даничића, „про
фесионално био је институција“. У малом граду
човек се не може ограничавати само на један
посао, и не може бити искључив. Поред режије
и позоришта Михаило се посвећивао и другим
активностима, дувачком оркестру на пример,
књижевним клубовима. Био је дугогодишњи
сарадник и Библиотеке „Браћа Настасијевић“.
Овде бих направила једну малу дигресију. На
име, син чика Михаила, Виктор Костадинов учи
нио је велику част Библиотеци поклонивши јој
заоставштину својих родитеља, њихову личну
библиотеку, фотографије, и велики део онога што
је везано за њихов рад. И сама сам почаство
вана што испред Библиотеке пишем о Михаилу
Костадинову и на тај начин му уз велико Хвала
одајемо почаст.
А награде су стизале и раније, захвалиле су
се чак и институције. Следила су признања са
најзначајнијих такмичења и смотри глумаца и
аматера. Културно просветна заједница Србије
1992. године наградила је Михаила Златном
значком за дугогодишњи рад у култури и значај
на уметничка остварења. Занимљив податак је
да је ово признање додељено на предлог Међу
општинске просветне заједнице из Краљева. У
једном интервјуу поводом те награде који је исте
године изашао у Таковским новинама Михаило
је на ово рекао „Да. Ништа од тога не би било
да се чекало да предлог потекне одавде. Знате,
таква је пракса и обичај код нас кад треба доде

лити нека признања људима из културе, обично
се од нас овде који се тиме директно бавимо
тражи да сачинимо предлог. Наравно, кад то ра
димо ми не видимо себе и због тога смо ретко у
ситуацији да будемо награђени. А признања су
људима који се баве овим послом ипак значајна,
она мотивишу, дају неку повратну информацију
о послу који обављате. Значи да је то што ра
дите добро и вредно. Културно просветна за
једница из Краљева је из мог односа према тој
асоцијацији и према укупном раду у који она
има увид схватила вероватно да ето, тај мој рад
завређује да буде признат и награђен.“
Ипак Михаило је сматрао да је највеће приз
нање милановачка публика. Способан да запази
младе таленте Михаило је увео у позориште
много младих људи, неки су се и професионал
но остварили као глумци и редитељи. Највеће
задовољство му је представљао рад са омлади
ном и дечјим позориштем. Сматрао је тај рад
необично важним јер се на тај начин ствара
потенцијални гледалац који ће да буде прави
конзумент културе. И управо то је и он радио.
Омладинска сцена коју је водио покренута је са
циљем да едукује и да позориште доведе пуб
лику која је прерасла дечја позоришта, а која
још увек ретко и са резервом посећује програме
„великих“ позоришних кућа. У представама пр
венствено наступају средњошколци. Кроз радио
ницу је од 2008. прошло педесетак средњошко
лаца који су учествовали у реализацији вели
ког броја представа. У режији Михаила његова
„деца из позоришта“ оживљавала су ликове из
Стеријиних драма, из драма Шоа, Голсвортија,
Настасијевића, локалних аутора садашњег вре
мена Љиљане Браловић, Мирјане Проковић,
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Морам напоменути и чувену емисију Низ
калдрму коју је реализовао и осмислио сам
Михаило. Гостећи разне Милановчане у емиси
ји успео је да, кроз разговор праћен староград
ском бираном музиком, оживи сећања како са
мих учесника тако, кроз њихову причу, и једно
време старог Милановца.
Новембра 2016. Михаило се придружио
својој „госпи“ Бранки, а волео је да говори ту
песму Момчила Настасијевића. Сама вест по
кренула је разна сећања људи који су одрастали
у аматерским групама Михаила и Бранке, како
у представама тако и у, чувеним у оно време,
академијама поводом државних празника. И ко
лико год то можда некима сад деловало смешно,
рецитовати за Дан републике или неки други
празник, и бити водитељ била је част. А све су то
потписивали ови драги људи. Даћу себи за право
да наведем коментар мени блиске особе да је,
сазнавши за смрт Михаила, просто осетила да
је некако отишла и последња карика која нас је
још подсећала на једно прошло време. Наравно
да се од успомена не живи, али ако један човек
може својим постојањем и радом да створи
успомену и драго сећање на читав један део жи
вота онда је то „велики човек“. Почела сам са
таквим коментарима тако ћу и да завршим. Ово
је још један коментар, његовог „детета из позо
ришта“. А оно што је речено на самом испраћа
ју као последње обраћање, не трпи коментаре,
само завређује велико поштовање и наклон.
Узет нам је, отргнут од нас. Од такве помис
ли настаје ужас. Али да би нам био узет, прет
ходно нам је морао бити дат. Уместо очаја због
губитка, бирамо да будемо захвални на таквом
дару. Упознали смо га у својим најосетљивим

представљали жене на двору Обреновића у дра
матизацији Бранке Костадинов. И то наравно
није све. Само постојање овакве сцене просто
је вукло децу са улице да слободно време про
веду у једном другачијем амбијенту из кога су
касније нерадо излазили. На жалост, једна пред
става није угледала светлост рефлектора. Гос
пођа Олга је остала као сценарио. Можда ће је
временом ти исти млади људи, оснажени Ми
хаиловим духом, њему у част одиграти и покло
нити се публици.
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годинама. Он је био глумац у пензији, још увек
рад да ствара, а ми средњошколци који су са
њали позориште. Ни родитељске претње, ни
школске обавезе, ни вечити проблеми с новцем
за културу, ни штошта друго није могло стати
на пут ономе што смо заједно хтели. Заправо
тога није ни било. Била је само наша непоко
лебљива жеља да играмо и један човек који ју
је остварио. Могао је све: да нађе текст који нас
надахњује, да за свакога одабере праву улогу, да
се избори за простор у ком смо радили, да обез
беди сценографију и костиме... Био је истин
ски заинтересован за нас, знао је шта може
мо а шта не, знао је наше приче, слутио наше
невоље... Свакад је истицао да је он ту ради
нас и да му је припала част да ради са нама,
не претпоставивши колико смо заправо ми
били почаствовани. Био је наш редитељ и наш
родитељ. У аманет нам је оставио само крупне
ствари – успомене на најлепше дане које смо
имали, бројна и велика пријатељства која су ти
дани изнедрили, али пре свега оно чега вероват
но није био потпуно свестан – себе као нашег
узора, учитеља и незаменљивог пријатеља. Ако
је живот тренутак у вечности, онда ће сећа
ње на његов тренутак трајати барем колико
тренутак сваког од нас на овом свету. Слава
му!
„Деца из позоришта“
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Михаило Костадинов

БИЛО ЈЕДНОМ
У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ1

Други светски рат се завршио. Увелико смо
уживали у слободи коју су извојевали борци На
родноослободилачког рата. Мојој мами је приз
нат статус жене палог борца, а мени статус си
на палог борца. Једног дана ће, у некој згодној
прилици, бити откривена спомен плоча на за
натском дому, где је између осталих записан и
мој отац Ристо Костадинов као пали борац за
слободу. Ипак моја мама, иако млада, кад се
рат завршио имала је тридесет година, остала
је верна успомени на мога оца све до 1950. го
дине. Некако у то време, мој једини преостали
ујак Драган Новаковић служио је војску у неком
од градова Републике Хрватске. То служење вој
ног рока трајало је три године, а за то време у
стану у улици Милоша Великог, живеле су моја
баба Лепосава, моја мама и ја Микица, тако су
ме звали укућани и сви моји другари. Будући да
је још увек била оскудица у стамбеном просто
ру, почеле су да колају приче да би власт могла

да нам угура неког подстанара у она два оде
љења која смо користили. Због тога, или да се
Власи не сете, на стан смо примили Богољуба
Даничића, рођеног брата Превислава Даничића,
са чијом породицом смо били у изузетно прија
тељским везама. Није требало да прође много
времена, моја мајка се удала за нашег станара,
и тако сам ја, у својој десетој години, добио
очуха. Ова промена није утицала на мој живот.
Све се настављало устаљеним редом. По цео
дан сам, као и остала деца, боравио на улици.
И обедовали смо на улици. Најчешће масти и
хлеба са паприком или не, али обавезно посо
љено. Шта се и могло друго, кад је цела поро
дица била смештена у два одељења у којима је
требало обављати све кућне послове, а и да се
старији макар мало одморе. Мој ујка Драган је
само једном могао да дође на одсуство у току
те три године. Изгледа да је Чаковац, јер мес
то у Хрватској био је Чаковац, веома много уда
љено од нашег Гoрњег Милановца, или је мој
ујко, који војску још од окупацијских дана није
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Једном приликом, када сам пушио цигаре
те против астме, били су присутни и неки моји
другари. Доцније су ми причали да су се чудили
како смем да пушим у присуству очуха. За моје
астматичарске муке био је револуцион
 аран сет
DISPNE-INHAL француске производње, који је
морао да се плати, јер социјално ни тада није
признавало трошак за пулверизатор (распрши
вач). У неколико наврата су ме општински оци
припремали за опоравак променом климе, тј.
требало је да ме пошаљу на море. Међутим, кад
би дошао тренутак да кренем на море, увек је
неко друго дете одлазило, јер ја нисам могао да
поднесем промену због проширених хилуса.
На море сам отишао тек у својој дванаестој го
дини. Ја сам био веома мршаво дете. Свашта су
ми давали да пијем и једем да би ми се здравље
поправило. Нешто најодвратније био је рибљи
зеитин, а најлепше купиново вино. Ни сам не
знам колико сам умућених жуманаца појео, али
ништа није помагало. Највећу муку ми је пред
стављало скидање у шорц, на часу фискултуре,
јер сам био мршав као да сам дошао из Ауш
вица, а да и не причам који су проблеми нас
тајали пред слет у коме су сви морали да учес
твују. Није пријатно кад те сажаљиво гледају
другови из одељења, али помисао да ће цео град
да ме гледа онако мршавог, просто ме доводила
до беса. Питао сам се зашто морају баш сви да
учествују, зар по неко не би могао да буде пош
теђен, ако му то ствара комплексе.
Највећа срећа из брака моје маме са Бого
љубом Даничићем, је то што ми се 1952. године
родила сестрица Јелица, а 1956. и брат Драгос
лав. Наравно, да ја ту срећу, у то време нисам
осећао, већ више као нешто што ми је наметну

могао ни да смисли, био дисциплински кажња
ван. Било како било, тек ја сам његов боравак у
Чаковцу, највише запамтио по томе што смо му
тромесечно слали пакете, у којима је углавном
био кекс из калупа који су и мени давали да се
осладим. Ја сам већ био ученик првог разреда
основне школе, а још увек је радила електрична
централа на дрва коју смо звали трлица. Светло
смо имали до десет сати увече, а тада би сија
лица три пута „намигнула“ и угасила се. У ситу
иранијим кућама стандард је подизао „лопов“.
То је уређај који се ушрафи на фасунг да би се у
њега уштекала прикључница за решо или елек
тричну пеглу. У то време још увек нисмо имали
у стану прикључнице за струју. Прво зато што
нисмо имали шта да прикључујемо, а онда и
зато што је струја била врло слаба и вероватно
већу потрошњу од сијаличних места не би из
држала. Кад се моја мама други пут удала ја сам
завршавао трећи разред основне школе. Мој
очух Богољуб био је, у сваком погледу, корек
тан према мени. Често ме је водио до Јефтовића
чесме или чак до Ждребана где такође постоји
чесма. Ови излети су ми много значили, јер сам
од своје шесте године био астматичар, и излазак
у природу је годио мом рано нарушеном здрав
љу. Астма је код мене настала после лоше лече
ног бронхитиса. У то време осим Астмофилина,
фабрике „Лек“ из Љубљане и некаквих цига
рета које су требале да смире астматични напад,
других лекова није било. Много година касније
Астмофилин је повучен из употребе. Због ове
своје астме ја сам био прилично хендикепирано
дете. Више сам ноћи преседио него преспавао.
Зато сам много читао и срећом тада смо већ
имали стабилну струју.
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Андрић, и опанчар Перо. Кад је немачка окупа
торска војска запалила Рудник и наша кућа је
изгорела. Мама је доцније, у разговору са ком
шиницама, имала обичај да каже како јој је жао
само фотографија и шиваће машине, иако је кућа
била пуна. У приземљу наше куће била је фри
зерска радња мога оца која је изгорела заједно
са кућом. Мама је причала да је мој отац Ристо
веома успешно гајио цвеће, и да је у излогу,
уместо тегли са пијавицама имао необично лепе
мушкатле.
Мој отац је, по причању Рудничана, био вео
ма педантан човек. Једном је, Њено Величанство,
краљица Марија, путовала преко Рудника. Том
приликом, љубазни Рудничани изашли су на
улице Рудника да поздраве омиљену Краљицу
мајку. Најугледнији домаћини замолили су је да
се, при повратку, задржи код њих на ручку. На
том ручку краљица је, између осталог, казала
да је радује што види да варошица напредује,
јер ето, имају и лекара. Збуњени домаћини од
вратише да они имају само апотекара, а да код
лекара одлазе у Милановац. На то је она упи
тала: „Ко је господин у белом мантилу који ју је
поздравио на узбрдици према Никића кафани?“
Објаснили су јој да је то руднички брица, Ристо
Костадинов.
Шиваћа машина за којом је моја мама це
лог века жалила, без обзира на оне које је пос
ле имала, такође је имала своју историју. Наи
ме, тридесетих година прошлог века, мој деда
Михаило Новаковић, кафеџија, је банкротирао.
Мама је причала да је то било због неких не
покривених меница, које је потписивао другим
колегама. Требало је да се продају све ствари из
куће и инвентар из кафане. Срећом, пре него што

ло обавезу, јер до тада од мене ништа није тра
жено. Највише ако је требало нешто ситно да
послушам, као и да однесем опран и попеглан
веш тетка Бранки Вучетић. Али то је већ била
обавеза коју сам волео, јер би ми тетка Бранка
увек ћушнула у руку најмање десет динара, а то
је била велика пара. Сада се догађало да сам био
везан за сестрину колевку и по неколико сати,
јер су старији имали посла. Било како било, жи
вот се настављао, за мене и даље безбрижно, а
за моју маму прилично тегобно. Поред шивења
разних одевних предмета за муштерије, прања
и пеглања туђег веша да би се зарадила нека цр
кавица и гајења бебе, није јој остајало ни мало
времена за њене личне потребе.
А није морало све тако да буде. Да се нема, и
да станујемо по туђим кућама. Моја мама Олга
и ја, заједно са мојим оцем, почившим Ристом,
некада смо имали своју кућу и имали изгледе да
проживимо безбрижан живот, да нису на нашу
земљу нахрупили, ничим изазвани, они којима
је било тесно код њихових кућа.
Моји родитељи, Олга и Ристо Костадинов,
имали су кућу на Руднику. Ову кућу је мој отац
саградио новцем који је зарадио шишајући и
бријући сељаке у удаљеним селима око Рудника
и Горњег Милановца. Са најнужнијим фризер
ским алатом одлазио је у куће мештана, и ту на
лицу места шишао и бријао укућане, често уз
накнаду у натури. Определио се за кућу на Руд
нику, јер у тој варошици није било фризера, а он
је своју породицу могао да издржава само као
фризер. Е, у тој кући, непуну годину пред по
четак Другог светског рата, у виду срећног до
гађаја, појавио сам се ја. Наше прве комшије на
Руднику били су апотекар Бераха, пекар Вељо
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капу са три рога и борим се против Бога“. У
свом опроштајном писму, по причању моје ма
ме, Анка је порекла да има било какве везе са
партизанима или комунистима, али није могла
да преживи, као искрени патриота, та ругања и
блаћења. То је био први губитак у нашој поро
дици у време окупације, односно смрти деда
Михаила. Додуше, мој отац Ристо, који је неко
време након што му је радња изгорела, радио
код чика Гојка Стековића, кога су звали Атара
патара, јер му је то била узречица, већ је био ин
терниран и није се знало шта је са њим. Мама је
веровала да је жив и чекала га је све до 1950. го
дине. За време окупације радила је у посласти
чарници Жарка Томића у Карађорђевој улици,
а ујаци Драган и Гвозден радили су све што се
понуди. Најчешће су стругали дрва за огрев по
систему „три реза четири парчета“. Секула је
радио у млину код Борисава Мандића, као фи
зички радник, да би у неком тренутку завршио
нешто као кратак курс на Бањици и постао жан
дарм. Овај мој ујак, за кога кажу да је био оли
чење поштења, страдао је 1944. године. Те не
срећне године, када су партизани по други пут
ослободили Милановац од окупаторских војни
ка, у згради интрената, која и сада постоји, била
је жандармеријска станица. Будући да су се пар
тизани борили и за промену система власти, оп
колили су жандармерију и после краћег пушка
рања позвали присутне да се предају, уз обећање
да им неће фалити ни длака са главе. Неколици
на жандарма успела је да побегне, преко Мари
новића и Маринковића дворишта, а несрећни
Секула се са још некима предао. Моја мама није
знала колико их се предало, али је чула да су
саслушавани у Крсмановића дворишту и да је

ће доћи пописивачи, неко је мојој мами јавио да
склони у комшилук нешто од ствари неопход
них за живот. Мама је тада склонила ту машину
марке SINGER, која ју је пратила од Женске
радничке школе па до паљевине Рудника. Сећам
се да је мама 1950. године продала рушевине
наше куће заједно са плацом, да би опет купила
шиваћу машину, којом нас је крпила, а бога ми
понешто и зарадила, шијући за друге.
Где је моја бака Лепосава после смрти мо
га деде Михаила живела, и од чега, ја не знам.
Моја сећања почињу од времена окупације то
ком Другог светског рата. Тада смо живели у
једином кварту који није до краја разрушен, у
Курсулиној улици, између Милоша Великог и
Карађорђеве. Била је то приземна кућа у дну
дворишта тетка Росе Татовић. У два одељења
живело је нас седморо: баба Лепосава, ујаци
Гвозден, Секула и Драган, тетка Анка, моја ма
ма и ја, као избеглице са Рудника. Поред нас, у
продужетку, под истим кровом становао је ли
мар Властимир Сретеновић са женом Љубицом
и ћеркама Гоцом и Љиљом. Гоца је рођена 1941.,
а Љиља је била годину дана млађа. За тог Влас
тимира, много година касније, кад су делимично
отворени архиви, сазнао сам да је после осло
бођења остао без права гласа јер је: „био нема
чки шпијун, четнички сарадник и потказивач
партизана.“ Објекти, у којима смо силом при
лика становали, Татовићима су пре рата били
економске просторије - с једне стране су били
свињци, а са друге шупе. У једној од тих шупа
обесила се моја тетка Анка, 1943. Године, пош
то су је преплашили причама да ће доћи црна
тројка да је закоље, јер, забога, она је „Анка
партизанка“. Наводно је певала песму „Носим
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неком тренутку ја сам натрапао на овај шећер,
и повремено навлажен прст спуштао у кутију,
и лизао шећер који се нахвата на прстићу. Из
гледа да сам ја ово често упражњавао, јер кад је
требало да се месе колачи, у кутији је било само
половина од остављеног шећера. Моја бака ни
је могла да се начуди овом чуду: „Ем је жут, ем
нестаје и ако се не троши.“
И кад сам поменуо славу, морам испричати
како се у тим поратним годинама славило. Нећу
ништа ново рећи ако кажем да се слава слави
ла и у најтежим временима. Дакле, славила се
слава и у време окупације, а по ослобођењу си
туација се није значајно променила, бар кад су у
питању услови у којима се славило. Оскудица је
била у много чему још већа. И наравно није би
ло ручкова као данас. Славило се скромно. Мало
боље него кад данас одете на изјаву саучешћа. У
окречену собу, а за славу се обавезно кречила и
уређивала кућа, ставе се столице поред зида. А
доста столица се позајми из околних кућа и ста
нова. Гости поседају, а неко млађе женско че
љаде из куће или комшилука, послужи славско
жито, слатко и воду, затим се послужују колачи у
три наврата. Наравно ту је и обавезна розен тор
та, ванилице, кифлице, штанглице, ситно исече
на добош торта, куглице од марципана итд. На
равно на послужавнику су и чаше са вином и
киселом водом. На крају се служи кафа, а то је
знак да треба ослободити места за нове госте.
Није се позивало на славу, нити се штошта но
сило, али се сматрало за обавезу, да се оде и чес
тита слава, онима до којих нам је стало.
Мој ујак Гвозден је умро 1949. године, од
последица пребијања за време окупације. Није
хтео, као уосталом ни Драган, да се прикључи

од њих тражено да пређу у партизане. Секула је
питао како да пређе у партизане, кад се заклео
Краљу и отаџбини и завршио на стратишту у
Клатичеву. Није му фалила длака с главе, али
му је фалила глава са свим длакама. Моја бака
Лепосава тражила је место где су стрељани, да
би могла да га сахрани на милановачком гроб
љу поред оца и сестре, али нико од сељака није
хтео или није смео да јој каже. Остао је где је и
стрељан. Ми смо за покој душе несрећног Секу
ле палили свеће на гробу деда Михаила и тетке
Анке.
Иначе, моја бака Лепосава је била, народски
речено, изузетно душевна жена. На мене никад
није дигла руку нити ме је грдила. Једном сам, у
шупи која је била и пушница, загризао пршуту
која се сушила, и то у време великог поста који
сам и ја постио, имао „срећу“ да баш у том тре
нутку она бане у шупу. „Па шта си то урадио,
побогу Микаило, како сад да те водим на при
чест кад си се омрсио?“ А тек онда сам ја уда
рио у дреку и грчевит плач, због могућности
да не одем на причест. Али моја бака Лепосава
ме брзо утешила: „Смири се, водиће те бака на
причест, уосталом, грех не улази у уста већ из
лази из уста.“
Једне године, у целој земљи није било нор
малног шећера, већ су нам дали следовање жу
тог нерафинисаног шећера. Данас се жути ше
ћер једе као посебно вредна посластица. Али
тада, требало је спремити колаче за славу, за
мислите, од жутог шећера. Било како било, тек
бака Лепосава је напунила једну лимену кутију,
у којој је фабрика бомбона „Рудник“ паковала
своје бомбоне, и ставила је под кревет да сачека
да се за Ђурђиц, нашу славу, направе колачи. У
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ћености, условио је честе несреће, са губитком
екстремитета, а богами и погибије. Погибија је
било условељних и суицидом. Промене које су
настале нису сви могли да поднесу и налазили
су спас скоком под точкове воза.
У нешто мањој кући, опет до улице, живео
је чика Ђорђе Кануков, руски емигрант са сво
јом госпођом Даром и њеним сином Драганом.
Они су увек имали по неког ђака на стану, јер
се тако долазило до неопходних намирница са
села. Овај Рус кога смо сви звали чика Ђока,
предавао је у Гимназији гимнастику, а доцније и
математику. Сећам се, да је и по највећем мразу
излазио го до појаса на бунар и прао се леденом
водом. Много доцније, када је већ био потпу
но ћелав, приликом једног његовог ритуалног
купања, питао сам га шта чешља кад је потпу
но без косе. Одговорио је да и кад остане само
једна длака на глави, она треба да буде на свом
месту.
На левој страни дворишта, гледано са ка
пије, постојала је такође приземна кућа, где су
становали Стаменићи: Госпођа Јула и Милорад,
са синовима Драганом и Милованом. Драган је
био интерниран, а Милован, који је имао нади
мак Кине, провео је читаво време окупације у
тетка Росином двришту. Овај Милован – Кине,
до недавно је живео у Београду, а има потомке у
Абу Дабију. Још један члан ове породице остао
ми је у веома лепом сећању, то је била девојка
које се звала Дана. У овом дворишту, за време
окупације, увек је било неке војске. Вероватно
зато, што је то остао најочуванији крај Горњег
Милановца. Ту је, све време рата била немачка
комора, и често су жене из дворишта морале да
љуште кромпир, да се кува храна за немачке

било којој војсци, па су га зато сви редом тукли.
Драгана мање јер није био пунолетан. Мој ујка
Гвозден је преминуо у кући Цаје Милић, Неш
ковић, где смо се преселили, јер је кућа у дво
ришту тетка Росе продата, да се школују Ацо и
Тошо који се вратио из заробљеништва. У дво
ришту тетка Росе Татовић, иако је била окупа
ција, подношљиво се живело. У великој кући до
улице, живела је тетка Роса са ћерком Ружом,
сином Ацом, кога смо звали Пењо, и унуком
Миром. Тетка Росин старији син Тошо је био у
заробљеништву. У истој тој великој кући, жи
вела је и госпођа Зора Јевтић са изузетно ле
пом ћерком Надом. Мислим да су је звали Нада
Црнка. Обе ове даме, наћи ће се после ослобо
ђења на списку државних непријатеља из на
шег малог града. Моја мама је ишла на желез
ничку станицу, јер су осуђеници, после суђења
које је одржано у Чачку, били возом спроведени
на издржавање затворске казне у неким затво
рима нове власти. Том приликом, уручила је
Нади преобуку, коју јој је госпођа Зора спреми
ла, а било је и оних који су ишли на станицу
да се наругају народним непријатељима. Же
лезничка станица у Горњем Милановцу, поред
овога о чему управо пишем, имала је још туж
них догађања. Када је Иво Лола Рибар погинуо
на Купреском пољу, његови посмртни остаци
су превезени возом до Београда. Ћира је тада
пролазио и кроз Горњи Милановац. Том при
ликом сви Милановчани су изашли на станицу,
да одају почаст омиљеном команданту. Лола је
у народу уживао неподељене симпатије. На не
срећу, тада је рањен тетка Росин син Ацо, и тре
бало је много труда да не остане инвалид у ногу.
Велики прилив народа са села, због непросве
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јер је био велика добричина, заједно са Ми
лом Кином, гајио је зечеве у једној шупи, која
је била најближа бунару. Кавеза је било и иза
бунара, и то у два реда. На тај начин се допуња
вала потреба за протеинима. Кад већ причам о
протеинима, они су у највећој мери попуњавани
из свињаца, који су се налазили непосредно уз
наш стан. Ту је свако из дворишта гајио по неку
свињу. Хранили смо их сплачинама и штиром
и лободом коју смо брали по потоцима и руше
винама.
Нажалост, где су свиње ту су и пацови. Па
цове смо хватали у дрвену клопку, звали смо је
бата. Кад се пацов ухвати у ту клопку, онда се
клопка изнесе у двориште, доведе се теријер
Милутина Савковића, који се звао Мики, а ту
се нађе и наш бели мачак Марко, па се онда по
влачењем специјалног канапа, бата отвара. Кад
пацов излети мора да натрчи или на Микија
или на Марка, и ту је причи био крај.
Догађало се да пацов неће да изађе, ваљда
наслути шта га чека. Тада Марко мора у бату,
јер је Мики био сувише крупан за увлачење. Е,
то је већ била представа за нас децу, са навија
њем и обавезним моткама у рукама, за сваки
случај.
Кућа тетка Росе Татовић, за оно време, била
је веома солидно грађена. Изграђена је на луч
ним сводовима, тако да је подрум ове куће био
веома чврст и простран. Ту смо из својих кућа
довукли старе душеке, поњаве, ћилиме и мно
го још чега, што би нам било корисно за дужи
боравак у „склоништу“. Ми деца, и кад није
претила опасност од бомбардовања, радо смо се
завлачили у подрумске просторије и ту се игра
ли. Ја сам још дуго после рата, кад наиђе неки

војнике. Једном приликом, официр који је имао
пудлу, за мало није убио једно дете, које је игра
јући се са пудлицом, неспретно изазвало псето
да болно скавликне. Већ је извадио револвер,
али је тетка Роса стала пред револверску цев.
На крају су, у наше двориште, стигли и рус
ки војници. Са њима је дошло и ослобођење.
Сећам се, да је мама причала, да један руски
војник замало није убио ујка Драгана. Наиме, у
првом, од два оделења нашег стана, налазио се
један сандук, на коме је увек седео један војник
са машингевером у руци. Једном приликом, кад
је војник накратко изашао, ваљда поради себе,
Драган је померио сандук, да би могло да се
очисти и на том месту. Кад се војник вратио, на
чисто се избезумио видећи да нема сандука где
га је оставио, и једва је нана Лепосава успела да
му објасни да је сандук ту. Просто није успевао
да га види, иако је био само метар-два померен.
Једнако је претио машингевером и викао на
руском: „Ди ђенги?“. Доцније смо сазнали да се
у сандуку налазио новац за војничке плате. Ме
ни, у најлепшем сећању, остала је руска каша из
тог времена. Кували су је у великим казанима,
а како није било шећера, сладили су је великим
количинама сувог грожђа, које су негде запле
нили. Такође, врло живо се сећам и чоколада у
округлим кутијама, за данашње чоколаде, врло
необично паковање.
Живећи у том дворишту, сви смо се међу
собно помагали. Сестре Сретеновић и ја били
смо најмлађи, и сви су се трудили да нам, у оној
оскудици, по нешто пруже. И сад чувам фото
графију коју је снимио наш познати сликар Божа
Продановић, док је боравио код тетка Росе. Тет
ка Росин млађи син Ацо, кога смо сви волели,
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случају могао да прикупим јаја, које су кокош
ке често носиле изван кокошињца и такозва
них гњездара. Морам да констатујем, да су се
сеоска деца доста грубо шалила на мој рачун,
због неспретности коју сам испољавао у неким
играма. Ја ни случајно нисам смео да се тако ви
соко попењем на дрво, као мој исписник Раде.
За време окупације, будући да је већина кућа у
Милановцу попаљена и порушена, власт је на
редила да свако ко има вишак стамбеног прос
тора, мора да га уступи онима који немају ни
какав кров над главом. Бројнијим породицама
„додељивано“ је по два одељења. Клозети су
били у двориштима, и како Милановац тада није
имао канализацију, биле су у употреби септичке
јаме. Септичке јаме су пражњене пребацивањем
садржине у неком врсту водоравно положеног
бурета, на сличан начин се превозила и вода и
та направа звала се сака, а затим је све то проси
пано у Деспотовицу. Чиме су празнили септичке
јаме за време окупације не знам, али по ослобо
ђењу људи који су радили овај посао, имали су
на дугачкој мотци причвршћен велики немачки
шлем, којим су захватали оно што је требало да
стигне у Деспотовицу. Ови немачки шлемови,
имали су веома велику примену у послератном
животу мештана. Из њих су храњене свиње, по
јене кокошке и остала живина, захватана џибра
из каца у качарама, па ипак их је остало довољ
но да Бата Живојиновић побије неколико сто
тина немачких окупатора, у филмовима којима
се величала Народно-ослободилачка борба.
Преко пута тетка Росине куће у Курсулиној
улици, била је једна већа кућа, која је и данас
на истом месту, која за мене није била интере
сантна. Много занимљивије су биле кућице на

авион или камион, бежао у тај подрум и са
кривао се у најудаљенији кутак. Моји су знали
где да ме траже, чим примете да ме дуго нема.
Поред бежаније у подрум, ми смо често, као и
остали Милановчани, бежали у околна села.
Наша „дестинација“ је била кућа Кристине
и Обрада Смиљанића у Такову. То је било ти
пично сеоско домаћинство у којем је живело
три генерације. Поред Обрада и Кристине ту је
живео и Павле са својом супругом Вером и са
троје деце: Смиљом, Радом и Радицом. Њихово
домаћинство је било у сваком погледу узорно.
Деда Обрад је за време Великог рата био у за
робљеништву у Немачкој, и тамо виђене, многе
корисне ствари применио у свом домаћинству.
Имали су велику бибилиотеку са часописима
из пољопривреде. По зидовима вајата висиле
су штампане репродукције слика, са мотивима
битака из Великог рата. У зиданим клозетима
били су сандуци са отвором, па чак и мали сан
дучић за нас децу. Изузетно лепо уређен цвећ
њак са десетак кошница. Сазидан извор са
лулом из које је стално текла вода у валов за
појење стоке и ланчићем привезаним циментом
да се свако напије воде. Посебно занимљив је
био ладњак, у коме су на огромном столу биле
расуте гране са лишћем белог дуда, којима су
храњене гусенице, које ће се претворити у сви
лене бубе. Пријатељство из окупацијских вре
мена продужило се и после рата. Сваког лета
смо одлазили Смиљанићима бар на месец дана.
Тада се помагало у купљењу шљива и другим
пословима. Нама из града, поверавани су пос
лови друге природе. Мама која је завршила Жен
ску радничку школу, шила је све што је било
потребно овом домаћинству. Ја сам у најбољем
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Милановац је, наравно, већ био ослобођен.
На реду је била резолуција Информбироа, али
то нама ништа није значило, ни мој ни његов
отац нису се враћали из заробљеништва.
У истом дворишту становали су још и Ми
лачићи, чија су два сина Коста и Мико, били
изузетни спортисти.
Не могу, а да се не вратим у сећањима на
драгу тетка Стојну Радојичић. Била је изузетна
жена, за сваког је имала лепу реч и добар савет.
Због ове жене највише сам се радовао верским
празницима. Тетка Стојна је била православац
и празнике је поштовала не обзирући се на став
власти према религији. Готово за сваки празник
тетка Стојна је нашла начин да ме нечим обра
дује, поклоном или посластицом. На Бадњи дан,
моја је обавеза била да одем у шуму, која је била
врло близу града и донесем бадњак. За овај труд
сам добијао новчану награду, коју сам углавном
трошио за биоскопске улазнице. Будући да ме
је чекала лепа награда, морао сам да се трудим
да донесем и леп бадњак. Тако сам једне годи
не, бојећи се да се не обрукам, одсекао веома
велико дрво, које нисам могао да понесем, па
сам морао да сечем мање. Тетка Стојна се пре
селила у Београд и оставила велику празнину у
мом детињству и у животу моје маме.
Следећа кућа, налазила се на месту где је до
скора била кућа покојног хармоникаша Деси
мира Ере. Њега се највише сећам због једне тра
гикомичне ситуације. Наиме, када је запаљен
магацин са бензином у непосредној близини
гимназије, ја сам се са друштвом затекао у вели
ком парку. Заинтригирани експлозијама које су
допирале из центра Милановца, потрчали смо
да видимо шта се догађа. Успут смо се мимо

левој страни од узлаза у двориште. У кућици
до улице са два прозора који гледају на улицу
становала је тетка Стојна Радојичић, пријате
љица моје маме. Моја мама се шалила са тетка
Стојном стиховима: „Тетка Стојна Богу је дос
тојна, Седите на котареса, да Вас возимо на не
беса“, А, тетка Стојна би одговарала: „А нећу
ја још, морате мало да причекате“. У друга два
одељења исте те куће, становао је Александар
Весић са супругом коју смо звали Векета. Ина
че, Весић је био санитетски капетан војске Кра
љевине Југославије.
У следећој, приземној кући, која је такође
имала два пута по два одељења, становала је
породица Лошић. Тетка Марија Лошић имала је
два сина и ћерку. За мене је посебно интересан
тан био, и са њиме сам се много дружио, Бори
воје, Бора Лошић. Његовог старијег брата Аца и
млађу сестру Милену, коју смо сви звали Секана,
једва да сам примећивао. Па, тај Боро годину
дана млађи од мене, био је у то поратно време
мој најбољи друг. После неке повреде, нога му
је била у гипсу и он је сатима боравио на једном
аутомобилском сицу. Будући непокретан, нај
више му је одговарало да са другом чита књиге.
У жижи нашег интересовања биле су народне
јуначке песме. Једном приликом, у романтич
ном заносу, ја сам штапом поломио већу коли
чину кукурузних стабљика, убијајући Турке на
Чегру. Читали смо петпарачке романе у настав
цима и ретке стрипове који су нам дошли до
руке. За романе Тајне париског двора и Мртве
очи Лондона чекало се од сабајле, да се не би,
не дај Боже, распродали, а ми остали без свог
примерка.
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Дакле Сулова мама, тетка Брана, је правила из
ванредне ситне колаче, а у истој посластичар
ници су продаване и кифле које је правио Пршо
Симић. Од свих торти и колача најлепше су из
гледале добош торте са преливом од печеног
шећера. Ипак, чешће се јео сутлијаш са циметом
и баклаве. Читава афера је избила, када је из те
посластичарнице једна девојчица, мислим да се
звала Ружа, побегла у манастир. Неколико пута
су је омладински активисти враћали, али она је
остала упорна, и ако се не варам, и данас је у
манастиру у Враћевшници.
Наше интересовање за стони тенис, почело
је са доласком Томислава Влашића из Вела Луке
са Корчуле, који је био сестрић тетка Даре, суп
руге чика Ђока Канукова и рођак чувеног Пе
рице Влашића, кога смо знали са сличица, јер
је био понос веслачког спорта тада Федератив
не народне републике Југославије. У руци тог
Тома Влашића први пут смо видели целулоидну
лоптицу и стонитениски рекет. На раскрсници
Карађорђеве и Курсулине улице и то посред сре
де, налазио се и бунар. За то време, и оно које
је до тада протекло, то није било ништа необич
но. Саобраћаја, сем запрежних кола, готово да и
није било, тако да бунар на раскрсници никоме
није сметао.
Преко пута, такође на углу, налазила се ру
шевина куће госпође Марије Националке, са
огромним двориштем и баштом која је стизала
чак до куће тетка Росе Татовић. Ту башту пам
тим по томе што су ми се из ње стално смешиле
црвене малине, а било је и белих, које су служи
ле да се од њих прави одлично слатко. Немци
су попалили све лепе милановачке куће, и до
тадашњи власници морали су да се смештају у

ишли са породицом Десимира Ера која се дала
у бежанију. Најсмешније је било, што су спаса
вали не само животе, него и хармонику, и што је
супруга Десимира Ера, носила бокал са водом,
да гаси хармонику, ако се не дај боже, упали.
Затим, двориште чика Рајка и Наце Обрено
вић, са лепом оградом и лепом рушевином до
Карађорђеве улице по којој смо могли, ја и њи
хов син Драшко, до миле воље да истражујемо.
Плац на коме се налазила рушевина после рата
национализован је, а кум Рајко је изгубио и пра
во гласа јер је био „обавештајни официр Д.М.“
(Драже Михаиловића). То ваљда иде у пакету.
Имао је кум Рајко још једно дете, али будући да
је била девојчица, није била интересантна. У
дворишту је увек било по неко расно куче, го
лубови, јапанске гуске, које су имале обичај да
одлете чак на интернат, а интересантно је што
ћемо у том дворишту доцније, као пубертетли
је, формирати стонотениски клуб под називом
„КИД“. Кад смо га крстили, ми смо мислили
на нашег омиљеног стрип јунака Циско Кида,
а Миле Стаменић – Кине превео је то на: Клин
дерско идиотско друштво. У ово клиндерско
идиотско друштво, активно је био укључен и
дечак који није становао у овом делу града, али
је био у непосредној близини. Реч је о Драго
љубу Солујићу Сулу. И кад већ помињем њега,
испричаћу и нешто о посластичарници у којој
је радила његова мама, тетка Брана Солујић. Та
посластичарница је била у локалу чика Андра
Прекића,који је био национализован, па му
се намена мењала по потреби. Једно време је
био берберница. прецизније речено берберскофризерска задруга, јер све је било у друштвеном
сектору, а приватника, сем сељака, није било.
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је живела тетка Јула, супруга чика Илије Ма
ринковића, док је десна страна још дуго била
у рушевинама, које су остале после паљевине
Милановца.
Илија Маринковић је био веома имућан тр
говац који се нагло обогатио. Причало се да је
већ поменута госпођа Јула говорила како Мила
новац неће још дуго бити Милановац, већ Или
јинац, по њеном мужу Илији. Нажалост, рат је
све прекинуо. У довришту је била кућа у којој је
становала учитељица Мица Јаковљевић, која је
мене учила у првом и другом разреду основне
школе, а онда отишла у Београд. Међутим, нај
важније за мене је било то, што је у тој кући,
са својом мамом Бранком живела моја најдража
другарица из детињства, Душица Петровић.
Кад је Душица једног дана отпутовала код свога
оца у Америку нико није био несрећнији од
мене. Илија Маринковић је после ослобођења
осуђен на робију као народни непријатељ. Кад
већ помињем учитељице, ако ме сећање не вара,
то је могло да буде кад сам учио трећи разред, а
учитељица ми је била Биса Исаковић. На УНИ
ЦЕФОВ конкурс, поред других послала је и мој
цртеж, и после извесног времена, у нашу шко
лу су стигле награде за успешне „сликаре“. Наш
разред је добио једну кесицу кликера стакле
наца, воштане бојице, и четкицу за зубе. Нарав
но да сам као аутор једног од цртежа очекивао
кликере. Учитељица је оставила да нам наг
раде подели на крају школске године. Ја сам
месецима очекивао тренутак кад ћу са стакле
ним кликерима изаћи на улицу. На моју велику
жалост, учитељица је најбољи цртеж, а то је био
мој, наградила воштаним бојицама да се и даље
усавршавам.

зграде намењене помоћним радницима и слу
жинчадима. Госпођа Марија је била необична
жена, судећи по говору странкиња, али не знам
из које земље. Од нане Лепосаве сам чуо да је
била велики добротвор пре него што се зара
тило. Помагала је да се изгради Женска раднич
ка школа, а касније помагала и неке питомице.
Омиљена јој је песма била „Бледи месец обасјао
звезду Даницу / Па јој мрси, па јој мрси косицу/
Звезда Даница / Како дивно сја / А ја грлим, а ја
љубим / свог драгана.“
До њене куће је био интернат, који и данас
стоји у неизмењеном облику. За ову кућу везана
је прича са мотивом из опере „Риголето“, само
што је у овој причи отац убио сина, у намери да
убије швалера своје неверне жене.
До интерната, налази се кућа, и данас је
иста као и кад је направљена, милановачког сто
лара Јездимира Јеремића-Брдара. И он је један
од оних којима је одузето право гласа зато што
је: „Активно сарађивао са четницима за време
окупације, називао људе комунистима“. За овог
Језда Брдара везана је анегдота као последица
дружења са учитељем Прекићем. Наиме, кад
се Јездо хвалио како је водио љубав са неком
„марамаром“, а то је било тако, као да је ратовао
против ње, каже: „Ја је обалим, па набиј, па на
биј, па набиј!“ Прекићев коментар је био: „И,
бре, Јездо, ти к’о си да си коље побијо“. Е, сад
долази на ред кућа, која је за мене била важнија
од осталих кућа. То је домаћинство Илије Ма
ринковића, са више дворишних зграда и згра
дом до улице са пролазом по средини, отпри
лике као што су ајнфорти у банатским кућама.
Лева страна те куће била је поправљена, и у њој
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Онда опет једна кућа која ће ми остати у
трајној успомени. То је кућа Павла и Радмиле
Савковић, у којој је дуго живео њихов унук, а
мој друг Милош Ивановић. У то време, он је
за мене, а рекао бих и за све друге, био Мишко
Савковић. Његов деда Павле, био је једна изу
зетна личност мога детињства. Често нас је во
дио на излете у околину, играо се са нама, купо
вао нам о вашарима мале тестије за воду. Мене
није ни у чему одвајао од свог унука. Једном
приликом, кад се Мишку разбила тестија, ја сам
звао деда Павла (јер сам га и ја тако ословљавао
– свога нисам имао) да донесе чекић и ексере, и
поправи тестију. То се годинама после тога при
чало као анегдота у њиховој породици. Само у
њиховој кући ја сам могао да поједем парче бе
лог хлеба намазано кајмаком, јер су они сачу
вали понешто што се могло заменити за добру
храну која је стизала са села. Често сам, тражећи
Мишка, затицао у подруму деда Павла како
саставља рибаће четке које је после продавао.
Мишкова мама, Госпођа Вука, била је иста као
и њен отац. Њен муж Милун се вратио из заро
бљеништва и убрзо постао помоћник министра,
мислим за пољопривреду, у влади ослобођене
земље, али госпођа Вука није променила своје
понашање према друговима њеног Мишка, које
је стекао боравећи у Милановцу. Њихова кућа у
Топчидеру била нам је увек отворена. Када су
ме моји београдски рођаци сместили у болницу
„Олга Дедијер“, где су ме три месеца лечили од
астме, само је тетка Вука долазила да ме посети.
Двориште Радмиле и Павла Савковића
било је пуно цвећа. Сећам се да смо кроз густо
израсле стабљике „петлове кресте“ провлачили
као кроз џунглу. Мишко је доста читао и био

Следећа кућа била је такође у рушевинама.
После ослобођења, поправљен је део до улице и
ту је била обућарска радња Милана Мијатовића
Лисца, а у дворишту штампарија у којој је ра
дио Свето Симић кога су звали Свето Принц, а
доцније и Свето Калуша. Са њим је радио и Ми
лисав Леловић Герзо, доцније један од оснивача
фабрике „Типопластика“. Иначе те куће су биле
власништво Перише Минића, чија је била и
штампарија. Касније је тај простор купио Бран
ко Петровић звани Макљан, и ту направио кућу
за себе, супругу Десу и ћерке Зорицу и Љубицу.
Ове две младе даме биле су моји другари у го
динама непосредно по ослобођењу. Једном при
ликом, док смо се играли на улици, лопта којом
смо се играли одлетела је у пропуст за кишницу,
који се налазио између Маринковића куће и
куће коју направио Бранко Петровић. Простор
је био прилично велики, толико велики, да дете
мога узраста може да стигне до половине. Али
лопта због које сам ушао у овај теснац, отишла
је још даље. Нисам дохватио лопту, али сам
се заглавио. Нисам могао ни напред ни назад.
Ухватила ме је паника. Веровао сам да нико
неће да руши кућу да би мене спасавао. Почео
сам да запомажем и деца су позвала неког од
старијих упомоћ. Ни сада не знам ко је то био,
јер сам у паници готово изгубио разум. Савети
ма ме је примиро и научио како да полако по
мерим своје тело према излазу. На крају су ме,
вукући за ноге, извукли. И данас помисао на ту
ситуацију, у мени изазива велику нелагоду. У то
време, Карађорђева улица је некако најбрже об
новљена. Ту се преселио корзо. Радила је биб
лиотека и посластичарница, а на самом почетку
и апотека.
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за један дан прочиташ књигу, али ниси могао
да је вратиш већ сутрадан и узмеш другу. Госпа
Љубица није веровала да си је тако брзо про
читао. До „Лопте“, већ помињана кућа Жарка
Томића и његове жене Ангелине. Госпођа Анге
лина је била Мађарица пореклом, и до смрти
није научила добро српски. Говорила је за свога
мужа „Моја Жарка“ и изузетно је волела живо
тиње. У њиховом дворишту је увек било много
мачака, увек понеки пас, а посебно је од свих
био уважаван велики гавран у кавезу, који је
умео и понешто да каже. Кад сам био још рела
тивно мали, узрастом сам био мањи од својих
другова, велики проблем ми је правио један Ан
гелинин ћуран који је нападао свакога ко би му
се нашао у близини. Једном приликом ме је пре
турио и за мало погинуо од моје нане Лепосаве.
(Није ми дао да прођем кроз горње двориште и
одем у школу. Али једног дана га је моја бака
Лепосава лепо дочекала кад ме је појурио, згра
била га за црвени мосур и вукла по целом дво
ришту ударајући га штапом. Од тада је он бежао
од мене а не ја од њега.)
Затим, по реду долази кафана Недељка Ђу
ровића у коју се пело преко неколико степени
ка, а била је занимљива јер је имала билијар
рупаш. У дворишту те кафане, у једном пери
оду, била је грнчарска радионица и кућица у ко
јој је живела баба Ката. Баба Ката је била жена
средњих година, али се тако облачила, да су је
сви звали „Баба Ката“. Имала је козе и рођака
мојих година, који се звао Анђелко и веровало
се да зна да врача. У задњем делу кафане била
је бурегџијска радња Радојице Коха, који је
погинуо на железничкој станици у Угриновци
ма, док је продавао бурек путницима у „Ћири“.

је веома маштовито дете, тако да нам је увек
било веома лепо. У њиховој кући је било мно
го књига. Због сјајних цртежа, мени је била нај
дража књига, чији је главни јунак био Мјурзил
ка, ни данас не знам ни како се зове, ни ко ју
је написао. Затим једно сјајно издање Наполе
онове биографије у златотиску, са много репро
дукција чувених сликара, и књига о Кристи
фору Колумбу. У њиховој кући никад се није
говорило повишеним тоном, можда је некад и
било несугласица, али то други нису могли да
примете. Још једна анегдота о мени се препри
чавала у Савковићима. Једном приликом, седе
ћи у њиховој трпезарији и гледајући икону све
ца кога су они славили, констатовао сам:“Хеј,
Свети Сава.“ Наравно да то није био Свети Сава,
али за мене је у то време свака икона била Све
ти Сава. Кад је Мишко, будући да је требало да
пође у школу напустио кућу свога деде Павла
и отишао у Београд, настала је велика празни
на у мом животу. Више није имало смисла ни
да идем у ту кућу, иако ме тамо много дивних
успомена вукло.
Срећом, Мишко је још неколико година сва
ко лето проводио код деде и бабе, тако да његов
одлазак, није значио и наш коначни растанак.
До Савковића је била Рапова кафана, у којој
је у неким послератним годинама била кафана
„Лопта“ спортског друштва „Таково“, а затим
и градска библиотека у којој су били и шахов
ски столови, и у којој сам ја читао Политикин
забавник када је почео поново да излази 1952.
године. У библиотеци је радила Госпођа Љу
бица Ђорђевић и ниси могао да узмеш књигу
коју хоћеш. Морао си да узмеш књигу која при
личи твом узрасту. И још нешто, могао си и да
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горњој површини сандучета огледалце извађе
но из џепа. Не знам како би реаговала његова
жена Шава да је којим случајем натрапала на
то?) Иначе ми деца смо одлично сарађивали са
Шабаном. Сваку очувану кутију од ималина про
изведеног у „Трулој Југославији“ плаћао је здра
вом валутом, а онда је пунио одличним имали
ном произведеним у споственој технологији.
И још једна знаменитост: на ћошку Кара
ђорђеве и сада већ бивше улице Маршала Тита,
био је сладоледџија, који је сладолед продавао
у колицима на два точка. Колица су била бела,
а на бочним странама писало је Ђемај Ђељиљи.
Морам признати да никад доцније нисам јео
тако добар сладолед.
Кад се од угла Карађорђеве крене низ улицу
према болници, наилази се опет на један про
стор очишћен од рушевина, све до Крсмановића
кафане, која се пре рата звала код „Код три кру
не“, а после ослобођења „Стаљинград“. Кад смо
се посвађали са Русима не знам како се звала,
доцније је претворена у Дом ЈА, а онда сруше
на и саграђен је Дом ЈНА. Звао се и Дом војске
Југославије да би се сада адаптирао у Дом кул
туре.
Али да се вратимо у поратно време, однос
но време мога детињства. До „Стаљинграда“
је била пекара у којој је поред осталих радио и
Драгиша Петковић, па је књижара пред којом је
седео на клупи чувени Драгош Петронијевић и
свирао на неком од инструмената намењених
продаји, како се кад који затекне, од блок флау
те, преко мандолине, гитаре па све до виолине.
Драгош је преживео заробљеништво у норвеш
ким логорима и доста дуго после повратка у
земљу опорављао се од последица робијања.

Био је необично снажан човек. Ја сам чуо при
чу да је он једном за опкладу, са сточне пијаце,
до своје бурегџинице, однео на леђима кола за
једно са дрвима која је намеравао да купи.
Од Ђуровића кафане до апотеке Светолика
Белића, био је празан простор, јер су рушевине
већ биле рашчишћене. Белића апотека је такође
била запаљена, али је брзо обновљена, мислим
још у току окупације, јер је била потребна. Ја
је се сећам, јер је имала вагу за мерење људи,
врло интересантну регистар касу, која је зво
нила када избаци фијоку са парама и тегле са
пуслицама розе и плаве боје. То је било врло
привлачно. Имала је и апотекарског помоћни
ка Николу, који је био готово потпуно ћелав. Ту
је радила и Олгица Сретеновић (ћерка Драгана
Сретеновић ) веома љубазна и лепа, такође је
била знаменитост те апотеке.
На самом углу Карађорђеве улице, била је
приземна зграда, која је такође била кафана, где
је, ако се не варам, радио Мијалко Ђунисијевић
и мој ујак Гвозден, као спољни момак. Овом
Мијалку је такође одузето гласачко право јер је
„за време окупације активно сарађивао са чет
ницима.“ Мислим да је отишао у Чачак управо
зато да се склони од оних који су му одузели
право гласа. Оснивач телевизије „Galaksija32“
Мишула је један од његове двојице синова.
На самом углу седео је чистач обуће Ша
бан. Имао је веома лепо сандуче за четке донето
из Турске, са огледалима около и месинганим
куглама на ћошковима. Једном сам га питао
зашто нема огледала и са горње стране санду
чета, рекао ми је да то не би било добро јер ци
пеле чисти и женама, а оне носе сукње (мада
је понекад умео да као случајно заборави на
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одлазио, морам се сетити и зашто. Драгиша је
био рођени брат мојој нани Лепосави, као и То
дори – Тоди, првој школованој милановачкој ба
бици. Остале сестре Дрина, Миља, Цана и Коса,
као и брат Жика, одавно су напустили Мила
новац и отишли у Београд. А сви они били су деца
Анице и Јована Топаловића, који се међу првима
из Бесног Потока у Брусници преселио у Дивље
Поље, данашњи Горњи Милановац. Споменици
њему и његовој жени налазе се у старом делу
милановачког гробља. На споменику Јована То
паловића пише да је поживео осамдесет година
и да је умро 1923. Кућа Драгише ковача и сада
стоји у неизмењеном облику само што је дво
риште много краће и што сада у њој живи поро
дица почившег Јеша Мариновића.
Пишући о кући у којој је живео Мито Чоков
и о кући у којој је живео Драгиша Топаловић
и нехотице сам начео причу о улици Милоша
Великог у коју смо се доселили, мислим 1947.
године. Општина нам је дала два одељења и
шупу у кући Цаје Милић Нешковић, коју сам
већ поменуо. Морали смо да напустимо стан у
дворишту тетка Росе Татовић, зато што је она
морала да прода ту кућу да би могла да школује
своје синове Аца и Тоша, који се вратио из
заробљеништва и студирао ветерину. Ова улица
могла би се назвати улицом мога дечаштва.
Почињала је од ресторације на железничкој ста
ници, поштанских магацина и кантара на којем
су се мерили вагони. Испред железничке ста
нице био је пре рата веома леп парк уређен у
препознатљивом маниру железничких станица
Старе Југославије. После ослобођења ту је на
родна власт направила пионирски парк јер је
то, ваљда, била препорука одозго. Направљена

Ја сам много година касније стекао о њему
потпунију слику, када сам читајући Руднички
гласник, видео његове осврте на гостовања по
јединих путујућих позоришта. У књижари су
радили Драган Боровњак и Слободан Ћурчић
Ћуко. Једна од њихових успелих шала је и за
лепљена алуминијумска петодинарка са доње
стране стакла, које је покривало пулт са поређа
ним оловкама, гумицама, налив перима и слич
ним ситним дрангулијама. Кад наиђе нека муш
терија, подесна за шалу, бацили би му кусур
баш на ту залепљену петодинарку, а лакома
муштерија је свлачила кусур са обе руке да би
и петодинарку понела заједно за кусуром. Ина
че у ослобођеној Југославији први новац прав
љен је од алуминијума у апоенима 1, 2 и 5 ди
нара. Курсна листа није излазила, али тај новац
је био изузетно вредан. За пет динара могла се
купити биоскопска улазница и још се добије
пола динара кусур. Онда је била једна доста
велика зграда, од ћошка па све до куће Драгише
Топаловића, ковача.
У тој дугачкој згради је становао Мито Чо
ков који је такође био милановачка знаменитост.
Кретао се на штакама и био је, ваљда, ратни
инвалид. За нас је био значајан јер је продавао,
а понекад и цепао карте за биоскоп и контро
лисао улаз, наравно. Дешавало се да нас ако има
места, пусти на представу и ако нисмо имали
улазнице, разуме се после нашег упорног че
кања. Доцније се нешто петљао око спорта, у
управама неких овдашњих клубова. Мислим да
је дежурао са црвеном траком на рукаву кад су
одиграване поједине фудбалске утакмице.
Кад сам већ поменуо Драгишу ковача и ње
гову кућу у коју сам са наном и мамом често
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супермаркет, а онда тор, у који су петком затва
ране овце и друга откупљена стока, а осталим
данима смо ми деца играли лопте. Затим зграда
Гимназије и на углу јавна чесма, са које су сви
становници улице Милоша Великог носили во
ду за пиће. Зими кад су били велики мразеви,
ова чесма је била буквално окована ледом, јер је
из славине увек шикљао млаз воде, да се затво
рена не би заледила. А са тако залеђене чесме,
један житељ улице Милоша Великог за казну је
терао свога сина да му донесе чашу воде, али
до руба пуну. Немогуће је било донети до руба
пуну чашу воде клизајући се по таквом леду, па
се доношење понављало, све док отац не одлучи
да је довољно казнио свога сина. То ме је поне
кад наводило на размишљање да је можда боље
немати оца (ја свога нисам стигао да упознам)
па ми је било некако лакше.
Иначе, кућа у којој смо од 1947. живели и
кућа наниног брата Драгише биле су раздвоје
не двориштем Остоје ткача и његове жене Жи
ване. Имали су три ћерке: Веру која се удала за
Пана Јовичића, Душицу и најстарију Наду која
се удала у Београд. Тетка Живана је била једна
изузетно благородна жена. Увек је била спрем
на да помогне и никад се није љутила на дечје
несташлуке. Ја је памтим по томе што ми је за
материце и рођендан увек поклањала по неку
књигу и то са посветом: „За успомену од тет
ке Живане“. Пошто је мој рођендан био у јулу,
комшинице би се окупиле у нашем двориш
ту, у првом реду тетка Живана, мама би изне
ла послужење, а мене би послали да у великом
емајлираном ибрику донесем пиво из „Стаљин
града“. Тада није могло да се купи пиво у фла
шама, а да се пуни у конзерве нисмо ни знали.
Точило се из буради, директно у чаше.

је бина и постављена метална конструкција
да се каче „кругови“ и „барне“ како само тада
звали висећи трапез. Ту су се одржавале мно
гобројне манифестације најчешће пионирске и
омладинске, јер је омладина у свему предња
чила. Кад је обновљена текстилна индустрија,
окачили су нам пионирске мараме. Можда зато
што није било довољно црвеног материјала, но
сили смо жуте мараме, а црвене су носили са
мо командири и десетари и наравно предњаци.
Један од предњака била је Стојанка Кнежевић
која и данас живи у нашем граду као уважавана
и поштована другарица. Морам да приметим да
је ондашња власт, барем у Горњем Милановцу,
много пажње полагала на културне потребе
мештана. Рецимо, цео хор СКУД „Абрашевић“
имао је тегет сукње и беле блузе, а мушкарци
тегет панталоне и беле кошуље са алуминјум
ским дугметима. Дакле, у време кад платна није
било ни за најнужније потребе, издвајало се за
културне потребе. Поред омладинаца који су
играли у фолклору формирана је и пионирска
фолклорна група са којом је радила госпођа
Маргарита Бранковић. Са нама је радила и
омладинка Рада Мајсторовић, удата Радишић.
Ускоро смо добили и пионирске значке које
смо сатима гланцали да им истерамо бакарни
сјај, а онај ко је успео да нађе парченце црвене
чоје, исту је потурао под значку, да значка буде
уочљивија. Није требало да прође много вре
мена, да нас неколицину, покупи учитељица
Милица Шандоров, и са нама направи дечју
позоришну представу. У овој улици било је још
једно врло значајно место мојег детињства –
фирма „Отпад“ у Брковића магацинима. На суп
ротној страни је био сточни пијац, где је сада
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телић звани „Дрпа“ за потребе „Стаљинграда“
и осталих милановачких кафана кувао ратлук у
великом казану. Кад би ратлук био готов, он га
је изливао на даску оивичену летвицама и по
сутом шећером у праху, а ми смо већ чекали са
кашикама у рукама да огребемо казан.
Кућа до нас припадала је опанчару Павлу.
Она и данас изгледа како је тада изгледала,
само што јој је двориште много мање јер су
продали део плаца, на комеје отац нашег чуве
ног фудбалера, а још чувенијег правника, сази
дао кућу. Затим кућа у којој су живели Ђорђе
вићи: Миша, будући стоматолог, његова сестра
Мирица и глувонеми брат Ђорђе. У ову плаво
косу младу, даму, сви клинци у улици су били
заљубљени. Она нас је мотивисала да урадимо
скоро невероватне ствари само да би смо при
вукли њену пажњу. Мој другар Глире, тада још
дете, изјављивао је: „Сунце сија само за мене и
моју Мирицу!“ И ваљда зато што је имала два
брата поред себе, радије се играла са дечаци
ма него са девојчицама, што смо ми посебно
ценили. Нежног изгледа, Мирица је била одли
чан спортиста. Била је права срећа седети иза
ње на санкама, вући са њом боб до Јасена, или
се до ње ухватити у коло на пробама фолклора.
Јасен, знаменито дрво мога детињства, као и
морскаћ на железничкој станици, који као и ја
сен још увек постоји, борови у дворишту гимна
зије и јабланови око старог суда којих одавно
више нема.
Следећа кућа је била баба Трњине, код које
је становао и Рус Алексеј. Па куће тетка Ани
це код које је у дворишној згради живео Жуле
Топаловић до своје женидбе. Иначе тетка Ани
ца је имала две ћерке, старију Наду и млађу

У дворишту куће Остоје ткача становао је
уважени судија Миленко Радуловић, коме је не
посредно после рата одузето право гласа: „јер је
био огорчени противник НОП-а, стално ширећи
по околним селима фашистичку пропаганду, го
ворећи да не може да овако остане.“ Ту је жи
вела и Јела Јеремић чији је муж био жандарм.
Како је изгубио живот ја не знам. Имали су
двоје деце: Нацу, која је била моје годиште, и
Перицу неколико година млађег сина. Због ове
Наце ја сам у једном периоду био врло несрећ
но дете. Најпре сам био несрећан зато што су
нас дирали да смо момак и девојка, а кад сам се
на то навикао и кад је Наца почела да се гледа
са једним дечаком из интерната, који се звао
Душко, па су им испевали песмицу: „Наша Наца
стално шушка, она воли домског Душка,“ био
сам још несрећнији, ваљда од љубоморе.
Наше двориште у кући Цаје Милић Нешко
вић протезало се до рушевина, односно до ве
лике гомиле шута, преко кога се излазило на Ка
рађорђеву улицу. Лево је била повелика гомила
од поломљене грнчарске робе, бачене због не
успеле израде, а ако се крене десно стизало се у
разграђено двориште кафане „Стаљинград“. У
овом дворишту остављали су сељаци своје за
преге, кад петком дођу у чаршију због пијаце,
или каквим другим послом. Из тог дворишта
често је допирао мирис кафе и звук великог
авана: знало се да се ту пржи и туца права кафа,
па се већ увече или сутрадан одлазило да се
изгустира „права“. Код куће се пила кафа од
јечма, наута, Дивка односно „цигура“. У неко
лико наврата, у дворишту поменуте кафане до
гађало се право славље, за мене и осталу децу
из комшилука. То се догађало кад је Драги Пан
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Потом се наилази на кућу Сретена Марино
вића и тетка Руменке. Синови су им били Ми
лојко конобар, Јешо лимар и Влајко бравар. Са
овом тетка Руменком моја мама је била у веома
пријатељским односима, а посебно са њеном
снајом Ружом, Милојковом женом. Догађало се
да се у некој комшијској кући пржи права кафа,
која је иначе била реткост, ако би је тетка Руменка
намирисала, одмах је звала моју маму, али тако
гласно да цео комшилук чује: „Олгице, је л› то
мирише права кафа? Е, дабогда јој изгорела, ако
ме не позове да преврнемо шоље“. Кафа, па ма
и Дивка, било је омиљено пиће и кад се слуша
ло Весело вече. Наиме, у нашој улици је на јед
ној бандери био инсталиран звучник, ради оба
вештавања. Преко тог звучника се слушало и
Весело вече и наравно пренос утакмице. Радио
је био мислена именица. Сви апарати су одузети
да се не слушају вести са фронта, а кад је дошла
нова власт да се не слуша „Глас Америке“. Ко је
умео да направи детектор, тај је донекле имао
прозор у свет.
Догађало се да током радио преноса важ
не утакмице у граду нестане светла. Тада смо
излазили у центар града куда је морало да прође
свако возило, јер заобилазни пут није још био
изграђен, и ако је у колима био радио апарат, тај
више није могао да настави пут док се утакми
ца не заврши.
Онда, једна кућа која и сада изгледа исто
као у време о коме причам. Ма уопште читав
тај крај готово да се уопште није изменио. Не
знам да ли постоји нека уредба да се те старе
зграде не смеју рушити, али у целом том кварту,
сем куће коју је у неком тренутку сазидао Буин
и вишеспратница на углу, све је остало исто.

која је била учитељица у милановцу удата за
професора математике, Светислава Јосимовића
а звала се Деса. Онда велика кућа, која носи
назив Турчинова кућа. У овој кући су живели
станари које је општина размештала, а у дво
ришној, малој кући, некада прављеној за слу
жинчад, живела је власница, Ната Васић. Тетка
Ната је увек имала на стану по две ученице. У
приземљу Турчинове куће је становала Лепо
сава Стефановић са сином Бобаном, до улице
су били магацини, а на спрату је живела поро
дица Јарослава Пантовића Јарета: жена Цана,
синови Циго и Неђо. Има једна лепа анегдота
из њиховог брачног живота. Наиме, по доласку
у Милановац, Пантовићи су у селу имали још
неколико оваца. Једном приликом Јаре прода
овце и купи радио апарат. Кад је донео радио
кући и објаснио Цани за које паре га је купио,
на Цанино запомагање од које вуне сад да плете
деци чарапе и џемпере, Јарослав је одговорио:
„Ћути, жено, до сада си могла да слушаш само
како твоје овце блеје, а од сада ћеш слушати ка
ко блеји цео свет“.
Син Лепосаве Стефановић Бобан био је мој
школски друг. Велика страст су му били голу
бови високолетачи. Морам признати да је наше
другарство често западало у кризе, јер је Бо
бан био велика укољица и често смо се тукли.
У дворишту тетка Натине куће био је бунар и
пољски клозет. У тај бунар смо као деца убаци
ли неколико кленчића и кркуша које смо упе
цали у Деспотовици. Занимљиво је да су те рибе
у бунару нарасле до изузетне величине. То смо
видели десетину година доцније кад смо освет
лили дно бунара. Бобан је тада већ био житељ
Београда.
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Тешића, који је сахрањен на Новом гробљу
у Београду. Да ивер не пада далеко од кладе,
Спасо је је очит доказ. Спасоје се врло успеш
но бавио стрељачким спортом, и мислим да је у
једној дисциплини у неком периоду био и првак
Југославије.
Доцније је у тој кући живео милановачки
столар Мирко Костић са супругом Обренијом
и синовима Ратомиром, Зораном и Петром. И
овај Мирко Костић је био на листи оних који
су изгубили право гласа јер је: „За време окупа
ције, са својим ортаком водио људе и уписивао
у четнике, а припаднике НОБ-а називао кому
нистима“.
Преко пута Миркове куће, са друге стране
улице Милоша Великог, почињало је Крсмано
вића имање. То је било типично сеоско дома
ћинство које је имало њиве и баште, а како је
туда протицао Глибића поток постојао је и до
лап за заливање. У време вршаја, посебну атрак
цију је представљао долазак дреша и локомо
биле на Крсмановића имање. Тада су сва деца
из комшилука трчала за дрешом који су вукла
два пара волова, а ни одрасли нису остајали у
кућама, већ су излазили на улицу и ту се задржа
вали све док цела булумента не прође. Супротно
по дијагонали од Миркове куће била је кућа ро
дитеља Синише Радојичића, економисте, у којој
је становала и Милева Панцирка. До њих, кућа
Драгише Петковића, пекара, чији потомци су
Нада и Остоја, обоје просветни радници. Овај
Драгиша Петковић на списку оних којима је
власт ускратила право гласа, био је „четнички
командант општине брусничке.“
Кућа Владана Сретеновића је била одмах
до куће Драгише Петковића. Његова жена се

Последња кућа у овом реду до Курсулине ули
це била је, за оно време, нешто модерније зи
дана. У тој кући са врло лепим двориштем жи
вео је ветеринар Фрањо Плајић, са својом лепом
госпођом и посинком Нинославом. Ова поро
дица, за разлику од нас осталих, имала је мно
го већи животни стандард, али су се држали по
страни. Ја мислим да они нису никога из ове
улице познавали, што је имало за последицу да
су и свога сина одвајали од остале деце. Ми смо
радо прихватали дружење са овим дечаком јер
је имао лопту, бицикл и још много што-шта о
чему смо ми могли само да сањамо. Био је врло
усамљено дете и, ако се не варам, трагично је
завршио, релативно млад.
Преко пута на углу Курсулине и Милоша
Великог, била је такозвана Миркова кућа у из
градњи. Кад је завршена у њој су становале неке
официрске породице. До ове велике двоспратне
куће, била је приземна кућа у којој је становао
кафеџија Јаћим са ћерком Надом удатом Тешић
и женом Милунком, звали смо је Јаћимовка.
Госпођа Нада је имала сина Спасоја, кога смо
звали Мићо Тешић. Иначе, Мићов отац је био
официр Југословенске краљевске војске и ва
жио је за великог боема. Поред Наде, Јаћим је
имао још једну ћерку именом Лелица која и да
нас живи у Београду. Иако је Мићо био млађи
од мене, радо сам се са њим дружио, јер је имао
изузетно лепе оловне војнике, сачуване из пред
ратног периода. Када се једном приликом одло
мио реп коња са јахачем, кога је Спасоје много
волео, Спасоје се расплакао. Госпођа Нада је
једва успела да га смири и то тврдећи да је коњ
изгубио реп у огорченој бици. Спасоје је но
сио име свога чувеног деде генерала Спасоја
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фудбалер, а кад је престао да активно игра фуд
бал посветио се тренерском позиву. Наравно да
је њему главно занимање било наставник рус
ког језика у основној школи. А, онда се наилази
на кућу у којој је живела продица Превислава
Даничића и његове жене Марице. То је и за оно
време била бројна породица са петоро деце:
ћеркама Олгом и Верицом и синовима Драга
ном, Радованом и Милорадом. У овој кући ни
кад није било досадно. Ја сам се највише дру
жио са Радованом – Ранком који је од мене био
старији годину дана и био врло маштовит и
изузетно спретан, али и малерозан до зла бога.
Ајде што је врло често губио капе и делове оде
ће, али једном је изгубио и све бонове за снаб
девање хлебом, а то је била катастрофа за тако
бројну породицу. Превислав је био ПТТ монтер,
а тетка Марица домаћица. Није било лако на
хранити толика гладна уста, и поред тога ако си
се затекао у њиховој кући у време оброка, мо
рао си заједно са њима да једеш, макар да си
нешто пре тога обедовао. Док сам жив, памтићу
качамак са кромпиром. Мислио сам да је то
неки црногорски специјалитет јер је био врло
укусан, мада нисам сигуран да можда није било
довољно пројиног брашна, па се морало надо
местити кромпиром. Имали су увек једну сан
ску козу коју су деца напасала, а преко зиме се
за козу спремао лисник јер своје ливаде нису
имали да би могли да припреме сено. Грање са
много лишћа морало се сећи у Старој чаршији
и доносити у Милановац. Како сам се ја стално
дружио са Ранком, у жељи да помогнем, и сам
сам упртио један дењак лисника. Овај дењак
ми је буквално огулио кожу са рамена, али сам
стиснуо зубе и донео га где треба. У шупи где

звала Славка, и имали су сина Мирослава који
се дружио са нама, нешто млађом децом, а ја
га из тог времена памтим, јер ми је поклонио
неколико књига. Једна од најдражих ми је
била књига „На десетој планети“ неког руског
писца. У то време углавном су се могле читати
руске књиге, као „Син Пука“ коју сам добио за
одличан успех, и гледати руски филмови „Ка
мени цвет“, „Василиса Прекрасна“, „Лењин у
Октобру“ и тд. У тој истој кући у својству ки
рајџије, становао је и Милисав Ковачевић, у
Милановцу познат као кафеџија. Он је иначе из
Старе Србије, побегао од бугарских окупатора.
Изгледа да је тамо био велепоседник. Одлукама
нове социјалистичке власти био му је забрањен
повратак у новоформирану Социјалистичку ре
публику Македонију. Тако је и Милисав Кова
чевић за стално остао у Србији. Имао је супругу,
старијег сина који се звао Душко и завршио је
као првак балета у Ријеци, млађег сина Мишка
који је био трговац у Горњем Милановцу и ћер
ку Веру, која је била судски дактилограф.
Следећа кућа је била власништво чика Ду
шана Илића Мандрље, столара, и његове суп
руге Босе. Имали су две ћерке, једну која је
живела у Београду и звала се Гордана и Љиљу
која је заједно са осталом децом одрастала у
улици Милоша Великог. Имали су и сина Ми
лорада који је по занимању био шумар. Ту је и
кућа Милана Мијатовића, званог Лисац. Чика
Милан је преживео године заробљеништва и у
Милановцу наставио брачну заједницу са суп
ругом Десом са којом је већ имао сина Мило
љуба, а онда им се родила и ћеркица која је
добила име Љубица. Милољуб, који је у де
тињству добио надимак Кере, био је одличан
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имала рупу на данцету. Неко је морао да држи
прстом док се не ослободи ацетилен из карбита,
па се онда запаљеном хартијом изазивала екс
плозија. Конзерва би уз пуцањ одлетела неко
лико десетина метара увис. Наравно, ово је
трајало све док неко од родитеља не упадне ус
паничен међу нас и забрани нам да се играмо на
тај начин. У таквим приликама главни су били
старији дечаци. Ми млађи смо у најбољем слу
чају могли да држимо прст на рупи од конзерве.
Морам да приметим, да се у то време читав
град бринуо о нама, деци. Ако би те било ко од
старијих видео да правиш неку неподопштину,
одмах је то сазнавао и неко од родитеља. Једном
смо пушили у Великом парку и кад сам стигао
кући, моја мама је већ знала шта сам радио и
ако телефона нигде, осим у надлештвима, није
било. Године 1949. ова дивна, бројна продица
смањила се за једног члана. Умрло је најмлађе
дете Превислава и Марице Даничић. Умрла је
Верица. Иако ратне ране још ни изблиза нису
биле зацељене, јер су многе породице остале
без својих ближњих, ова трагедија изазвала је
посебно велико осећање туге и саучешћа са овом
породицом. У то време родитељи нису водили
децу по сахранама јер су нас штитили од траума,
али на овој сахрани учествовала су сва деца из
улице, па и ако мали, са великом озбиљношћу
и пијететом обавили смо своје задатке, носећи
букете цвећа и обављајући друга задужења.
Велика несрећа је била ако би ко, при игри,
исцепао панталоне, или одвалио пенџе на ци
пелама. Зато смо лопте играли углавном боси.
Лопта је била, као што сви знамо, од крпа, боље
рећи од дотрајалих чарапа. Тек, много касније
појавиле су се гумене лопте, не нарочито ве

је боравила коза, била је и једна тезга са нешто
алата, што је такође привлачило нашу пажњу.
Ранко је са сваком алатком био веома спретан.
Нико није могао да направи бољи пиштољ од
чауре од њега. Чика Превислав је био и ловац,
па је имао пушку и керове, што је нас клинце
много привлачило. Са керовима смо могли да
се играмо, али приступ двоцевки био је строго
забрањен. У дворишту где сам ја становао било
је много простора, а и рушевине су биле у не
посредној близини, па смо из шута вадили по
лутке цигли које су биле одбачене, и од њих на
правили прилично пространу кућицу. Ранко је
покушавао да направи систем лекланшевог еле
мента да имамо осветљење, а кућицу је требало
покрити јер је тер папир, којим је била покри
вена почео да прокишњава. Отишли смо на хо
тел који је био у изградњи и тамо у џак натр
пали црепова колико смо могли да понесемо. У
крађи нас је спречио један трговац, па смо спас
потражили у бекству. Исти дан док сам прола
зио улицом деца која су се играла, један другог
су звали лопов, а ја сам се страшно уплашио ве
рујући да се то односи на мене и опет сам се
спасавао бекством.
Једном приликом је Ранко направио панику
у читавом крају, јер је негде нашао бомбу и сла
водобитно је понео у нашу улицу. Омиљена
забава нам је било да пуцамо са карбитом. На
више места се варило, или секао метал швајс
апаратима, на ацетилен. Увек је остајало по ма
ло неистрошених комадића карбита. Те кома
де карбита смо ми узимали, одлазили у нечије
двориште, босом петом правили улегнуће, пљу
вали на то место, а онда у ту течност спушта
ли парче карбита и побијали конзерву, која је
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брат Борко, веома важна личност у нашем од
растању. Наиме, он је био доста старији од нас,
па је убрзо почео да ради као гвожђарски помоћ
ник у гвожђари код Драгана Никића. Тада смо
продавнице називали по људима који су радили
ту у продавницама: Код Славољуба, Код Николе
Букаче, Код чика Радоја Дамњановића и тд. Е,
па Борко је велики део плате одвајао за купо
вину књига, што је за нас било веома важно, јер
смо од њега могли те књиге да позајмимо. Имао
је комплетна дела Александра Диме, Карл Маја,
Жила Верна, Зен Греја, литературе која нам је
у тим годинама била права ствар. У подруму
куће живео је руски емигрант Тимотије, који је
„новој домовини“ могао да се издржава једино
стружући дрва. Кад више није био способан за
тај посао Општина му је дала неку помоћ. До
смрти је носио српску шајкачу и козачке чизме.
Сахрањен је на милановачком гробљу, а бисту
му направио милановачки вајар Илија Драшо
вић.
Поменућу кућерак, Мице Беловке, а онда до
лази на ред много важнија кућа тетка Соке, чије
је двориште било пуно воћа, а до улице је био
дрењак, који и сада рађа, и клупа под дрењком.
Не знам да ли знате, да ако натрљате дланове
листом од дрењка па неког помилујете по обра
зу мораће да се умије, јер од тог миловања свр
бе образи. У том дворишту је Тасо Петровић, ле
генда милановачког фудбала, крпио фудбалске
лопте. Његова мама Ружа товила свиње. Једном
се догодило са смо стрелама од кишобранских
жица убили једну њену свињу. А, мени ће то
двориште остати у успомени јер сам, неколико
година касније, добио грдњу зато што сам се пео
вишњу да берем, и кроз прозор угледао нешто

лике у књижари код Светолика Крнтијаша, и
коштале су пет „банки“ бонова и пет „банки“
пара. Бонови су служили за снабдевање робом
која није спадала у исхрану, и један бон је вре
део пет динара. Мало чега је у то време имало
у радњама, тако да су ове лопте плануле. Обла
чили смо се прекрајајући стара одела, заостале
„куварице“ са којих је паран вез. Па ипак се као
анегдота причало да је нека младица сашила
гаће од куварице, а да је на њима писало: „Уми
ми се драги мој и обриши образ свој“. Џемпери
су били врло модерни. Исплетени од разнобој
них остатака вуне, па ако је плетиља умела да
слаже боје, могли су и баш лепо да изгледају.
Једном смо се на санкама возили низ ливаду
Веселина Маринковића и због велике стрмине,
заковали се у тарабу у дну ливаде. Кад смо се
подигли, загледали смо, да ли се ко повредио
и констатовали да смо сви читави. Наједном је
брат Љубише Аксентијевића, Милутин, почео
да кука и гласно нариче. „Шта је, где те боли?“
Милутин од кукњаве не може да каже. Тада при
метимо да су му нове шајкане панталоне, рас
цепљене на бутини у дужини од преко тридесет
сантиметара. Да је толико расекао кожу, веро
ватно се не би толико дерњао. Посебна атрак
ција је био возић на навијање који су мени по
клонили Ристићи, наши рођаци из Београда. То
је била веома лепа механичка играчка и када
бих је изнео напоље, окупљала се сва дечурлија
да гледају.
Да наставим улицом Милоша Великог. У
дворишту куће где су становали Даничићи, ста
новали су и Ћиримановићи. Ту је била и моја
школска другарица Вида, која је била дете, сад
би се рекло са посебним потребама. Па њен
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посети родитеље и шета своју морнарску уни
форму, која је изазивала изузетно узбуђење код
девојака, а завист код младића. У другом делу
те исте куће, живели су Сретен и Софија Је
лић. Имали су ћерку која се звала Рада. За раз
лику од осталих девојчица, та Рада је била мало
слободнијег понашања. Старији дечаци из ули
це, који су се већ замомчили флертовали су са
њом на један прилично вулгаран начин. Ја сам
чуо једну такву досетку о Ускрсу, па сам је поз
вао: „Дођи ми на јаја“. Ја мислим да сам то бук
вално схватио али је млада госпођица протума
чила као увреду и опалила ми један прилично
врућ шамар.
Рекао сам да је улица Милоша Великог по
чињала од железничке станице. Одатле су почи
њали и сви наши несташлуци. Једном смо рас
пломбирали неколико вагона јер су нам биле по
требне оловне пломбе да правимо кликере. То
је изазвало панику међу особљем станице. Нису
могли да утврде ко је то учинио и са каквом на
мером. Да ли је нешто нестало? Је ли шта под
метнуто? Не знам како се све то завршило за
железничаре, али знам да су кликери били од
лични.
Други пут смо покрали известан број кугли,
које су биле намењене флотацији Рудника оло
ва и цинка. То се догодило у време атлетичар
ске еуфорије која је захватила Милановац, а те
гвоздене кугле су нам биле потребне да „трени
рамо“ бацање кугле.
За родних година, ишли смо на станицу да
накрадемо јабука из отворених вагона. А поне
кад смо имали среће да набасамо на бурад од
сирупа, које је фабрика бомбоне и ратлука вра
ћала, а у којима се на самом дну налазило још

што нисам смео. Истина за дечака мојих година,
то је било највећи изазов. Једна млада ученица,
тетка Сокина станарка, управо се у том тренут
ку пресвлачила. Ја сам могао да видим груди, а
желео сам да видим и остало. Стао сам на једну
танку гранчицу и опучио се са приличне виси
не на земљу. Видео сам све звезде. Угрувао сам
се, али то је било најмање што ми се догодило.
Настала је вика у дворишту. Баба Сока и Мица
Беловка дотрчале су с клупе, а ја сам већ бе
жао преко Глибића потока у правцу трафо ста
нице по великом блату, јер тај је простор увек
био веома подбаран. У тој авантури друштво ми
је правио већ раније помињан комшија Бобан
Стефановић. Кад смо стигли на суво, мало смо
се очистили на чесми код гимназије и кренули
кући. Успут смо извиђали, има ли кога на клупи,
и кад смо поверовали да је безбедно, наставили
смо пут кући. Кад смо били управо наспрам
баба Сокине куће, зачула се вика: „Ено их“! Ми
смо наставили да идемо даље и прошли поред
наше куће у уверењу да ће поверовати да то
нисмо ми, него неки други дечаци са другог
краја града. Варка нам није успела.
Онда су биле куће тетка Чедине и тетка
Миље Перине. Затим опет рушевине до ћошка.
У двориште код тетка Миље ускакали смо да
уберемо по неку дуњу, које је она чувала за
слатко. А у дворишту код тетка Чедине био је
огроман дуд, о који смо качили љуљашку и љу
љали се једући укусне црне дудиње. У двориш
ној приземној кући, одмах до потока, становали
су Митар Симовић и његова жена Сибинка.
Њихов син Мики био је у морнарици. Ви
ђали смо га у време распуста, док се школовао,
а доцније између две пловидбе, кад дође да
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почисти испред своје куће све до коловоза. Што
није стигао да уради Весо, стизали смо ми.
Непосредно уз сточни пијац била је стру
гара где су истоварени балвани за стругање. Ту
смо преко зиме гулили кору са обловине и пу
нили бурад пиљевином за специјално направ
љене фуруне на пиљевину. Нажалост, то није
дуго трајало. Неко са стругаре се досетио да нам
то наплаћује, па смо морали да тражимо други
начин да се грејемо.
Још неколико особа памтим из свога детињ
ства. Чика Чедо зубар и његова госпођа Јела
нису имали деце и свако дете би радо почас
тили каквом ситницом. Ако би наишао на чика
Чеда у близини „Лопте“ или неке друге кафане,
моје „Добар дан“ обавезно је било награђивано
малином са содом или ратлуком. Друга особа је
била Јела Певцаловка која је прала веш по мила
новачким кућама. Изгледала је врло необ ично,
онако натоварена бакрачом за кување цеђа и
лимарским коритом за прање. Често рашчупана,
деловала је застрашујуће, па су мајке претиле
својој немирној деци, да ће их дати Јели Пев
цаловки. Деца су је избегавала, ја сам је увек
лепо поздрављао кад год би смо се срели. Јела
је у својим бројним џеповима налазила по неку
бомбону или коцку шећера за мене. Иначе, има
ла је обичај да пева за оно време реакцион
 арне
песме као:“Друже Тито, твоје дупе сито, моје
јадно спљоштило се гладно“, па су је превен
тивно хапсили, кад год је требало да дође нека
важна делегација у Г. Милановац.
Веома занимљива је била и Мица Шепа,
Милан Џоф Милојевић, Мондиш Боја који је
мојој мами шифоњер у спаваћој соби пребојио у
зелену боју. За овога Мондиша причало се да је

сирупа. Тада смо прутеве завлачили у бурад, а
потом лизали слатки сируп који се ухвати на
њима. У наше време родитељи нису могли да
нам дају џепарац. За новац који нам је требао
за биоскоп, сладолед или рингишпил који је
повремено гостовао у нашем малом граду, за
петпарачке романе и стрипове, морали смо са
ми да се постарамо. Ми, клинци смо долазили
до пара најчешће скупљајући старо гвожђе по
рушевинама и туђим двориштима. У једном пе
риоду смо скупљали стари папир, чак и коске за
прављење туткала. Све је то откупљивао „От
пад“. Пошто је овога, временом било све мање,
а новац нам је стално био потребан, умели смо
да из дворишта „Отпада“ покрадемо нешто, што
ћемо им сутрадан продати.
Други начин зарађивања је био ковање гај
бица у родним годинама. Долазили смо у Теши
ћа магацин, тамо су нам давали ексере и даш
чице које смо по одређеном шаблону саставља
ли у гајбице. Плаћали су по комаду. Примање
и пребројавање гајбица је било на крају радног
времена, а приликом предаје контролисане су
строго. Ексер није смео ни случајно да вири из
дрвета. Ако би се тако што десило човек који
прима, одбацивао је ту гајбицу у страну као
шкарт и посао није плаћен. Није нам било доз
вољено да такву гајбицу поправимо. Претпо
стављали смо, с разлогом, да их је он сам кас
није поправљао и новац стављао у свој џеп. Зато
смо са њим били у сталном сукобу.
Било је могуће зарадити новац, ако очистиш
снег са тротоара или почупаш траву са калдрме.
Мада је било особа које су то радиле у виду за
нимања, као чувени Весо, јер је у Милановцу
било доста калдрме, а свако је био обавезан да
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био у заробљеништву заједно са Милом Пршом
и да је једном украо кобасицу намењену ло
горским чуварима. Кад су читав логор постро
јили на „Апел плацу“ да би изнудили призна
ње, после дужег времена јавио се Мондиш да
каже ко је украо кобасицу. Кренуо је да кажу од
логораша до логораша и кад је стао пред Прша
уперио је прст у њега, а онда после неколико
дугих тренутака рекао: „Овај, није!“ За то време
Миле Пршо је неколико пута умро. Кад је 1953.
године избила „Тршћанска криза“ нас неколи
цина ишло је да се пријави у добровољце. Док
су имали стрпљења, одрасли су нас молили да
мало сачекамо, па ће нас позвати после неколи
ко учтивих одбијања неко од одговорних нас је
отерао у материну и штапом запретио, па смо се
херојски повукли у наша дворишта.
Одлазили смо и на летовање на Савинац и
у Јарменовце. Морам да признам да ме је до од
ласка на летовање радовала могућност да негде
отпутујем, али већ после пар дана осећао сам
се веома усамљено поред великог броја деце.
Мислим да ми је недостајала моја породица,
мама, баба и ујаци. Летовање на Савинцу смо
прекратили Лиле Рогић, неки Реља и ја бек
ством из летовалишта. Отерала нас је једно
лична храна, која се састојала највише од неке
кончљиве бораније, коју нико није могао да
једе. Наше бекство је брзо уочено и кренула је
за нама потера. Реља и Лиле су успели да по
бегну, а ја са својим великим кофером у коме је
било и доста књига сам ухваћен код једне во
денице на Дичини. Не сећам се више да ли је
било још неких разлога за бекство из Јармено
ваца, али то што смо одвојени од мајки је било
довољно. Љубиша Аксентијевић, Братко Куз

мановић и ја стално смо се завлачили по ћош
ковима и плакали. Ваљда су деца без очева, а ми
смо били баш ти, осетљивија на одсуство мајки.
Договорено је да у рану зору нас тројица побег
немо нашим кућама. Јарменовци су баш далеко
за бекство дечурлије од десетак година. Ипак,
њих двојица су успели да побегну, а мене су
оставили са мојим чувеним кофером. Међутим,
по доласку у Милановац, Љубиша је казао мојој
мами, да ја стално плачем и да треба да ме врате
са летовања. Већ стурадан, мој ујак Драган је
дошао по мене. Наравно да је пешачио јер пре
воза није било па смо се пешачећи и вратили у
Милановац. Једне године, мислим да је била у
питању оскудица, сместили су нас да летујемо у
интернату. Предњаци су нам били студенти Јо
виле Нешковић и Мишо Ђорђевић-Слога. Одат
ле нисам морао да бежим и било нам је веома
лепо. Сваки дан су нас водили на излет у ве
лики парк или на Јевтовића ливаду где је била
лепа чесма или богами чак на Ждребан. Јовиле
је дивно свирао у усну хармонику. Ма уопште
глад је једнако висила над нашим главама као
Дамоклов мач. Једне године су нас хранили у
великој трпезарији која се налазила у Карађор
ђевој улици и запамтио сам крофне које су нам
тада послуживали. Наишла би нека од жена
из кухиње са пуном ванглом крофни и свако
је могао да узме само по једну. Покојни Зоран
Костић на повике жене која је делила крофне:
“Само по једну“! Викао: „Е, па народе, сваки па
по два.“ Запамтио сам добро и одласке до жи
чане ограде касарнског круга у вечерњим са
тима, где су нам давали макароне, које није по
јела војска за вечеру.
162

У једном периоду нас је спасавала UNRA
својим пакетима у којима се налазило млеко у
праху, жути сир необичног укуса, јаја у праху,
по неко пакло КАМЕЛА, и конзерве са месом
из америчких ратних резерви. Јаја у праху су
добила назив „Труманова јаја“ јер је у то време
председник Сједињених америчких држава био
Хари Труман. Био је још и некакав пудинг веома
пријатног укуса за којим сам ја годинама трагао
и тек седамдесетих година када сам случајно
купио конзерву ананаса схватио сам да је пу
динг имао управо тај укус. Само те пакете нису
могла да добију сва сиромашна деца. Она деца
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чији су родитељи били народни непријатељи
нису могла да добију. Тако мој друг Боро Лошић
и ако их је мајка Марија подизала перући туђ
веш, а било их је четворо у кући, није могао да
добије пакет јер му је отац после рата остао у
енглеској војсци.
Тако је, ето протицало моје детињство и
дечаштво или се ја само овога добро сећам. У
сваком случају, било је лепо и пуно људске до
броте иако веома сиромашно.
Г. Милановац, 2. март 2016. године
Михаило Костадинов

Михаило Костадинов

ПОЗОРИШТЕ У
МИЛАНОВЦУ1

Повлашћено народно позориште Николе Ди
нића из Новог Сада које је обишло целу Војво
дину а од почетка августа Обреновац и Ваљево,
допутовало нам је овде и од суботе 1. септембра
1934. године почело своје гостовање у Горњем
Милановцу.
Судећи по синоћној представи радујемо се
да после рата видимо у нашој средини ретко оз
биљну трупу која је на достојној уметничкој ви
сини. Радује нас што ће нам се указати прилика
да уживамо у игри наших драгих гостију, који
ће се бавити кратко време у нашој средини.
Репертоар је овако састављен за ову недељу:
Недеља, 2. септембар, две представе. Днев
на, са сниженим ценама 5 и 3 динара: Ђидо, ко
мад из народног живота с певање од Јанка Ве
селиновића и Драг. Брзака. Почетак у 3 и 30
минута по подне. Вечерња: Шокица комад из
народног живота од Илије Округића Сремца.
Уторак, 4. септембра Љубав Кире Алексан
дровне
Среда 3 : 1;

Четвртак: свечана представа у част рођења
Њ. В. Престолонаследника Петра Хајдук Станко
народни комад Јанка Веселиновића.
Уметнички ансамбл сачињавају господа: уп
равник и редитељ трупе Никола Динић; члано
ви Милорад Марић, Десимир Перишић, Жарко
Моачанин (сценограф), Владимир Савић, Жак
Комфино, Јован Игњатовић, Милутин Симић.
Госпође: Милица Динић, Наташа Нешовић, Сло
боданка Миливојевић, Богданка Костић, Вера
Јосиповић итд.
Наслов овога чланка који сам управо про
читао, а који је штампан у Рудничком гласнику
године 1934. из пера Драгоша Петронијевића, а
гласи ПОЗОРИШТЕ У МИЛАНОВЦУ, хтео бих
да буде и назив овога мога обраћања вама.
Дакле, Позориште у Милановцу веома ши
рока тема а ја верујем да сам у стању да вашу
пажњу задржим само на неким личностима ко
јима је позориште било у срцу.
Десимир Перишић, наш земљак кога као
члана трупе Николе Динића помиње у свом члан
ку Драгош Петронијевић, почео је као путују
ћи глумац а завршио је као првак „Титоградског

1 Из рукописне заоставштине
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О Момчилу Настасијевићу не треба трошити
речи. Када је позориште у питању његове драме
га препоручују за прво име Позоришта у Србији
а самим тим и у Милановцу. Његов брат Славо
мир је оставио значајан траг у историји српског
позоришта својим комедијама и уопште свако
од браће Настасијевића, било као сликар или
композитор, утицао је на успон српског позо
ришта. И сви су они били Милановчани, и своје
прве кораке у позоришној уметности начинили
су у Горњем Милановцу. Светомир, композитор
између осталог и опере Ђурађ Бранковић, Међу
лушког блага, дакле сценски уметник, и Живо
рад, сликар и реализатор сценографија за тек
стове и композиције своје браће.
Славомиров син, Мирослав Настасијевић ау
тор је многих комада за децу. И милановачко
позориште је играло бар два његова текста. Је
дан је сигурно текст под називом: Ах, тата, та
та мука ме хвата од тог вашег рата. Иначе,
био је уредник на радију и телевизији у Новом
Саду, као и уредник листова и часописа.
Ако хоћемо, можемо да својатамо као Ми
лановчане Миру Тодоровић доцније Ступицу и
њеног брата Бору јер су један део свог живота
провели у Г. Милановцу. Да ли је милановачка
клима погодовала да они доцније постану ве
лики глумци не можемо са сигурношћу да твр
димо, али је лепо чути да су и они били Мила
новчани.
Јован Ристић Рица је пореклом из Мајдана и
све време окупације провео је у Мајдану и Ми
лановцу, па је по томе и он део Милановачког
позоришта нарочито што је он режирао најус
пешнију представу аматерског позоришта „Нико
ла Поповић“ са којом смо се сврстали у осам

народног позоришта“. По пензионисању једно
време је живео у Горњем Милановцу као гост
хотела „Шумадија“ када смо нас неколицина за
љубљеника у даске које живот значе имали сре
ћу да радимо са њим на представама Светлана
тражи срећу, Бучна љубав, Вечити студенти.
У сећању ми је остао један детаљ. Десимир
Перишић због велике треме није смео да гледа
представу коју је режирао. Све време трајања
преставе прешетао би по гардероби која се на
лазила испод позорнице, а представа је играна
у тада јединој сали биоскопа „Таково“. Десимир
Перишић је своје последње дане провео у Вр
њачкој Бањи као њен уважени гост. Сахрањен је
у његовом родном селу Леушићи.
Можда у исто време или нешто раније, о то
ме нема новинских извештаја јер су листови у
Горњем Милановцу излазили повремено дело
вало је дилетантско друштво које је припремао
наш чувени суграђанин Момчило Настасијевић.
О томе сведочи својом изјавом за Политику екс
прес бард југословенског и српског глумишта
Виктор Старчић. Он у тој својој изјави каже да
никада није учио ни једну официјелну школу и
да је највише научио од Момчила Настасијевића
који је умео да им каже да не тестеришу ваздух
када су у наступу емоција махали рукама не
мотивисано и да природно говоре. Треба знати
да се тада још увек глумило на стари начин са
много патоса и цепања страсти а Момчило је
тражио модеран театар са природним односом
према тексту. Ова изјава је забележена када је
Виктор Старчић иза себе већ имао генерацију
студената на позоришној академији у Београду.
Ето и једна таква величина може да се сврста у
Милановчане.
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најбољих представа у Југославији. У тој пред
стави су играли: Бранка Костадинов, Драгољуб
Солујић, Драгољуб Обреновић, Драго Макси
мовић, Владимир Јовановић, Милес а Илић,
Ксенија Вучићевић, Спасоје Тешић, Милан Пав
ловић, Радомир Даниловић, Бранко Милојевић
и Гојко Штуловић. Била је то представа Бого
јављенска ноћ Виљема Шекспира, а играла је до
данас непревазиђена екипа милановачких глу
маца аматера.
Никола Поповић, чије је име аматерско по
зориште носило у једном значајном периоду,
такође је Милановчанин и био је један од осни
вача „Југословенског драмског позоришта“ и
„Позоришне академије“. Зна се да је и режирао
неке филмове у поратним годинама. Нажалост,
има и једна тамна страна у његовом животу,
али сада о томе нема разлога да говорим.
Године 1946. основано је у Милановцу Син
дикално културно-уметничко друштво „Абра
шевић“. У том друштву поред хора и фолкло
ра постојала је јака позоришна секција. У тој
секцији су играли Драган Никић, Миле Петро
вић, Десимир Жижовић, Миле Стаменић, Нико
ла Николић, Милојко Топаловић. Од жена ради
ла је Милица Шандоров која је неколицину нас
клинаца заразила позориштем. Иначе, оба сина
су јој завршила примењену академију и постали
чувени сценографи. Сава и Зоран, а колико ми
је познато један од ове двојице је био годинама
директор позоришта у Тузли, а други се про
славо својим сценографијама чак у Пољској. Е,
из ове секције постао је и први послератни про
фесионални глумац Милојко Топаловић, а први
ангажман му је био у „Народном позоришту“ у

Титовом Ужицу где сам га ја затекао када сам се
и сам посветио овом мукотрпном послу. Његова
каријера на жалост и животни пут завршио се у
„Народном позоришту“ у Сомбору.
Поред нас двојице, Милојка Топаловића и
мене, још један глумац из наше средине запло
вио је позоришним водама. Гојко Штуловић је
био успешан глумац у позориштима у Ужицу и
Лесковцу а онда се због болести вратио у Мила
новац и запослио у Дечјим новинама као фото
репортер. Тако се он вратио у аматерске воде
и остварио неколико улога у аматерском позо
ришту, а најзначајнија му је улога кнеза Орсина
у Богојављенској ноћи.
Док сам ја радио у Позоришту „Стерија“ из
Вршца, у Милановцу је веома успешно радио
представе Миодраг Танасковић Миша капетан,
затим је режирао и Петар Говедаревић, истина
Крагујевчанин, али је радио текст Момчила
Настасијевића Господар Младенова кћи и онда
у Милановац долази Бора Атанасковић под чи
јим руководством аматерско позориште оства
рује неколико значајних пројеката. Треба рећи
да је Бора успешно писао и позоришне текстове
од којих је милановачка публика неке видела и
поздравила. Позоришне представе које је Бора
режирао на своје текстове Војници и месечина
и Пљус и Пљас остале су у трајном сећању ми
лановачке публике. Милановачко позориште се
овом позоришном прегаоцу одужило установ
љавањем награде која носи његово име.
У том периоду Миша Ђорђевић уписује на
„Позоришној академији“ организацију и успеш
но завршава. После њега истим путем пошао
је Радојко Јоксић и догурао до помоћника ре
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на сала одбојна за посетиоце који немају мес
то у првих десет редова. Било како било ПО
ЗОРИШТЕ У МИЛАНОВЦУ траје и чини се
да управо доживљава експанзију. Већ неколико
година у Милановцу делује Милановачко позо
риште на челу са својим редитељом Бранком
Кнежевићем, а већ пет година у Милановцу се
одржава позоришни фестивал под називом
„Школска сцена“. Овај фестивал је већ афирми
сао известан број професора који успешно ре
жирају представе својих школа.
Не мали број Милановчана завршава позо
ришну академију или студира на позоришним
академијама. Миодраг Крстовић је већ постао
великан српског глумишта, Бане Томашевић та
кође. Душица Новаковић иде њиховим стопама,
Андрија Даничић крчи себи пут и чека шансу у
филмском позоришном свету, млади Пантовић
увелико игра у више ад хок група, а на Факулте
ту драмских уметности студира Урош Јаковље
вић. У Бањалуци је Иван Перковић. И на крају,
после много година поново имамо једног човека
који завршава режију на академији у лику мла
дог Исаиловића.
Госпођа Зорица Симовић поред драмских
текстова који имају осведочену вредност јер су
извођени у позоришту, радију и телевизији и на
грађивани, нашла је снаге да се бави и педагош
ким радом. Као резултат тога рада имамо наду
да ћемо ускоро имати још драматурга, глумаца,
редитеља.
Дођосмо, ето и до данашњих дана у којима
стварају песници Љиљана Браловић, Милена
Проковић, Милош Капетановић и други. Љи
љана може да се похвали читавом књигом сво
јих позоришних комада писаних за децу и са

дитеља. Својим ауторитетом омогућио је неко
лицини наших аматера глумаца да стану пред
филмске камере а некако у то време сниман је и
филм Мирко и Славко где су велики број епизо
да играли глумци милановачког аматерског по
зоришта. И у ТВ драмама учествовали су мила
новачки глумци.
Још једна Милановчанка, то могу с правом
рећи, завршила је Позоришну академију у Бео
граду и у својству организатора и уредника
остала до пензионисања у Горњем Милановцу.
Милановчани ће је памтити по бројним интер
претацијама и многим текстовима којима је опе
вала ову чаршију.
Први школовани редитељ из Горњем Ми
лановца је Рајко Ракићевић. Био је стипендиста
наше општине и у Милановцу режирао извес
тан број запажених представа од којих је најус
пешнија била Камен за под главу Милице Нов
ковић, која је играна око педесет пута и била
награђивана многим фестивалским наградама.
На крају овог периода у коме је трајало ми
лановачко позориште, нека ми буде дозвољено
да закључим да је милановачко позориште своје
златне године доживљавало у саставу Култур
ног центра за време када је директор ове уста
нове био Милорад Даничић Глире. За његовог
мандата позоришне представе су опремане бо
ље него професионалне а ја то могу и да тврдим
јер сам био у професионалном позоришту, а
као гост играо у неким позориштима у уну
трашњости. Нису били проблем хонарари за
редитеље, сценографе, костимографе или ком
позиторе. Лимитирајући фактор је била сцена у
Дому ЈНА јер није била опремљена потребном
техником као и дан данас. Наравно да је и рав
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две монодраме које су доживеле изузетан при
јем код публике у Милановцу и на ширем про
стору. Милена Проковић са представом Догађај
у ружином парку чији је аутор и главни прота
гониста, уврстила се успешно у позоришне пос
ленике поготову после премијере комада Улица
црвениг вењера Љиљане Браловић. Милош Ка
петановић представом Чекаоница показао је да
је писац драмских текстова на кога се рачуна,
а његов други текст ТРАН(вести)ЗИЦИЈА чека
на сценско извођење.

У најскорије време знаћемо да ли имамо но
ве студенте на позоришним академијама, а од
свих њих очекујемо нове резултате, нове тексто
ве, нове представе, нове филмове, нове идеје.
На крају морам да поменем и моја два више
годишња сарадника без којих позоришне пред
ставе у Горњем Милановцу не би биле комплет
не, а то су Радиша Јовановић и Илија Драшо
вић. Један се старао да музички представе буду
обогаћене, а други за њихову ликовност. То би
било све за сада. Хвала на пажњи.
Г. Милановац, 1. Јуни 2011. год.
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Дејан Ацовић

БОРИСАВ БОРА
АТАНАСКОВИЋ
– ПРАВА МЕРА
ТАЛЕНТА

Залудно, и бесциљно, прелиставање старих
бројева „Таковских новина“1 од пре неки дан,
поред осталих приказа некадашње „друштвене“
реалности, личних вести, и свега осталог, от
крило нам је и овај Осврт једног гледаоца, који,
на жалост, није потписан; говорећи о публици
у малом граду ненавикнутој на велике позориш
не догађаје на сцени Дома ЈНА, али навикаваној
„годинама“ на „компонованим народним мело
дијама“, аутор белешке истиче, као посебан до
гађај, извођење позоришне представе Људи2,
у режији Боре Атанасковића. Потом се каже:
„Ти дивни непрофесионалци од којих режисер
није захтевао да буду глумци већ ЉУДИ, чији
су нерви, мишићи и дух координацијом нашли
прави физички израз на сцени, доказали су нам
својим покретима, својим схватањима, да је све
то производ њихове и режисерове психолошке
мотивације.“ Затим: „То вече је било дивно вече
испуњено размишљањима без протеста, са же
Број од 10. децембра 1970. године
Позоришни комад Велимира Суботића, глумца и
позоришног писца.
1
2
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пиље у какав дунавски мутљак налазе мало
мира, и једна од оних „вангабаритних“ личнос
ти коју можемо описати низањем библиограф
ских јединица и навођењем режија, поставки и
глумачких рола – што ћемо и ми овом приликом
чинити – али коју не можемо сасвим и до краја
разумети уколико не горимо истим пламеном,
уколико не делимо исти, како се то данас каже,
систем вредности, уколико немамо љубави до
вољно за оно за шта смо на овом свету послани.
Један је од оних људи који су проживели
свој век у неколико Југославија. Бора је рођен
у Београду, 10. маја 1931, у Краљевини Југосла
вији; радио је и низао успехе у потоњим соци
јалистичким Југославијама, несталног имена;
умро је у Новом Саду, 26. јула 1994, у државној
творевини названој Савезна република Југосла
вија. Колико год све те Југославије биле велике,
са доста простора за развој сопственог дара,
Борин се таленат повремено преливао и преко
њихових граница. Његов отац Радиша, учитељ,
пореклом је из Лочеваца, док је мајка Даница,
судски чиновник, рођена Београђанка. Бора је
основну школу и гимназију похађао у Београду
и Горњем Милановцу. На Државној позориш
ној школи у Новом Саду – тада у рангу Факул
тета драмских уметности – дипломирао је 1953.
године, у класи Јурија Ракитина. Ваљано испе
чен занат; Јуриј Љвович Ракитин био је след
беник руске позоришне школе и врстан педагог;
учио је код Станиславског и Мејерхољда, а на
кон Октобарске револуције нашао се у Србији у
којој је оставио трага као редитељ у Београду и
Новом Саду. Такође, Бора је студирао и на Фи
лолошком факултету у Београду, група за срп
скохрватски језик и књижевност.

љом да нас глумци Културног центра чешће
обрадују и изненаде још неком премијером, да
нам се поново доказују. Само их тако можемо
још више заволети.“
Древна је та љубав коју обични људи гаје
према глумцима, најпре, потом према свима
онима који имају некаква посла на сцени, са
рефлекторима, микрофонима. Ако прихватимо
идеју великог енглеског Барда театра, сви смо
ми глумци, имамо своје уласке, и своје силаске
са сцене. Али неки од нас, стекли су, с мањим
или већим правом, ту могућност да понекад из
лазе из себе, да нам приказују – нас саме, смеје
мо им се, плачемо због њих, у неким их момен
тима мрзимо, или их се плашимо. Биће, дакле,
да се права мера људскости појми само онда
када је неко други за нас приказује и отелов
љује. Коначно, они који су, вољно или невољно,
одлучили да се баве сценом, у најширем смис
лу, нису се подухватили лаког задатка; писац се
окружује речима, некада од њих чини палисаду,
музичар око себе зида здања од звука, скулптор
чини ово, сликар оно; глумац, и сваки онај што
са сценом има посла, има само себе самог; он,
она, човек – даје себе другим људима; дакле
ЉУДИ, ЉУДИМА. Игра тиме постаје замрше
нија, садржајнија, тежа – нарочито ако у пуб
лици седе мали људи – деца; и тако траје, већ
миленијумима.
Права мера људскости – што је иначе сино
ним за таленат – одвагана је у стваралаштву Бо
рисава Боре Атанасковића, о чијем раду пише
онај пажљиви милановачки гледалац с почетка
овог текста. Књижевник, редитељ, глумац, но
винар, драматург и уредник програма. Страс
ни риболовац – ваљда људи немирног духа док
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Борино прво радно место било је, 1956, го
дине, у Нолиту, расаднику југословенске кул
туре; бавио се организацијом културно-умет
ничког програма; нешто касније нашао се на
месту секретара Дома културе на општини Ста
ри град у Београду. У периоду од 1960. до 1979,
бавио се глумачким позивом у ансамблима позо
ришта Зрењанина3, Лесковца и Вршца. У овим
ансамблима, који су неговали класични и мо
дерни драмски репертоар, Бора је остварио низ
успешних улога играјући са Недом Спасојевић,
Дубравком Нешовић, Уснијом Реџеповом, Бајом
Гардиновачким, Стеваном Шалајићем, Драги
шом и Добрилом Шокицом, Миром Бањац, Жи
жом Стојановић, Мирком Јовановићем, и мно
гим другима. Током, и између ових ангажмана,
бавио се режијом и адаптацијом позоришних
комада у Културном центру у Горњем Мила
новцу, односно Аматерском позоришту.4
И јесте и није необично то што је Бора Ата
насковић веома рано схватио изражајну снагу
медија, „чуда невиђеног“ – радија. Овај свет
помало разуларене дигиталне и медијске (суб)
културе све мање може да појми на какав су
начин, „некада давно“, перципиране радијске
емисије, како се уз радио одрастало, забавља
ло, образовало. Неке од данашњих ведета фил
ма и телевизије тешко да ће икада достигнути
онај степен популарности који су имали по
једини гласови из радио-апарата. Овај рад Бо

Петар Волк, у својој монументалној књизи Српско
позориште – илустрована историја драмског театра,
Београд, 1997, стр: 690-601, нарочито истиче двовековну
позоришну традицију Зрењанина, у којем је подигнута јед
на од најлепших позоришних зграда у Војводини. „Ство
рили су га ентузијасти, када је западало у кризу обнављали
занесењаци, и у њему су глумци увек налазили снагу за
нова преображења.“ Врсни познавалац српског театра није
пропустио да, поред осталих, наведе и име Боре Атанас
ковића.
4
Људи, Велимира Суботића (1970), Новогодишња
бајка, по сопственом тексту (1970), Поздрави неког, Весне
Огњановић и Будимира Нешића (1971), Дугоња, Трбо
ња и Видоња, Младена Широле (1974), Радничка Поема,
Милутина Мијаиловића, радника-песника (1974), Коман
дант Сајлер, Борисава Михајловића Михиза (1974), Том
Сојер, Марка Твејна (1975), Војници и месечина, по соп
ственом тексту (1975). Треба рећи да је у знак сећања на
првог професионалног редитеља у Аматерском позориш
3

ту Културног центра, 2007. године установљена награда
„Бора Атанасковић“, за исказану глумачку даровитост (у
категоријама мушке и женске улоге), у оквиру Фестивала
позоришног стваралаштва ученика основних и средњих
школа „Школска сцена“, на подручју општине Горњи Ми
лановац.
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странству, на таласима радио станица Београ
да, Загреба, Скопља, Љубљане, Сарајева, Новога
Сада, Беча, Будимпеште, Берлина.5
Бора Атанасковић своје прилоге објављи
вао је у Политици, дечјем подлиску Политика
за децу, почев од 1958. па до краја живота; по
том у Експрес политици, Јежу, новосадском
Дневнику, Дечјем Дневнику, Здравом подмлатку,
Голубу, Змају, Пиониру, Веселој свесци, Дечјим
новинама, Невену. Био је члан Друштва књи
жевника Зрењанина, Новога Сада, Војводине те
Удружења књижевника Србије, од 1970, до од
ласка у пензију; такође, био је и члан Удружења
естрадних уметника Београда, у периоду 19721973. године. Умро је у Новом Саду, а урна са
посмртним остацима похрањена је у породич
ној гробници у Горњем Милановцу. Два пута се
женио: први пут, Београђанком Јеленом Лелом
Цветковић, а други Горданом Додом Атанаско
вић (девојачки: Ацовић), из Горњег Милановца.
Књижевни радови Борини, једноставног,
знаковитог, и богатог језика и ритмике – чија
библиог рафија заправо тек треба да буде у пот
пуности установљена – објављивани су у чи
танкама (Сунчев певач, читанка за први разред
основне школе), потом у обавезним лектирним
изборима за ученике основне школе, те у мето
дикама развоја говора и збиркама припрема за
васпитаче; заступљен је у антологијама српске
прозе – кратка прича и прича за децу.6

рин на самом је почетку овенчан: добио је прву
награду на Фестивалу радиодифузног ствара
лаштва, у Охриду 1979, за радио драму за децу
Димитрије сапун; ауторски текст обрадила је и
извела Драмска редакција говорно-уметничког
програма Радио Телевизије Нови Сад. Након
овог успеха, сасвим је логичан био његов про
фесионални прелазак у ову редакцију, као дра
матург радио драме за децу на српском језику.
Поред тога, у истој кући обављао је послове
уредника дечје радио драме на српском, мађар
ском, словачком, румунском и русинском језику,
све до одласка у пензију 1990. године. Његове
радио драме и комедије – за децу и одрасле – на
грађиване су, откупљиване и извођене на српско
хрватском, словеначком, мађарском, словачком,
румунском и русинском језику, у земљи и ино

5
Недавно у Темишвару: Дон Жуан из Леушића (2015,
2016), Српски државни театар Темишвар, адаптација Бојан
Љубенов, улоге: Марко Аџић, Горан Пантин и Оливера Јо
вановић.
6
Из ове ниске приповедачких бисера поменимо: При
ча о малом аутомобилу, Ружа и голубица, Капетани без
среће, Пут око света, Прича са двоструким завршетком,
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Објавио је следеће књиге: Детективска при
ча, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1969;
Девојчица и ветар, исти издавач, 1969; Преко да
на до увече, Улазница, часопис за културу, Зрења
нин, 1970; Ћуд, ауторско издање, 1978; Антоније
и телефон, НИП Дечје Новине, Горњи Мила
новац, 1978; Деклица ин ветер (превод на слове
начки Дарја Крек), Универзум, Љубљана, 1982.
Од радио драма за децу из богатог опуса Бо
ре Атанасковића навешћемо следеће наслове:
Велики лаф (1969), Тајни агент Локи (1970), Тач
но по киши (1973), Зимски и несташни (1973),
потом, Успавани лав (1974), Врт лепе наде
(1976), Тајне гаравог тигања (1978), Отишло
да дође (1982) те Ловац на беле мраве (1990);
текст Моби Дик од леда доживео је и своје аудио
издање, на плочи и касети у издању ПГП РТБ,
са извођачима Миленком Павловим, Новаком
Билбијом и члановима дечје групе Редакције
драмског програма РТВ Нови Сад. Сличан дух,
дечји и незлобив, али богатог исказа, показао је и
у радио драмама за одрасле: Старци на седмом
небу (1970), Држ’ те миша (1971), Пиљарница
илити српска мистерија (1974), и нарочито Дон
Жуан из Леушића (1974), монодрами с којом је
добио прву награду на конкурсу Радио Београда,
у извођењу Мије Алексића; човека из народа,
једноставног и постојаног, иако се једва сна
лази у свету, а нарочито са женама, Алексић је
донео, као какав мушки антипод чувеној Петри
ји из Петријиног венца, на свој препознатљив и
јединствен начин.

Издвојићемо, на крају, и неколико Бориних
позоришних комада за децу: Девојчица и ветар
(такође и на словеначком, 1969), Детективска
прича (Народно позориште „Стерија“, Вршац,
1969), Моф и Џоф (Луткарска сцена НП „Тоша
Јовановић“, Зрењанин, 1981), те Плашљиви вук
(Мало позориште „Душко Радовић“, Београд,
1977).

Случајна прича, Три крушке, Ловац Жарко, Погађач, По
носни дечак, Јунак Станимир, Јогунасти столар, Делије
код судије, Тигар који плаче, Лоши цртачи, Џин Милојко
из Такова.
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Борисав Атанасковић

ВЕРИЦА И ЛАСТА
Птице се селе на југ, дани бивају све хлад
нији, а једна ласта узалуд покушава да полети
за другарицама. Најзад клону од умора и оста
де у парку да тугује. Шћућури се на јастуку од
златножутог лишћа и тихо зајеца:
- О, судбино! Зашто си тако окрутна према
мени? Зашто више не могу да летим? Шта је с
мојим крилима? Зашто више нема снаге у њима?
Уместо да весело цвркуће, она је туговала.
Верица је примети, па чувши њене речи, од
говори јој срдачно:
- Не тугуј, драга ласто. Можда си само за
тренутак клонула!
- Не, не – рече ова. – Са мном је зацело го
тово! Чим више не могу да летим, крај ми се
ближи. Слутим то!
Али Верица одлучно рече:
- Не брини. Помоћи ћу ти.
- Како? – упита тихо ласта.
Верица размисли и рече:
- Причекај ме ту. Одмах се враћам.
И она отрчи кући. Чим пређе праг, седе крај
телефона и подиже слушалицу са жељом да се
обрати за помоћ телефонским претплатницима.
Али окрени овај број, окрени онај – сви говор
ници љубазно слушају и потом кажу као по до
говору:
- Жалимо, али нисмо надлежни за ласте.
Верица се на крају љутну и узвикну:
- Па ко је, онда, надлежан?
- Ми нисмо – гласио је одговор. – А ко јесте,
њему се обратите!

Премда аутори понекад, занети својим ра
дом и испитивањем нових идеја и изражајних
могућности, не воде рачуна о сопственом делу
– Бора је био такав, стваралац-вихор који није
имао времена за све фине нијансе документо
вања – на нама је, потомцима и поштоваоцима,
да те расуте листове скупимо и увежемо у фас
цикле завичајне и националне културе. То се од
носи и на стваралаштво Борисава Боре Атанас
ковића, уметника у чијој је личности одвагана
права мера талента – и људскости.
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Верица бризну у плач. И, са сузама у очима,
нађе снаге да узме оловку и хартију и да напи
ше следеће: „Молим све добре људе да помог
ну једној ласти. Она је у парку и врло је тужна.
Крила има али не може да лети, јер је врло стара.
И најмања помоћ њој је добродошла. Све вас
воли и свима вам захваљује од срца – Верица“.
Затим однесе писмо на пошту, баци га у сан
дуче и трком пожури у парк да обрадује усам
љену ласту!
О, да ли ће је само наћи?
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Ивана Маринковић Рацић

МИЛОЈКО ТОПАЛОВИЋ
ПЕНДО
Глума као саставни део живота

Марта 1948. у Горњем Милановцу о сновано
је Културно-уметничко друштво „Абрашевић“.
У време када је оно било носилац целокупног
културног живота нашег града највеће успехе
је постизала драмска секција чији је члан био
и Милојко Топаловић Пендо. Глума му је била
опредељење, али док је био члан „Абрашевића“
Пендо се опробао и као режисер. Често је са
гитаром у руци и песмом уносио романтику и
давао душу Карађорђевој улици која мује била
улица детињства и из које се и отиснуо у свет
глуме и позоришта.
Тих послератних дана „Абрашевић“ је остао
дубоко у сећању оних који воле ову врсту умет
ности. Пендо је играо широм некадашње Југо
славије. Неколико пута његова позоришта су
гостовала и у Народном позоришту у Београду,
али свој град, свој Милановац је волео и можда
га осећао на посебан начин оставши га жељан.
У Таковским новинама већ давне 1995. госпо
дин Лале Мандић је у свом тексту „Карађорђева
некад и сад“ објавио једно писмо суграђанина
Пенда:
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Врло сам осетљив и болећив када је Мила
новац у питању. Наш Милановац је град који је у
век имао свој шарм, своју арому, топлину, своје
велико срце. Милановац, Карађорђева, Таковска,
Милоша Великог, Рајићева и све остале у мени
су негде дубоко са љубављу запретене. Све јке
то део мене. Део мога детињства, младости,
мога живота. Било и остало, сада и увек. Пре
подневним возом, Ћиром, из Ужица, дођем у Ми
лановац да обиђем родитеље, и по изласку из
воза, један од новодошавши у Милановац, вели
Ене откуд ти у нашем Милановцу. Ја му рекох
Па ваљда је то и мој Милановац. Ето деценије
су прошле а мене стално прогони мисао који су
ти који хоће да ми отму Милановац. Када ми се
деси да овде у туђини сретнем неког из Мила
новца, осећам се као да сам срео некога најми
лијег и најрођенијег.
Скупљам све до чега могу да дођем у вези са
Милановцем. Једва сам успео да дођем до књиге
о Гимназији. Добром Данке Обреновић, дошао
сам до монографије Стари Милановац. Мићо
Стризо ми је помогао да дођем до значака из
Милановца. Само вас молим, немојте ми рећи
да нема младих Милановчана који ће у ноћи за
певати тихо, сетно, и тако неговати дух и ду
шу Милановца. Негујте и чувајте Милановац.

зоришту у Ужицу, у више од седамдесет пред
става: Госпођа Икс; Ивкова слава; Добар војник
Швејк; Младост пред судом; Мирандолина; Хва
лисави војник; Сви смо ми само људи; Човек са
Марса; Ташана; Дама са камелијама; Мандра
гола...
Нису изостале ни критике. За представу Ман
драгола за улогу фра Тимотеа Милојка Топа
ловића представљају као одмереног глумца са
врсним глумачким квалитетима који вешто уно
си нужну дозу ироније у тумачењу овог лика.1
У Агонији где игра улогу Барона Лембаха,
успео је да раствори ону лембаховску природу
незапаженог, трајног битисања. Сопствена егзи
стенција у једном мртвом трајању у игри Ми
лојка Топаловића има убедљивост истине.2
Издвојила бих Топаловићеву улогу Ујка Ва
ње, његову интерпретацију Чехова. Једно нес
вакидашње представљање лика које излази из
оквира до сад наученог и усвојеног стила игре.
То нам говори да Пендо није само одиграо пред
ставу, дао публици лик, већ да је унео и себе и
неки свој став о лику и животу уопште, а да при
том не наруши оригинал писца. Унутрашњим и
визуелним тумачењима психолошки је оправ
дао и своје покорно служење лажном идолу, и
револт који расте до бунта... Његова интерпре
тација је прородна, једноставна и чеховљевски
убедљива.3
Да је био и врсни комичар говори нам и зна
чајан допринос сценској интерпретацији позна
тог дела Нушићевог Покојника, где је креативне

Желим вам све најбоље,
Ваш Пендо
Као што смо већ рекли, своју каријеру је на
ставио, како он сам каже, у туђини, прво у Ужи
цу па у Сомбору, одакле се и пензионисао.
Бриљантно је играо насловне улоге страних
аутора, а за Нушићеве јунаке је био скоро неза
менљив. Десет година играо је у Народном по

1
Народно позориште Титово Ужице 1945-1985, Бео
град: Музеј позоришне уметности, 1986, стр. 118
2
Исто, стр. 122
3
Исто, стр. 127
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манифестације, више од осталих филовао оним
чисто Нушићевим шармом и густо кондезова
ним визуелним садржајима.4
Својом глумом је гледаоце просто „прики
вао“ за себе. Улога Елимелеха Борозовског Бен
Кара у представи Венчаница Кишона, приказа
ла је Топаловића као сигурног глумца који сво
јим латентним хумором у свим нијансама сас
вим успешно представља овај лик.5
4
5

Својом глумом је умео врло лако да доми
нира на сцени па чак и кад као и сваки глумац
почне да импровизује, његов лик који тумачи
је карактерно извајан као што је случај у пред
стави Лицем у лице где тумачи централну лич
ност Воју Чумића, директора предузећа. Овом
улогом успео је да успешно открије сва дема
гошка осцилирања једног директора.6
Захваљујући тетарском искуству у драми
Наследница глумећи оца оплемењује својим кре

Исто, стр. 128
Исто, стр. 130

Народно позориште Титово Ужице 1945-1985, Бео
град: Музеј позоришне уметности, 1986, стр. 131
6
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Године 1965. прелази у Сомборско Народ
но позориште где ће одиграти и последњу улогу
пред пензију. Љубазношћу госпође Тијане Мар
ковиновић драматурга поменутог позоришта и
радника Архиве истог сазнали смо и један по
датак који Милојка Топаловића представља не
само као доброг глумца већ и као веома омиље
ног и колегу и пријатеља. Наиме гостујући са
представом Женидба и удадба у Мексику међу
члановима ансамбла био је и Пендо иако није
био актер у престави. Једноставно је морао би
ти са њима.
У поменутом позоришту остварио је велики
број запажених улога у представама Поп Ћира и
поп Спира; Дактилографи; Командант Сајлер;
Ожал ошћена породица; Браћа Карамазови;
Ивкова слава; Госпођа министарка; Родољупци
и многе друге.
Чак два пута је гостовао и у родном Мила
новцу и заједно на даскама које живот значе иг
рао са својим колегом и суграђанином Михаи
лом Костадиновим.
Доказ квалитетног и талентованог глумца
потврђују и награде: Првомајска награда удру
жења драмских уметника СР Србије 1964. за уло
гу Ујка Вање; године 1974. добија награду на
24. Сусретима позоришта Војводине у Сомбору
„Зденка Видаковић“.
Његов родни град му је био као нека одскоч
на даска. Пренео му је љубав према позориш
ту и глуми, пренео му је топлину која се одавде
само носи и обликује човека у омиљеног, што је
Пендо и био. Иако свој таленат није показао на
милановачкој сцени, остао је упамћен као врс
тан, брилијантан глумац, добар човек и Мила
новчанин.

ативним интезитетима и суверено влада сценом.
Успешно је изградио један рационално трезвен
лик оца који у врло деликатним ситуацијама гу
ши у себи родитеља да не би унесрећио ћерку
чијим поступцима и одликама руководе само
тренутна осећања.7
Осма офанзива Бранка Ћопића понудила му
је лик Петра Бандића. Овом улогом је показао
свој богат глумачки потенцијал што га као глум
ца одређује и за компликованије улоге.
7

Исто, стр. 131
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Др Јована Реба

„ДАРОВИ МОЈЕ
РОЂАКЕ МАРИЈЕ“
– трансформација школског часа
у школску представу

У оквиру школског плана и програма за тре
ћи разред гимназија и средњих школа предви
ђено је да се ученици упознају са био-библио
графијом писца Момчила Настасијевића, као и да
прочитају и анализирају песму „Туга у камену“.
Такође, пред професорима је задатак да напра
ве избор репрезентативних поетских текстова
и интрепретирају их на часу. Другим речима,
у фокусу едукативног интересовања је поези
ја Момчила Настасијевића, док је прозни део
стваралаштва само вербална референца у пред
стављању библиографије, те кратак запис на
школској табли.
С обзиром на то да позиција српског писца
у канону српске књижевности још увек није до
вољно осветљена, јер се у перспективи савре
меног промишљања његових уметничких зано
са непрестано откривају нови и значајни еле
менти, сматрали смо да је од изузетне важности
да ученицима представимо комплексан опус –
укључујући део његовог прозног стваралаштва.
Стога смо у мају 2016. гдине у Карловачкој
гимназији, на часу књижевности одржали крат

ко уопштено предавање о приповетки „Записи
о даровима моје рођаке Марије“, али ученици,
веома заинтересовани, пожелели су да прочита
ју причу. Захваљујући нашој примедби да текст
поседује снажну драматичну тенденцију, уче
ница Савина Смедеревац, која поседује велику
љубав и знање о драмској и филмској уметнос
ти, предложила је да на следећем часу покуша
да драматизује дату приповетку, те да режира
кратку представу. Уз нашу моралну подршку,
ученица је самостално поделила улоге вршња
цима, који су се убрзано почели припремати за
реализацију уметничког пројекта.
У изузетно кратком временском року1, глум
ци: Николина Јовић, Теодора Милосављевић,
Сергеј Дишпитер, Милица Драган, Ања Сана
дер, Невена Радојчић, Нађа Јовић, Сара Крушић
и режисерка / драматуршкиња Савина Смеде
ревац припремили су представу под називом
„Дарови моје рођаке Марије“ и извели је на сле
дећем часу књижевности, у учионици. Савина
1
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Од 19. до 22. маја 2016. године

На изузетно задовољство професора и уче
ника, уследио је позив директорке библиотеке
„Браћа Настасијевић“, Наде Вељић, да се пред
става одигра на традиционалној октобарској ма
нифестацији „Дани Настасијевића“ у пишчевом
родном граду – Горњем Милановцу. Припреме
за гостовање су биле веома комплексне: на про
бама ученици нису само увежбавали своје улоге,
већ су радили и на унутрашњим трансформа
цијама – трагајући за решењима конфликтних
осећања, која су у њима пробудили контроверз
ни тонови Настасијевићеве приповетке. Стога
су пробе биле испуњене емотивном драмати
ком, у којој су појединци, дугим понављањима
одређених секвенци, успевали да помере грани
це сопствених драмских могућности. Разлог за
успех у таквим настојањима лежи и у снажном
тимском духу и у међусобној подршци која им
је давала енергије да истражују своје ликове, да
заједно читају дела других писаца на пробама и
да налазе мотивацију за рад. У представу су се
укључиле и ученице Ивона Ференц и Милена
Илић зато што су Ања Санадер и Невена Радој
чић, због неодложних обавеза, биле принуђене
да одустану.
Премијера у Горњем Милановцу је уследила
8. октобра 2016. године. У прекрасној атмосфе
ри за коју су заслужни директорка библиотеке и
њене сараднице, као и ученици гимназије – до
маћини, карловачки ђаци су имали прилике да
упознају град, стекну нове пријатеље и предив
на искуства.
Генерална проба у гимназији је протекла у
грозничавој атмосфери и у великој емотивној на
петости, која је глумачку трупу претворила у јед
но тело и дух, са циљем – да пред гледаоцима

Смедеревац, полазећи од оригиналног књижев
ног текста, фокусирала се на аспект друштве
не и етичке критике. У сценографском и коре
ографском изразу, она је експериментисала са
отвореном формом гледалишта, које је у центру
„бине“ – па публика представља круг око којег
се радња одвија. Такође, представа је имала еле
менте форум театра, где су ученици-гледаоци
учеств овали у својеврсном експерименту ре
жисерке која је желела да провери њихову на
клоност према одређеним карактерима, пред
стављеним у драми. Музика је имала изузетно
важну функцију да нагласи мрачну, тајанствену
атмосферу са елементима хорора и фантастике.
Премијера је код гледалаца (професорке књи
жевности и ученика из разреда) пробудила снаж
ну емотивну реакцију. Задивљени естетским и
уметничким достигнућем школске драме, одлу
чили смо да глумачкој трупи омогућимо преми
јеру у Карловачкој гимназији, како би сви уче
ници, професори, родитељи и заинтересовани
људи имали прилике да је погледају. Ученици
су одлучили да представа има хуманитарни ка
рактер, те да се новац од продатих улазница на
мени за лечење болесне школске другарице.
Школска премијера је изведена 16. јуна 2016.
године са великим успехом у препуној Спомен
библиотеци Карловачке гимназије. Изненађење
публике исказаним талентом младих глумаца и
режисерке је инспирисало ученике да се сцен
ски ангажују, те побудило интересовање за чи
тањем дела Момчила Настасијевића. О самој
представи је извештавала и Радио-телевизија
Војводина2.
http://rtv.rs/sr_ci/zivot/kultura/humanitarna-predstava-karlovackih-djaka_729674.html
2
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предају све своје дарове и драмско дело прет
воре у уметничку магију речи и покрета.
Представа је одиграна пред пуном салом
гимназије и изазвала неподељене реакције пуб
лике – задовољство и узбуђење. Глумачка трупа
је искусила силовит емотивни и ментални скок:
од кулминације узбуђења током извођења пред
ставе, до снажног емотивног пражњења после
аплауза, и осећања тескобе и туге због краја
драмске игре. Зато је цео уметнички пројекат
био многоструко успешан – јер је ученике про
вео кроз читав спектар искустава на уметнич
ком, менталном и емотивном нивоу, указао им
на ширину сопствених избора и могућности и
пружио им прилику да свакодневни школски жи
вот обогате искуствима позоришне мистике.
Овај уметнички експеримент нас је навео да
размишљамо колико је важно излазити из окви
ра школског курикулума и провоцирати учени
ке да истражују даље – да на тај начин стичу
нова сазнања. Иако је дати уметнички перфор
манс настао „случајно“, његови резултати нису.
Комплексни су и изузетни, не само на едукатив

ном нивоу, већ и на психолошком и интелек
туалном. Претварајући прозни текст у драмску
игру, ученици су изашли из сопствених свако
дневних улога, из оквира унутрашњих ометача
(стидљивости, несигурности, самокритичности,
апатије, лењости и међусобних неразумевања) и,
преузимајући улоге Другог, духовно су се про
тегнули до нових изражајних могућности.
Огромно задовољство због учешћа у пред
стави „Дарови моје рођаке Марије“ свих учес
ника, као и публике, довело нас је до закључка
да перформативни облици уметности треба да
буду константни едукативни алат у реализацији
наставе књижевности, јер обогаћују образовни
процес, али и афирмишу и проширују спектар
ученичких могућности, те стимулишу њихово
духовно сазревање. Уметност има моћ да мла
дим људима помогне у осветљавању и решава
њу индивидуалних и међусобних конфликата,
да их ослободи инхибиција, али и да их нау
чи (само)дисциплини и стога је њена улога у
образовању непроцењива и самим тим – обаве
зујућа.
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Милена Кулић

НАСТЕАТАР
– афирмација лика и дела
Момчила Настасијевића

Не смемо заборавити да цела наша прош
лост несумњиво открива смисао „једне вели
чанствене драматичности“, како тврди горњо
милановачки књижевник Момчило Наст аси
јевић, тврдећи да у „духовном склопу нашег
човека има нечег превасходно драматичног“, а
свакодневни живот свој израз налази, не толико
у уједначеном току системских поступака, колико
у динамичним сменама мировања и драматич
ног размаха. Националну и интелектуалну свест
о Настасијевићевим схватањима и идејама нај
репрезентативније показује НАСТеатар, пони
као у Горњем Милановцу, са намером да се кроз
театарско деловање представи и афирмише жи
вот и дело Момчила Настасијевића. Иако је ма
тична сцена у Настасијевићевом родном месту,
културном центру међуратне Србије, НАСТе
атар свој репертоар темељи и на гостовањима
у земљи и иностранству. Оснивач овог театра,
глумац Иван Перковић, истиче да је Момчило
Настасијевић његова реликвија, указујући да је

„он писац који има оригиналан стил, који ни
је имао моделе из светске књижевности, а тај
стил је црпео из матерње мелодије и из народа“.
Упркос оспоравању и потискивању, успео је да
јединственим стилом „нађе нове звуке“, који су
обогатили нашу књижевност; наводи Перковић,
објашњавајући смисао своје глумачке делатнос
ти и идеје покретања НАСТеатра.
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Премијером комедије Светозар трећи НАС
Театар је званично отпочео своју посвећену де
латност, али се у репертоару овог позоришта на
лази више награђиваних и успешних представа,
грађених по мотивима Настасијевићевог дела:
Песник за песнике – Момчило Настасијевић и
Живот оца Тодора овог и оног свет а. Ивану
Перковићу је за улогу у представи Песник за
песнике – Момчило Настасијевић, у продукцији
НАСТеатра, припала почасна награда „Глумац
Европе“ на 15. Међународном фестивалу „Actor
Of Europe 2017“. Представљајући херметичност
Настасијевићевог израза у 44 минута (број го
дина песниковог живота), Перковић је успео да
ослика портрет једног песника на театарски на
чин, да оживи стихотворност његовог архаичног
језика и да укаже да поетско и драмско не иду
једно мимо другог, већ су често у садејству.
Представа Живот оца Тодора овог и оног
свет а (адаптација приповетке „Реч о животу
оца Тодора овог и оног света“), вешто преноси
поруку Настасијевићеве мисли, покреће нас
тасијевићевски матерњи импулс и питања ре
лигиозне и етичке природе. Иван Перковић и
Александар Ристановић успешно преносе сло
жено ткање овог Настасијевићевог текста у ре
жији и драматизацији Ивана Перковића. Два
млада глумца својим извођењем на сцени исти
чу уверење да је у овом тексту присутна и не
избежна драмска материја и драмска крв, која
је у њиховој изведби веома лако транспонована
на сцену. Својим извођењем доказују да се код
наших писаца и приповедача несумњиво могу
наћи нераскидиве везе са театром.

Свевременост матрице народне приче и арха
ичне лексике код Момчила Настасијевића пока
зала се као део модерне књижевне и позоришне
поетике. Трајност вредности Настасијевићевог
дела дала је могућност НАСТеатру да, посред
ством текста, продре до гледалаца, проналазећи
у свима нама животну истину испричану кроз
Настасијевићево дело. Имајући у виду значај те
атарских пројеката и одговорност тог поступка,
оснивач НАСТеатра најављује позоришну пре
мијеру Прича о писцу, причи; која ће симболич
но бити одржана на манифестацији „Дани Нас
тасијевића“ у Горњем Милановцу (играју Татја
на Димитријевић и Ђурђа Вукашиновић).
Стало нам је да овим текстом укажемо на
вредност и значај НАСТеатра, исто онолико ко
лико је НАСТеатру стало да афирмише дело и
живот Момчила Настасијевића. Српска књижев
ност може сачувати Момчила Настасијевића са
мо уколико се са апсолутном посвећеношћу ба
вимо њиме. То НАСТеатар, уистину, часно чини.
Милена Кулић – дипломирала на Одсеку за
српску књижевност на Филозофском факултету
у Новом Саду. Добитница је награде Филозоф
ског факултета Боривоје Маринковић за 2015.
годину. Члан редакције Билтена Стеријиног по
зорја (од 2016. године). Једна од оснивачица и
уредница часописа за културу и уметност КУЛТ,
који је покренут 2016. године. Интересује се
за позоришну критику, теорију позоришних и
драмских уметности, историјску театрологију и
савремену књижевност. Објављује у периодици
и часописима. Објављена књига: Лет Минервине
сове – огледи о позоришној уметности 2017. го
дине.
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ПРИКАЗИ

Ивана Ристић

БЕРАР СРБИМА
Приказ књиге Виктора Берара
Одабране стране о Србији и Балкану
НБС граф, Горњи Милановац 2016,
165 стр.
Библиотека „Браћа Настасијевић“ 2016. го
дине наставља своју издавачку делатност изда
вањем Одабраних страна о Србији и Балкану,
Виктора Берара. Приређивач и један од преводи
лаца је Дејан Ацовић, библиотекар и њижевни
преводилац, а други је Сандра Трипковић, рома
ниста и преводилац.
Књига је малог формата (18 cm), у брош
повезу, од 165 страна, илустрована. Изашла је у
тиражу од 500 примерака. Штампао је НБС граф.
Садржај је подељен у неколико тематских
целина: Србија и њена историја; Српске победе;
Српски народ; Уговори из 1915. и 1916. године;
Фрагменти балканолошког дискурса Виктора
Берара. Завршава рециталом Камен са Косова и
Рукописом хеленисте: Феничани и Одисеја. На
крају је штампан Индекс.
У књигу нас уводи приређивач с текстом
Виктор Берар – Француска, Србија и Балкан. О
односима између Француза и Срба још за вре
ме крсташких ратова, почев од краја XI века,
сведочи више француских хроничара, један од
њих је дипломата Бертрандон де ла Брокијер
који бележи утиске о Србији кроз коју прола
зи враћајући се са Блиског истока; затим бројни
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вио се Источним питањем - проблемом односа
различитих нација, култура и вера на Балкану
и Леванту. Сматра се једним од најбољих поз
навалаца политичких прилика и односа у свету,
а заслужан је за истину коју је о Србији пронео
Европом. Као искрени пријатељ српског народа
био је доследан у заступању српских национ
 ал
них интереса. Био је на челу друштва Српски
народ у Француској, где посебну пажњу посве
ћује српским избеглицама, посебно ученицима и
студентима. Организатор је манифестације Срп
ски дан 26. марта 1915. године која је својевр
стан одраз посебне наклоности једног народа
према другом. Том приликом у школама широм
Француске прочитан је Бераров текст, који је
по први пут донет у интегралној верзији у овој
књизи, а којим се одаје почаст српском имену.
Виктор Берар спада у ред „оних високих духова
предратне Европе који оличавају најплеменити
је људске тежње, и који по томе чине част не
само своме народу него и целом човечанству;
наш народ осећа то више него други и поноси се
што су му такви поклонили своје пријатељство”,
речи су Миодрага Ибровца, нашег великог ро
манисте.
Кроз причу о Србији и њеној историји, срп
ском народу и српској победи провлачи се при
ча о српско-француском пријатељству. У освит
свечаности Српског дана, Миленко Р. Веснић,
посланик Србије у Паризу објавио је у L’Echo
de Paris надахнути чланак који сведочи о заче
цима француско-српског пријатељства: „Ово
пријатељство није од јуче: Француска и Србија
повезане су тринаест векова наклоношћу која
никако није ослабила. Било је то лета господњег
623. – имајте то на уму!, у време краља Даго

француски путописци (Ж. Гасо који описује
„манастир Св. Саве“ Милешеву); потом исто
ричар А. Жофроа који пише о Косовском боју,
кнезу Лазару и Марку Краљевићу, итд. Утицај
француске културе прелива се и на Балкан по
средством Аустрије. Први преводи с францус
ког језика јављају се после 1717. године када је
Евгеније Савојски заузео Београд те се већи број
његових официра и грађана француске нацио
налности настањује у Београду. Такође, устанич
ки Срби очекују помоћ од Француске, а Фран
цузи све више пишу о народном и друштвеном
животу Срба. Јављају се први преводи на фран
цуски језик (Шарл Надије). О борби српског на
рода за слободу говори Ламартин, а српска на
родна поезија постаје предмет изучавања Клода
Форијела и Сипријена Робера. Иначе, 1838. го
дине отворен је француски конзулат у Србији,
а културне везе бивале су све јаче. Француска
наставља да пружа подршку Србији и у криз
ном периоду од 1903. до 1914. године. Такође,
доприноси склапању Балканског савеза, а прих
ватила је и успех савезника у Првом балканском
рату и начело: Балкан балканским народима; те
подржавала излазак Србије на Јадранско море.
За време балканских ратова и светског рата,
у Француској је објављен велики број чланака и
књига о Србији и балканским земљама, а неки
су се одликовали великом наклоношћу Србији,
као што су текстови Анри Барбија. Године 1915.
Француска је организовала Српски дан, догађај
без премца у међународним односима. У том до
гађају истакнуто место имао је француски инте
лектуалац Виктор Берар.
Виктор Берар (1864-1931), хелениста и по
литичар, истакнути интелектуалац XX века, ба
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Превод Берарових текстова који су резултат
његових интелектуалних активности усмерених
на проучавање Балкана и евромедитеранског
простора, свакако ће пружити значајан подстицај
за даље проучавање Виктора Берара у српској
култури. Ово је уједно и прва књига у недавно
покренутој едицији Србија и Балкан у оквиру
издавачке делатности Библиотеке „Браћа Нас
тасијевић“. Књига је имала промоцију на Дани
ма Настасијевића, октобра 2016. године. Друго
представљање уприличено је у оквиру тради
цион
 алног Преводилачког салона Удружења
књижевних преводилаца Србије, марта 2017.
године, чиме је заокружен и Месец франкофо
није. Том приликом су приређивач и преводи
оци, кроз разговор са Милошем Константино
вићем, председником Удружења, представили
овај превод и приближили публици самог Берара
и његов живот и рад, са посебним акцентом на
снажно српско-француско пријатељство.

берта, када је отпочело француско-српско при
јатељство на бојним пољима данашње Мађар
ске, када је наше претке повео у бој један од
ваших сународника, кога су називали Само и
који је био њихов краљ.“ Између осталог каже:
„Београд дугује своје оснивање Келтима, ва
шим прадедовима“, потом „Између Француза и
Срба постоји нешто више од сећања, одувек је
постојала наклоност“. Наглашава да нас четири
века турске власти Француска није заборавила.
„Онај Карађорђе који је повратио независност
наше земље имао је толико француског у себи
да је један од ваших писаца замишљао да је он
Француз који је постао Србин, а једина сила
у коју је упутио званично изасланство била је
Француска, 1806. у години Јене.” Истиче се да
је француска дипломатија била доследна у пру
жању подршке Србима те на крају овог чланка
стоје следеће речи: „Поздрав свима вама, браћо
моја, моји побратими француски!“
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Славица Ђурић

КО СМО, ШТА СМО
И ОДАКЛЕ СМО?
Књиге из Едиције „Корени“,
приређивача Борисава Челиковића,
Службени гласник, Београд

Осврћући се на историјат антропогеограф
ских истраживања чији се почеци везују за сре
дину XIX века и особе попут генерала Јована
Мишковића или путописца Феликса Каница от
ворена су само нека од питања: ко смо, шта смо
и одакле смо? И представљају припрему за даље
проучавање српског завичаја кроз историју, по
рекло, обичаје, културу и наслеђе. То су били
људи који су стигли до једног значајног степена
образовања за своје време и то своје знање упо
требили за проучавање народа. Генерал Јован
Мишковић, не само што је био једини војник
на челу Српске краљевске академије, него је из
радио и јединствени топографски речник Јаго
динског округа (објављен у 17. књизи едиције
„Корени“), где је описао сваки поток, сваки
потез, објаснио где је и шта то значи. Тако не
што после њега није урадио нико, а то је ура
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ђено у 19. веку! Стеван Мачај је потицао из
мађарске племићке породице, говорио је више
језика, поседовао је велику библиотеку о којој
са одушевљењем пише Феликс Каниц и био је
лекар у Србији, а по сопственој жељи сахрањен
је у Београду по православном обреду.
Пре више од једног века, знаменити научник
Јован Цвијић са својим сарадницима и учени
цима започео је вековни подухват српске науке:
антропогеографско испитивање српских земаља
у склопу кога су истраживана насеља, порек
ло становништва и обичаји. Студије настале у
склопу овог пројекта објављиване су у Српском
етнографском зборнику Српске краљевске ака
демије и данас су права библиофилска реткост
коју поседује мали број институција, библиоте
ка и појединаца.
У оквиру едиције „Корени” објављена су фо
тотипска издања из Српског етнографског збор
ника, али и студије о пореклу српских поро
дица, њиховим миграционим кретањима и оби
чајима, објављене у другим издањима. Обласно
груписана издања ове едиције употпуњена су
поговорима који указују на релевантне студије
и расправе објављене у последњих пола века.
Првих 17 књига Корена посвећене су предеоним
целинама које обухватају територију централне
и западне Србије: од Велике Мораве на истоку,
Саве на северу, Дрине на западу, Рзава и Запад
не Мораве на југу.
Издавачка кућа „Службени гласник“ при
хватила се капиталног посла – да у едицији
„Корени“ сабере све значајне студије о пореклу
српског становништва. Едиција „Корени“ об
јављује се у оквиру Библиотеке „Сведоци епо

хе“, чији је уредник Слободан Гавриловић. До
сад објављено је око 30 књига, које обухватају
„срце“ Србије, што је својевремено Челико
вић изјавио за портал Порекло.
Захваљујући Јовану Цвијићу и његовим уче
ницима, који су деценијама неуморно прикуп
љали вредну грађу за Српски етнографски збор
ник, остављен је неизбрисив траг о постојању
наших предака. Да тај траг не избледи, побри
нули су се у Службеном гласнику, прихватајући
се заједничког подухвата са Српском академи
јом наука и уметности, да дело Цвијића и њего
вих следбеника ставе и пред савременог чита
оца. О наведеном пројекту аутор и приређивач
овог капиталног пројекта професор Борисав
Челиковић каже:
„Прве три књиге су општег типа. У првој,
„Насеља српских земаља“, основу чине Цвији
ћеве антропогеографске студије и оне су важне
да би се разумео простор и методологија истра
живања, а на другој страни њихова вредност
по питању закључака нимало није изгубила на
значају. Основа друге књиге „Насељавање Ср
бије“ су студије Тихомира Ђорђевића, али и
других истраживача, о насељавању Србије до
краја 19. века. Овде као посебно вредну издва
јам студију „Исељени Никшићи“ Радивоја Уско
ковића која је иначе била тешко доступна по
што је објављена у Цвијићевом зборнику 1924.
године. Трећа књига „Србија“ је ауторска и у
њој је објављена студија академика Петра Вла
ховића о Србији, која је настала на основу све
обухватног истраживања, у чијој основи су ра
дови објављени у Српском етнографском збор
нику, али и другим публикацијама, и која је од
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У књигама едиције „Корени“ је сабрано
углавном оно што је рађено по упутствима Јова
на Цвијића. Мора да се има на уму да је Јован
Цвијић започео један јединствени интердисцип
линарни пројекат, како се то данас модерно каже,
у једном времену када тога није било, и када је
по томе био (и остао) јединствен у свету, а аутор
и приређивач Борисав Челиковић препознао је
прави тренутак да јавности представи пома
ло заборављену едицију која, не да је по сво
јим дометима јединствена на европском тлу и
да даје одговоре на већ постављена питања „ко
смо, шта смо и одакле смо?” Енергичност, пос
већеност и систематичност приређивача Бори
сава Челиковића целокупном пројекту је дала
нови живот, светлост и коначни призвук наци
оналног које до појављивања едиције „Корени“
није била вредна пажње. Посебну драгоценост
Челиковићевог дела и рада на овом капитал
ном пројкету даје и велики број старих фото
графија, графика, шематских приказа и мапа
које допуњују сва ова издања по различитим
областима и пределима која обрађују. Посебан
значај целокупног дела даје обимна и детаљна
„Библиографија Српског етнографског збор
ника” која на најбољи начин сведочи о мону
менталности подухвата и која је дата на крају
сваке књиге, па тако представља истовремено
неопходно упутство за разумевање целокупне
едиције и омаж човеку без кога ни упутство ни
едиција не би били могући. Како је академик
Петар Влаховић истакао: „Својим дароценим
искуством и научним освртима на целокупну
задату тему Борисав Челиковић је повезао прош
лост са садашњошћу и знатно допунио ранија
сазнања са новијим прилозима”.

свог објављивања, 1994. године, имала четири
издања, по два на српском и енглеском језику.
Након тога следе предеоне целине: 4. Гружа; 5.
Лепеница; 6. Таково; 7. Ужички крај (Ужичка
Црна гора и Златибор); 8. Драгачево; 9. Качер;
10. Јасеница; 11. Околина Београда и Смеде
рева (Околина Београда, Космај и Смедерев
ско Подунавље); 12. Руднички округ. Рудничка
Морава (Љубићска села); 13. Шумадија. Шу
мадијска Колубара; 14. Ваљевска Тамнава; 15.
Колубара и Подгорина; 16. Средње Подриње,
Јадар и Рађевина (ту је и Соколска нахија); 17.
Јагодински округ. Белица; 18. Левач и Темнић;
19. Поморавље Велике Мораве, Ресава, Кучај;
20. Млава, Хомоље, Звижд; 21. Пореч, Крајина
и Кључ; 22. Црна Река и 25. Галипољски Срби.
Ово што смо досад објавили, а мислим на првих
18 књига едиције, представља етничко срце Ср
бије. Јер, ту је најчистија српска територија, где
српски народ живи сам са собом. То је простор
који је омеђен Дрином на западу, Савом на се
веру, Великом Моравом на истоку и Западном
Моравом на југу. Нигде на том простору нема
нико други до Срба, тек понеки Ром или досе
љеник. То је на неки начин био и остао „сабирни
центар“, а ако је и било неких сеоба даље се
лило се углавном у правцу севера, на простор
Војводине, или у последњих пола века у град
ске центре и иностранство“. У међувремену су
изашле и следеће публикације: Тимок, Заглавак,
Буџак, Сврљиг; Алексиначко Поморавље, Ба
ња, Голак; Пиротски крај; Власина и Крајиште;
Пчиња; Црна Гора и Моравица; Стара Србија и
Македонија; Косовско Поморавље и Качаник;
Сиринић, Средска, Гора и Опоље.
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Сличну врсту етнографског зборника имају
и Бугари, али и они су то доста широко поста
вили, а нису осмислили јединствену методо
логију. Што се тиче западноевропских народа,
нико то нема. Тако да смо ми захваљујући Цви
јићу и његовим сарадницима, Тихомиру Ђорђе
вићу, Јовану Ердељановићу и Веселину Чајка

новићу, јединствени по томе у свету уз изузетан
напор професора Челиковића да студије објав
љене у Српском етнографском зборнику који је
издавала Српска краљевска академија, што и да
нас представља библиофилску реткост, едици
јом „Корени” поново врати у српску културу у
изворном облику, али на нови начин.
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Радош Гачић

РОМАНТИЧНИ
СВЕТ СЛИКЕ
Приказ књиге Милан Милетић,
Романтични свет слике, група аутора,
Париски круг, ЈМУ РТС Београд,
Београд 2016.

У издању Париског круга и РТС појавила се
прошле године луксузно опремљена моногра
фија МИЛЕТИЋ – романтични свет слике, са
текстовима пет аутора: Ђорђа Кадијевића, Ми
хаила Бошњаковића, Срета Бошњака, Владете
Војиновића и Дејана Ђорића. На 255 страна на
српском и енглеском језику представљено је до
садашње уметничко – сликарско дело Милана
Милетића, најпознатијег милановачког слика
ра рођеног у Лапову. Монографија је посвећена
супрузи Тијани, ћерки Исидори, зету МишелМилану, како стоји у уводном делу књиге.
Веома обиман и свеобухватан садржај мо
нографије илустрован изузетним опусом слика,
започет је уводним текстом Ђорђа Кадијевића
из 1996. године „Чувар душе“, у коме он кроз
анализу дотадашњег стваралаштва Милана Ми
летића посебан акценат ставља на његову улогу
„чувара душе“ у српском савременом сликар
ству. Образлажући ту тврдњу Кадијевић наво
ди чињеницу да су у поплави стилова и праваца
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с почетка двадесетог века у светској модерној
уметности, а приликом продирања тих утицаја
на наше некад југословенско и посебно срп
ско плодно уметничко тло, увек јављали сли
кари који су на те и такве појаве реаговали на
свој начин у знатној мери чак у супротности
„са садржином импортованих, владајућих свет
ских уметничких стандарда“. Он истиче и пре
фињени Милетићев сликарски естетизам као
супротност нихилизму радикалског крила бео
градске уметничке авангарде седамдесетих го
дина прошлог века чији протагонисти су загова
рали „смрт уметности“ и били против свега што
у уметности „мирише на лепоту“. У томе, наво
ди Кадијевић, Милан Милетић никако није био
усамљен већ је деловао у такозваном београд
ском ликовном кругу заједно са Зецом, Лалићем,
Сивачким, Цветковићем, Мојовићем, Дамјанов
ским, Матићевом и Накићеновићевом. Они су
остали одани класичним сликарским вреднос
тима уз неопходан неоромантични идеал уни
верзалног појма лепоте као основну црту пои
мања и реализовања свог сликарског израза.
Михаило Бошњаковић је у тексту који је об
јављен у каталогу самосталне изложбе Мила
на Милетића у Уметничкој галерији „Надежда
Петровић“ у Чачку, 1982. године, такође дао оп
сежан осврт на Милетићево сликарство и под
насловом „Романтични свет слике“ изнео своје
виђење и веома карактеристичну анализу. Текст
је у целини пренет у монографији а кроз њега
Бошњаковић износи комплетну анализу свих
естетских вредности које носи Милетићево сли
карство. Између осталог он наводи Милети
ћеве тенденције које се држе и приближавају
непролазним вредностима сликарства старих

мајстора. „Од почетка импресиониран њиховом
уметношћу, још на академији, пажљиво их је
студирао и брижљиво копирао, бирајући оне
који су градили слику чврстом логиком форме
и великим мајсторством имитирања природе.
Неки су, у његовом сензибилитету, оставили не
избрисив утисак, толико дубок да је уочљив на
први поглед“, наводи Бошњаковић.
У закључку Бошњаковић говори о томе да
је Милетићево сликарство доказ да и, поред ос
поравања и озбиљних приговора оних који су
били против, као и да је неоромантизам умет
ност „духовне кризе“, овај инспиративни талас
враћања уметности људским мерама и вредно
стима ипак донео изузетне резултате у сликар
ском поимању Милетића и његових истомиш
љеника.
Уважени ликовни критичар Срето Бошњак
је у тексту за каталог самосталне изложбе Ми
лана Милетића у Галерији УЛУС-а у Београду,
1995. године, дао своје виђење Милетићевог
стваралаштва. Тај текст је у целини објављен у
Милетићевој монографији.
Срето Бошњак као један од најбољих позна
валаца и аналитичара Милетићевог сликарства
говори о њему као сликару класичних ликов
них принципа са озбиљним траговима искус
тва укупне уметничке праксе последње трећине
двадесетог века. Он даље говори о Милетићу
као сликару реалистичке фигурације, припад
нику неоромантичарског тренда који се у сли
карству појавио као тежња ка духовној обнови
прошлости, преузимању историјских мотива и
носталгија за интимном атмосфером унутраш
њег света. Бошњак кроз анализу и детаљно опи
сивање бројних Милетићевих слика, на тај на
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Милетићеве слике личе на свог аутора, на њего
ву утишаност, удубљеност у себе самог, загле
даност у недокучиво“.
У кратком осврту на сликарство Милана
Милетића који је објављен у монографији, Вла
дета Војиновић прави паралелу између Миле
тића и његовог професора Стојана Ћелића. Он
наводи невероватне разлике у приказу стварнос
ти слике које испољавају један и други по систе
му „коперниканског-кантовског обрта“ и уједно
открива потпуно сличан унутрашњи сензиби
литет обојице сликара, професора и ученика.
Најопширнији и најстудиознији приказ Ми
летићевог сликарства у оквиру монографије дао
је Дејан Ђорић, ликовни критичар из Београда.
Текст из 2016. године обухвата комплетан доса
дашњи опус Милетићевог уметничког рада.
Дејан Ђорић Милетића сврстава у уметни
ке који су се упустили „у једну од најузбудљи
вијих пустоловина у историји нашег новијег
сликарства“. Ђорић га назива кључарем тајне
одаје у кули уметности, чуварем архетипске
тајне и сликарем чије слике неодољиво личе на
свог аутора: „сабране, центричне, поуздане и
оштре, у њима нема подвојености између дела
и творца, између карактера и естетике“. Он да
ље наводи да нас Милетић кроз своје слике вра
ћа у доба када је човек био велики, предмети
мали, а сликарство чудесно, у складу са идејом
да уметничко дело треба засновати у духу вре
мена у коме се ствара али новом изражајном
снагом која сажима време и епохе прошлости у
нови стваралачки и естетски доживљај. Ђорић
сврстава Милетића у плејаду београдских сли
кара којима припадају Мојовић, Дамјановски,
Цветковић, најпре као „изузетне сликарске за

чин нас приближава и самом делу и уметнику.
Назива га мајстором „привидног реализма“, али
и илузионизма, опсесивне визије, чак надреализ
ма који је управо у Милетићевим сликама пре
познао и чувени Павле Васић. Свој део текста у
монографији Срето Бошњак завршава кратким
закључком да „основа Милетићеве сликарске
поетике није само жудња за оностраним тајнама
којима се биће храни као највишим и једино
утешним облицима илузије, већ и потреба да
се сликарска свест заиста поистовети са могу
ћом вечношћу света који сликар ствара. Зато све
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душевне потенцијале. Назива га ретким мајсто
ром који је у себи сјединио и измирио сликара
и метафизичара, занатлију и достојанственика.
На крају Дејан Ђорић, уместо закључка, наводи
да је управо Милетић „упозорио на тајну про
мишљања слике која се никада не може исцр
пети, на чисто ликовну вредност цртежа, боје и
композиције као склада и геометрије, на идеје и
начине рада који су архаични колико могу бити
и /пост/ модерни. Занима га вечно и непролазно,
али не и пасеистичко, ликовно окоштало и изна
ђено. У свом уметничком свету досегао је суз
држаност која води ка господству, стога оправ
дано за себе тврди да је сликар континуитета,
мајстор у окриљу вечног.“
Књига на крају садржи опширну биографи
ју богато документовану фотографијама, затим
списак свих самосталних и важнијих колектив
них изложби, библиографију, списак учешћа
у разним ТВ емисијама и списак репродукова
них дела.

натлије“, али и изузетни мајстори савремених
идеја и модерног промишљања слике. Он наво
ди и Милетићево схватање да сликарство треба
да усрећи а не да исцрпи сазнајне, осећајне и
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Собаков

КАД ПРОЦВЕТАЈУ
ДИВЉА ПОЉА
Приказ књиге Дивља поља, Културни центар,
Горњи Милановац, 2017, 94 стр.
Горњи Милановац је увек био посебан град.
Поред развијене индустрије и оних опипљивих,
материјалних ствари којима смо доказивали сво
је присуство, немогуће је занемарити наш зна
чај на уметничкој и културолошкој сцени, ка
ко наше државе, тако и целог света, па зато не
чуди што је мит о нашем граду остао и у Лек
сикону ЈУ митологије, овековечен једном рече
ницом: „Neko fenomenalno mjesto puno sličica i
stripova“1.
Огроман успех је да један мали град буде
познат по својој култури и уметницима, као што
је Горњи Милановац већ дуго познат по Нас
тасијевићима, а данас по „Бјесовима“ и бендо
вима који су их наследили, као и по новим, мла
дим ауторима различитог позива: редитељима,
глумцима, сликарима. Таква богата традиција ни
је само за хвалисање по глобалном селу, већ и
огромна одговорност и изазов за оне који желе да
стварају нешто ново. Због тога је велики подвиг
да се једна песничка дружина одважила на об
јављивање заједничке збирке поезије, сакупив
ши песме девет песника и песникиња у једну
књигу под именом Дивља поља.
1

Leksikon YU mitologije, Beograd, Rende, 2015, str. 149
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Традиција се наставља, па иако јој је облик
другачији, њена важност је истоветна. Наста
сијевићи су окупљали уметнике у свом салону,
старија генерација песника их је наследила,
оформивши групу „Запис“, а ови нови, „Млади
и мртви“, како се представљају, почели су прво у
виртуелном свету, делећи своје песме на друшт
веним мрежама, да би се, коначно, одлучили
да објаве збирку у овом свету, овде где постоји
ризик од пораза, овде где су очекивања и зах
теви строжи од пружених могућности. Упркос
тврдњама да више нико не чита поезију, упркос
све мањем интересовању за искреност и било
какве емоције, „Млади и мртви“ су се одлучили
да се оголе пред публиком, пред суграђанима из
овог града и свим суседима који разумеју „ма
терњу мелодију“, без страха од осуде, критике
или сурове незаинтересованости.
Помало оксиморонско име „Млади и мрт
ви“ сугерише да је ово песничка група у којој
се сударају различитости, али и да се оне ме
ђусобно допуњују, па оно што фали мртвима,
млади могу да надоместе, као што ће младост
у једном тренутку научити како је бити на тој
другој страни. Очекивало би се да су у оваквој
дружини све сами чудаци, умишљени беспос
личари и уврнути особењаци, али истина је да
су чланови дружине „Млади и мртви“ свакод
невни људи, људи који деле исту судбину као и
ми, људи које срећете на улици и виђате у биос
копу, људи који морају да зараде своју плату од
које им се уредно одбија порез, људи који зарад
тога узимају улоге ученика, наставника, васпи
тача, бармена, конобара, тежака, надничара и
радника у металној индустрији. Али они се раз
ликују по томе што пишу, и то баш поезију.

Песме објављене на интернету имају већи
домет него једна збирка поезије у тиражу од 250
примерака, али вредност збирке Дивља поља
превазилази било какве статистике. У збирци је
заступљено девет аутора, четири песника (Мио
драг Даниловић, Драган Лаудановић Гиле, Сте
фан Радојичић и Стефан Стефановић) и пет пес
никиња (Слађана Бушић, Емилија Вучићевић,
Јасна Кинђић, Ана П. Илић и Тања Петровић),
свако са по пет одабраних песама, а њихова раз
личитост, која је нашла заједничко место у јед
ној књизи, први је од успеха ове збирке. Свих
деветоро аутора се разликује по начину писања,
стилу, осећању и утицајима којима су били под
ложни. Због тога је збирка шаренолика, атмос
фера и доминантно осећање се мењају од аутора
до аутора, излажући читаоца непрестано новим
доживљајима света којем припада.
Иако наслов збирке сугерише разузданост,
сама књига има складну структуру, подељена
је по ауторима, а свакој групи песама претходи
кратка биографија. И те биографије се разлику
ју у стиловима, а неке од њих су мала прозна
дела унутар збирке, па то доприноси богатству
утиска и даје још једну могућност за уживање
у читању овог дела. Предговор збирке је напи
сао Андреа Кане, један од аутора уметничког
покрета „Собакаисти“, који је, такође, нагла
сио аутентичност Горњег Милановца и његових
становника, а ову збирку је упоредио са „доб
ром музичком компилацијом која обједињује од
свега по мало, али увек оно најбоље, оно што
сами аутори желе да уложе у заједничко дело“2.
Издање је складно и врло пријемчиво, чему до
Збирка поезије Дивља поља, Културни центар, Гор
њи Милановац, 2017, стр. 7
2
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Књига Дивља поља представља успех за
њене песнике, али и остварење које иде у при
лог митологији Горњег Милановца, граду који
је никао на дивљим пољима и врзинама. Ова
књига је и опомена за паланачки дух, јер сваки
човек је много више од онога што се о њему
говори по вароши, поготово ако су у питању
песници, људи чија се логика и схватање света
разликује од свакодневног. Нама, читаоцима,
публици, комшијама и земљацима оних који су
написали Дивља поља, остаје још једно дело
да нам обогати дане, још један експонат за
личну историју и живот у овом граду, а њима,
песницима и песникињама, остаје доказ да су
овековечили своје снове, као и радост што су
успели да оживе своје песме. Дивља поља при
падају свима, јер то су песме о нама, о људима.

приносе и визуелни мотиви на корицама које је
осликао Марко Марковић.
Мада се аутори разликују у својим стило
вима и начину писања, међу њима ипак постоје
заједничке теме, али и када пишу о истој ства
ри, песници и песникиње дивљих поља налазе
лични, аутентични начин да изразе своје осећа
ње. Неки од њих су склонији нежном лирском
стиху, док се други не устручавају да опсују
и, помало панкерски, оголе суштину на прост,
улични језик. Такво прожимање карактера и
формалног уобличавања стихова даје овој збир
ци разноликост, па „Дивља поља“ могу да се
читају на више начина: тражећи сличности или
разлике, истражујући само једног аутора или ме
ђусобно упоређујући њихово писање. Ова књи
га није само збирка песама, већ и колекција раз
личитих питања пред лицем света.
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Драгана Перишић

УЗБУНА У
СВЕТУ КЊИГЕ
Приказ књиге Узбуна на планети Окуко
Бошка Ломовића, Bookland, Београд 2016,
96 стр.

Бошко Ломовић, по образовању професор
српског језика, по занимању новинар, писац и
песник, одолева променама и новинама, како у
друштву, тако и у књижевности, којој се послед
њих година интензивно посветио. Сваком својом
књигом, било да су у питању песме, приче или
романи, успева да својом иновативношћу заин
тересује читаоце и прикаже шаренило својих иде
ја, вешто избегавајући да заличи на друге пис
це. Својим дугогодишњим списатељским радом
изникао је у писца посебног сензибилитета, са
истанчаним осећајем за потребе својих читала
ца, пре свега најмлађих.
За тридесет година рада објавио је исто то
лико књига и један је од писаца са највише књи
жевних награда, чак преко 160, мада о томе рет
ко говори. Деца су Бошкова верна публика коју
овај писац увек пријатно изненади. За њих је
Бошко написао 11 књига песама и 5 романа.
Редован је учесник бројних песничких фестива
ла. Гостовао је у више од 800 школа широм Бал
кана, сарађивао са многим листовима и часопи
сима за децу. Заступљен је у више антологија.
Преведен је на десетак европских језика.
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Бошко Ломовић, писац немирног духа, са
истом лакоћом пише о озбиљним темама наме
њеним одраслима и онима упућеним младима.
У роману 15 дана ферија деца су се кроз заним
љиву причу о летњем распусту на селу упозна
ла са лепотама одрастања. У његовим делима
налазимо давно заборављене речи које указују
на богатство и разноврсност нашег језика. Ло
мовић је схватио да је свет дечје маште непре
сушна ризница идеја и да деци треба пружи
ти прилику да то и покажу. У једној од својих
књига позива најмлађе читаоце да сами заврше
роман, верујући у њихов суд и остварујући на
тај начин потребну спрегу између писца и чи
таоца. Колико познаје децу и ослушкује њихо
ве потребе, види се и у непосредном контакту
са њима, у школама и на промоцијама својих
књига где његова креативност и љубав према
свом позиву долази до изражаја. Разумевајући
савремене токове и из потребе да буде нов, у ро
ману Дечак са кључем о врату наговештава свој
уплив у свет фантастике.
У савременој дечјој књижевности код нас,
иначе врло агилној и разноврсној, Бошко Ломо
вић је романом Узбуна на планети Окуко успео
да задовољи све укусе најмлађих. За њега је до
био престижну награду „Гордана Брајовић“ за
најбољи роман за децу у 2016. години. Овим
романом показује велику иновативност и задо
вољава знатижељу модерног младог читаоца.
То је футуристички роман писан на савремен
начин, читљив и јасан. Основа приче је богата
и иде у више праваца, али су поруке врло јас
не и разумљиве. На далекој планети у Кумовој
слами изненада се спуштају космонаути са Зем
ље, у потрази за местом које ће населити јер је

Земља пренасељена и еколошка ситуација се
погоршава. У сусрету две цивилизације деша
вају се разне ствари које мењају и једне и друге.
Роман је писан за децу, али истовремено и сати
ра на рачун нашег односа према планети Зем
љи. Утолико је и путоказ у ком правцу треба да
иде наш однос према околини, људима и свему
ономе чему треба да тежимо, да би овај свет био
боље место за живот и снове.
Роман је модеран због тематике коју обра
ђује, а много више, због начина на који задржа
ва читаочеву пажњу. Реченице су кратке, лише
не сувишних и неразумљивих речи. Роман има
своју динамику савршено пријемчиву данаш
њим младим генерацијама. Дијалози, неочеки
вани обрти и несвакидашњи догађаји у роману
показују колико је овај писац изванредан поз
навалац дечје психе и њихових потреба. Аутор,
иако овим романом отвара и многе теме које се
тичу нас одраслих, зна да ће најмлађи пронаћи
решење за њих, али да их треба на прави начин
заинтересовати. Одавно је схватио да је машта
најбољи начин за то. Проблеме света не могу ре
шити скептици чији су видици ограничени ре
алношћу, већ су свету потребни они који машта
ју. У овом роману нуди решења за пренасељену
Земљу, позива на солидарност, пријатељство и
заједништво, јер само тако можемо „зауздати
своје прохтеве“.
Бошко Ломовић је пример да је машта, суп
ротно општем уверењу, јача у зрелих људи него
у младости. Овај проницљиви књижевник про
блематиком овог романа обезбеђује себи акту
елност и пред непознатим младим читаоцем у
будућности.
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jan Acović. – 1. Deretino izd. – Beograd : Dereta,
2016 (Beograd : Dereta). – 165 str. ; 21 cm. – (Bib
lioteka Posebna izdanja / [Dereta])

* Допуна библиографији објављеној у годишњаку
Слово Ћирилово бр. 13 (2016).
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5.
94(495.02:4-15)’’1204’’
841/А
ACOVIĆ, Dejan, 1970Hronika Četvrtog krstaškog rata i osvajanje
Konstantinopolja / Žofroa Vilarduen ; prevod,
predgovor i komentari Dejan Acović. – 2. izd. –
Loznica : Karpos, 2016 (Beograd : Zuhra). – 146
str. ; 21 cm. – (Biblioteka Fontes / [Karpos])

: Пчелица, 2016 (Београд : No Kachi). – 23 стр.
: илустр. ; 16 х 16 cm. – (Мале књиге о великим
људима)
9.
929:5(02.053.2)
5662/А
БОЈОВИЋ, Александра, 1984Исак Њутн / [аутор Александра Бојовић]
; илустровао Игор Крстић. – 1. изд. – Чачак :
Пчелица, 2016 (Београд : No Kachi). ‒ 23 стр. :
илустр. ; 16 х 16 cm. ‒ (Мале књиге о великим
људима)

La Conquete de Constantinopole / Geofroi de
Villehardouin.
6.
327 (44:497.11)“18/19“
982 /А
БЕРАР, Виктор, 1864 -1931
Одабране стране о Србији и Балкану / Вик
тор Берар ; (приређивање Дејан Ацовић ; превод
са француског Сандра Трипковић, Дејан Ацо
вић). – Горњи Милановац : Библиотека „Браћа
Настасијевић“, 2016 (Горњи Милановац : НБС
граф). – 167 стр. : илустр. ; 18 cm

10.
929:78(02.053.2)
5664/А
БОЈОВИЋ, Александра, 1984Лудвиг ван Бетовен / [аутор Александра Бо
јовић] ; илустровао Игор Крстић. – 1. изд. – Ча
чак : Пчелица, 2016 (Београд : No Kachi). ‒ 23
стр. : илустр. ; 16 х 16 cm. ‒ (Мале књиге о вели
ким људима)

7.
321.18:929
755/А
БОЈОВИЋ, Александра, 1984Александар Велики / [Александра Бојовић]
; илустровао Игор Крстић. – 1. изд. – Чачак :
Пчелица, 2016 (Београд : No Kachi). – 23 стр. :
илустр. ; 16 х 16 cm. – (Мале књиге о великим
људима / [Пчелица])

11.
929:53(02.053.2)
5663/А
БОЈОВИЋ, Александра, 1984Марија Кири / [аутор Александра Бојовић]
; илустровао Игор Крстић. – 1. изд. – Чачак :
Пчелица, 2016 (Београд : No Kachi). ‒ 23 стр. :
илустр. ; 16 х 16 cm. ‒ (Мале књиге о великим
људима)

8.
75.071.1:929 (02.053.2)
754/А
БОЈОВИЋ, Александра, 1984Винсент Ван Гог / [аутор Александра Бојо
вић] ; илустровао Игор Крстић. ‒ 1. изд. – Чачак

12.
929:5(02.053.2)
5666/А
БОЈОВИЋ, Александра, 1984Сиракужанин Архимед / [аутор Александра
Бојовић] ; илустровао Игор Крстић. – 1. изд. –
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17.
908
120/A
ВУЧИЋЕВИЋ, Слободан, 1943Горњи Милановац и његова села / Слобо
дан Вучићевић ; [фотографије Саша Савовић
Сакс, Слободан Вучићевић]. – Београд : Кул
турно-просветна заједница Србије, 2016 (Горњи
Милановац : Lenex). – 319 стр. : илустр., табеле
; 24 cm. – (Библиотека Хронике села. Посебна
издања ; 115)

Чачак : Пчелица, 2016 (Београд : No Kachi). ‒ 23
стр. : илустр. ; 16 х 16 cm. ‒ (Мале књиге о вели
ким људима)
13.
929:14(02.053.2)
5667/А
БОЈОВИЋ, Александра, 1984Стагиранин Аристотел / [аутор Александра
Бојовић] ; илустровао Игор Крстић. – 1. изд. –
Чачак : Пчелица, 2016 (Београд : No Kachi). ‒ 23
стр. : илустр. ; 16 х 16 cm. ‒ (Мале књиге о ве
ликим људима)

18.
050.9:502/504
5675/А
ĐUROVIĆ, Ljiljana, 1975365 razloga da svaki dan brinemo o našoj oko
lini : ekološki kalendar 2017 / Ljiljana Đurović;
[ilustracije Olga i drugari]. – Gornji Milanovac
: [s.n.], [2016] (Gornji Milanovac : Broslinea). ‒
[13] listova : ilustr. ; 23x34 cm

14.
929:57(02.053.2)
5665/А
БОЈОВИЋ, Александра, 1984Чарлс Дарвин / [аутор Александра Бојовић]
; илустровао Игор Крстић. – 1. изд. – Чачак :
Пчелица, 2016 (Београд : No Kachi). – 23 стр. :
илустр. ; 16 х 16 cm. ‒ (Мале књиге о великим
људима)
15.
821.163.41-93-1
1215/A
БРАЛОВИЋ, Љиљана, 1966Лајем не престајем / Љиљана Браловић. –
Подгорица : Књижевна задруга Српског наци
оналног савјета, 2016 (Горњи Милановац : Co
dexprint). ‒ 95 стр.; 21 cm
16.
821.163.41-93-1
1216/A
БРАЛОВИЋ, Љиљана, 1966Није луда луда : дечје драме / Љиљана Бра
ловић. – Пожега : Жиравац, 2009 (Пожега : Жи
равац). ‒ 221 стр.: илустр.; 21 cm
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19.
929.52(497.11)
5628/А
КАРАВЕЗИЋ, Срећко
Пред загонетком свог презимена / Срећко
Каравезић. ‒ Горњи Милановац : С. Каравезић,
2016 (Горњи Милановац : Codex Print). ‒ 195
стр. : илустр. ; 24 cm
20.
821.163.41-93-31
5661/А
ЛОМОВИЋ, Бошко, 1944Узбуна на планети Окуко / Бошко Ломовић.
– Београд : Bookland, 2016 (Бор : Терција). – 93
стр. ; 21 cm. – (Библиотека Хит / [Bookland])

21.
821.411.21-344
155/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Али-баба и 40 разбојника : арапска народна
бајка / обрадио Милош Мијатовић ; илустровао
Озрен Миждало. – 1. изд. – Чачак : Пчелица,
2013 (Чачак : Светлост). – 19 стр. : илустр. ; 28 cm.
– (Бајке и митови народа света)

25.
821.163.41-344
147/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Перун и тајна ватре : старословенски мит /
обрадио Милош Мијатовић ; илустровао Сини
ша Бановић. – 1. изд. – Чачак : Пчелица, 2013
(Чачак : Светлост). – 19 стр. : илустр. ; 28 cm.
– (Бајке и митови народа света)

22.
821.131.1-344
154/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Баба Јага : руска народна бајка / обрадио
Милош Мијатовић ; илустровао Тихомир Чела
новић. – 1. изд. – Чачак : Пчелица, 2012 (Чачак :
Светлост). – 19 стр. : илустр. ; 28 cm. – (Бајке и
митови народа света)

26.
82:929(031)
5655/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Писци / Милош Мијатовић ; илустратор Ми
јат Мијатовић. – 1. изд. – Чачак : Пчелица, 2016
(Београд : Orologio). – 35 стр. : илустр. ; 29 cm.
– (Галерија великана)
27.
821.111-32
156/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Потрага за светим гралом : келтски мит /
обрадио Милош Мијатовић ; илустровао Јован
Укропина. – 1. изд. – Чачак : Пчелица, 2013
(Чачак : Светлост). – 19 стр. : илустр. ; 28 cm.
– (Бајке и митови народа света)

23.
821.521-344
148/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Мали врабац : јапанска народна бајка /
обрадио Милош Мијатовић ; илустровао Алек
са Јовановић. – 1. изд. – Чачак : Пчелица, 2012
(Чачак : Светлост). – 19 стр. : илустр. ; 28 cm. –
(Бајке и митови народа света)

28.
821.21-344
157/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Риба која говори : индијска народна бајка /
обрадио Милош Мијатовић ; илустровао Алек
сандар Золотић. – 1. изд. – Чачак : Пчелица,
2013 (Чачак : Светлост). – 19 стр. : илустр. ; 28 cm.
– (Бајке и митови народа света)

24.
821.411.21-344
149/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Мудра Ајша : мароканска народна бајка /
обрадио Милош Мијатовић ; илустровао Бојан
Радовановић. 1. изд. – Чачак : Пчелица, 2012
(Чачак : Светлост). – 19 стр. : илустр. ; 28 cm. –
(Бајке и митови народа света)
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29.
75:929(031)
5654/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Сликари / Милош Мијатовић ; илустратор
Мијат Мијатовић. – 1. изд. – Чачак : Пчелица,
2016 (Београд : Orologio). – 35 стр. : илустр. ;
28 cm. – (Едиција Галерија великана)

33.
821.111(73)-344
202/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Хијавата : мит северноамеричких индија
наца / обрадио Милош Мијатовић ; илустровао
Мијат Мијатовић. – 1. изд. – Чачак : Пчелица,
2012 (Чачак : Светлост). – 19 стр. : илустр. ; 28 cm.
– (Бајке и митови народа света)

30.
821.113-344
205/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Тодоров чекић : скадинавска народна бајка
/ обрадио Милош Мијатовић ; илустровао Бојан
Радовановић. – 1. изд. – Чачак : Пчелица, 2012
(Чачак : Светлост). 19 стр. : илустр. ; 28 cm. –
(Бајке и митови народа света)

34.
821.581-344
204/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Чаробна крушка : кинеска народна бајка /
обрадио Милош Мијатовић , илустровао Мијат
Мијатовић. – 1. изд. – Чачак : Пчелица, 2012
(Чачак : Светлост). – 19 стр. : илустр. ; 28 cm. –
(Бајке и митови народа света)

31.
821.111(73)-344
206/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Ћерка краља кондора: бајка старих Маја /
обрадио Милош Мијатовић ; илустровао Мирко
Чолак. – 1. изд. – Чачак : Пчелица, 2013 (Чачак :
Светлост). – 19 стр. : илустр. ; 28 cm. – (Бајке и
митови народа света)

35.
821.163.41-93-32
5656/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Шака Зулу и копље новог ратника / Милош
Мијатовић ; илустровао Алекса Гајић. – 1 изд. –
Чачак : Пчелица, 2016 (Чачак : Светлост). – 45
стр. : илустр. ; 21 cm. – (Дивови прошлости /
[Пчелица, Чачак])
36.
75(497.11)
517/А
MILETIĆ, Milan, 1950Milan Miletić: romantični svet slike = Roman
tic World of a Painting / Đorđe Kadijević ... [et al.]
; [prevod na engleski Olivera Valešinski ; fotografije
Dušan Jovanović ... et al.]. – Beograd : Pariski krug
: RTS : Službeni glasnik, 2016 (Beograd : Cicero).
– 254 str. : reprodukcije, fotogr. ; 33 cm

32.
821.14’02
203/А
МИЈАТОВИЋ, Милош, 1979Херакле у подземном свету : грчки мит /
обрадио Милош Мијатовић ; илустровао Јован
Укропина. – 1. изд, - Чачак : Пчелица, 2013
(Чачак : Светлост). – 19 стр, : илустр. ; 28 cm. –
(Бајке и митови народа света)

Упоредо срп. текст и енгл. превод.
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41.
821.163.41-4
756/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Момчило, 1894-1938
Религиозно осмишљење уметности : есеји
о уметности и ликовне критике / Момчило
Настасијевић ; поговор Оливера Недељковић.
– Чачак : Уметничка галерија „Надежда Петро
вић“, 2016 (Чачак : Тригон). – 123 стр. ; 19 cm.
– (Библиотека Равнотежа ; књ. 7)

37.
141
5671/А
МИНИЋ, Радивоје, 1981Филозофија таме / Радивоје Минић. – Бео
град : Пешић и Синови, 2016 (Београд : Атеље
Сава). – 54, 118 стр. ; 21 cm. – (Библиотека Тес
тамент ; књ. 60)
Насл. стр. приштампаног рада : Чекајући васкр
сење / Радивоје Минић. – Оба рада штампана у
међусобно обрнутим смеровима.

42.
821.133.1-31
5623/А
ОБРЕНОВИЋ, Драга, 1866-1903
Полицајка „Мачје око“ : кривични роман /
Гзавије де Монтепен ; у преводу Драге Машин;
[приредио Драган Лакићевић]. ‒ Београд : Срп
ска књижевна задруга, 2016 (Земун : Пекограф).
‒ 532 стр.; 24 cm

38.
821.163.41-32
5670/А
МИНИЋ, Радивоје, 1981Распеће живота / Радивоје Минић. – Београд
: Пешић и Синови, 2016 (Београд : Атеље Сава).
– 128 стр. ; 21 cm. – (Библиотека Тестамент ;
књ. 59)

Превод дела: Simone & Marie / Xavier de Mon
tépin.

39.
75.071.1:929
5598/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Живорад, 1893-1966
Успомене Живорада Настасијевића /[прире
ђивачи Ана Боловић, Мирјана Мокровчак Гли
шовић] . ‒ Горњи Милановац : Музеј рудничкотаковског краја, 2016 (Београд : Cicero). ‒ 167
стр. : илустр. ; 22 x 22 cm
40.
821.163.41-82
560/А
НАСТАСИЈЕВИЋ, Момчило, 1894-1938
МОМЧИЛО Настасијевић / приредила Би
љана Мичић. – Нови Сад : Издавачки центар
Матице српске, 2016 (Бачки Петровац : HL
принт). – 251 стр. ; 24 cm. – (Антологијска еди
ција Десет векова српске књижевности ; књ. 61)
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43.
72:929(497.11)
312/А
ПЕТРОВИЋ, Божидар, 1922-2012
Градитељска ткања Божидара Петровића /
[разговоре водио] Милош Јевтић. – Горњи Ми
лановац : Графопринт, 2007 (Горњи Милановац
: Графопринт). – 158 стр. : илустр. ; 21 cm. – (Ко
лекција Одговори / [Милош Јевтић] ; књ. 151)
44.
821.163.41-93-31
5652/A
PETROVIĆ, Uroš, 1967Karavan čudesa / Uroš Petrović ; [ilustracije
Uroš Petrović]. – 2. izd. – Beograd : Laguna, 2016
(Beograd : Margo-art). – 138 str. : ilustr. ; 20cm

45.
821.163.41-93-31
5653/А
PETROVIĆ, Uroš, 1967Marta Smart i vašar zagonetki : roman u za
gonetkama / autor Uroš Petrović ; ilustracije Dejan
Mandić. – Beograd : Laguna, 2016 (Kragujevac :
Grafostil). – 83 str. : ilustr. ; 20 cm

: Пчелица издаваштво, 2017 (Чачак : Светлост).
– 33 стр. : илустр. ; 30 cm. ‒ (Моја прва енцик
лопедија / [Пчелица])

46.
821.163.41-93-31
248/A
PETROVIĆ, Uroš, 1967Marta Smart i vašar zagonetki : roman u za
gonetkama / autor Uroš Petrović ; ilustracije Dejan
Mandić. – 2. izd. – Beograd : Laguna, 2016 (Kra
gujevac : Grafostil). – 83 str. : ilustr. ; 20 cm
47.
821.163.41-93-32=111
5651/А
PETROVIĆ, Uroš, 1967Riddle Tales. Book 1 / Uroš Petrović ; illustra
ted by Ilija Melentijević ; [translator Patricia An
djelkovic]. – Beograd : Laguna, 2016 (Kragujevac
: Grafostil). – 77 str. : ilustr. ; 20 cm

50.
62:929(02.053.2)
5657/А
ТОМАШЕВИЋ, Никола, 1983Никола Тесла / Никола Томашевић ; илус
тровао Игор Крстић. – 1. изд. – Чачак : Пчелица,
2016 (Чачак : Светлост). – 39 стр. : илустр. ; 24 cm.
– (Српски великани)
51.
821.163.41-94
247/A
ТОМОВИЋ, Јован, 1932Саговорник из провинције / Јован Томовић.
– Горњи Милановац : Графопринт, 2017 (Горњи
Милановац : Графопринт). – 255 стр. : илустр. ;
24 cm
52.
821.163.41-4
983/А
ЋОСОВИЋ, Миладин, 1939На обрисима људског : есеји / Миладин Ћо
совић. – Горњи Милановац : Лио, 2017 (Горњи
Милановац: Лио). – 205 стр. ; 21 cm

48.
821.163.41(02.053.2):929
5658/А
ТОМАШЕВИЋ, Никола, 1983Вук Стефановић Караџић / Никола Тома
шевић ; илустровао Игор Крстић. – 1. изд. – Ча
чак : Пчелица, 2016 (Чачак : Светлост). ‒ 39 стр.
; илустр. ; 24 cm. – (Српски великани)

53.
821.163.41-1(082.2)
5630/А
УГАРЧИНА, Драгослав, 1931На Сашином путу : 2006-2016 / Драгослав
Дрaган Угачина. ‒ Београд : Друштво „Др Саша
Божовић“; Чачак : Штампарија Бајић, 2016 (Ча
чак : Штампарија Бајић). ‒ 223 стр.: слике ауто
ра; 24 cm

49.
568.19(02.053.2)
750/А
ТОМАШЕВИЋ, Никола, 1983Диносаурси / Никола Томашевић ; [илус
тратор Младен Анђелковић]. – 2. изд. – Чачак
211

54.
821.163.41-1
5631/А
УГАРЧИНА, Драгослав, 1931Река без повратка : изабране и нове песме /
Драгослав Дрaган Угачина. ‒ Београд : Друштво
„Др Саша Божовић“; Чачак : Штампарија Бајић,
2016 (Чачак : Штампарија Бајић). ‒ 146 стр.; 21 cm
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ЗАВИЧАЈНИ ПИСЦИ
У АНТОЛОГИЈАМА
1.
821.163.41-1(082.2)
5644/А
АНТОНИЈЕВИЋ-Трнавац, Мирјана
Свели макови ; Све у своје време / Мир
јана Антонијевић-Трнавац. – У : Жубори са Мо
равице : конкурс за најлепшу љубавну песму
2010 / приредио и предговор написао Миливоје
Трнавац. – Ивањица : Дом културе, 2011 (Ива
њица : Вега). – Стр. 39-40 ; 21 cm. – (Библиотека
„Зборник“ / [Дом културе, Ивањица] ; књ. 18 )

4.
821.163.41-1(082)
322/А
БУШИЋ, Слађана, 1993У грлу свемира ; Зарасли у речи(ма) ; Вр
тешка свршетка ; Коштана срж ; Ране модрих
људи / Слађана (Бранислави) Бушић. – У : Див
ља поља : [збирка поезије] / Слађана Бушић ...
[и др.]. – Горњи Милановац : Културни центар,
2017 (Београд : Службени гласник). – Стр. 11-16
; 18 cm

2.
821.163.41-1(082.2)
5669/А
БОЈОВИЋ, Милан
Нестваран / Милан Бојовић. – У: Врела
од кристала / приредила Ксенија Станковић. –
Горњи Милановац : Књижевни клуб „Момчило
Настасијевић“, 2016 (Ниш : Униграф). – Стр. 67
; 21 cm

5.
821.163.41-1(082.2)
5669/А
БУШИЋ, Слађана, 1993Кост у хирогамију ; Зарасли у речи; Коштана
срж / Слађана (Бранислава) Бушић или Весело
Лице. – У: Врела од кристала / приредила Ксе
нија Станковић. – Горњи Милановац : Књижев
ни клуб „Момчило Настасијевић“, 2016 (Ниш :
Униграф). – Стр. 78-79 ; 21 cm

3.
821.163.41-1(082.2)
1218/А
БРАЛОВИЋ, Љиљана
Владај / Љиљана Браловић. ‒ У: Лакше је
умрети него волети : глосе, сонети и песме сло
бодне форме са конкурса за Други фестивал љу
бавне поезије / [иницијатор и координатор Кон
курса] Миливоје Трнавац. – Горњи Милановац
: Културни центар, 2017 (Београд : Службени
гласник). – Стр. 56 ; 24 cm

6.
821.163.41-1(082)
322/А
ВУЧИЋЕВИЋ, Емилија, 1998Нада у дан ; Најбољи пријатељи; Одаја јада
; Спорна дијаспора ; Кампања срања / Емилија
Вучићевић. – У : Дивља поља : [збирка поезије]
/ Слађана Бушић ... [и др.]. – Горњи Милановац
: Културни центар, 2017 (Београд : Службени
гласник). – Стр. 19-24 ; 18 cm
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7.
821.163.41-1(082.2)
1218/А
ДАМЉАНОВИЋ, Милан Ж.
Децембар у мени / Милан Ж. Дамљано
вић. ‒ У: Лакше је умрети него волети : глосе,
сонети и песме слободне форме са конкурса за
Други фестивал љубавне поезије / [иницијатор
и координатор Конкурса] Миливоје Трнавац.
– Горњи Милановац : Културни центар, 2017
(Београд : Службени гласник). – Стр. 118 ; 24 cm

П. Илић. – У : Дивља поља : [збирка поезије] /
Слађана Бушић ... [и др.]. – Горњи Милановац
: Културни центар, 2017 (Београд : Службени
гласник). – Стр. 49-54; 18 cm
11.
821.163.41-1(082.2)
5644/А
ИСАИЛОВИЋ, Радослав
У месечевој / Радослав Исаиловић. – У :
Жубори са Моравице : конкурс за најлепшу љу
бавну песму 2010 / приредио и предговор напи
сао Миливоје Трнавац. – Ивањица : Дом кул
туре, 2011 (Ивањица : Вега). – Стр. 37 ; 21 cm.
– (Библиотека „Зборник“ / [Дом културе, Ива
њица] ; књ. 18 )

8.
821.163.41-1(082)
322/А
ДАНИЛОВИЋ, Миодраг, 1981Ако и само ако ; NEU! ; Име слике ; И ти ;
Свинуте ивице / Миодраг Даниловић. – У : Див
ља поља : [збирка поезије] / Слађана Бушић ...
[и др.]. – Горњи Милановац : Културни центар,
2017 (Београд : Службени гласник). – Стр. 27-34
; 18 cm

12.
821.163.41-1(082)
322/А
КИНЂИЋ, Јасна, 1975Natus mortuos ; Periculum in mora ; Песнич
ка слобода ; Слепа путница , Монозигот / Јасна
Кинђић. – У : Дивља поља : [збирка поезије] /
Слађана Бушић ... [и др.]. – Горњи Милановац
: Културни центар, 2017 (Београд : Службени
гласник). – Стр. 37-46 ; 18 cm

9.
821.163.41-93-7“1989/2013“
5645/А
ЕРИЋ, Добрица, 1936Бели зец / Добрица Ерић. – У : Двадесет
пет година Фестивала хумора за децу / Милица
Матијевић, Наталија Лекић. – Лазаревац : Биб
лиотека „Димитрије Туцовић“, 2013 (Ваљево :
Књижевна омладина Ваљева & Видиа штампа).
– Стр. 114-115 : илустр. ; 21х19 cm

13.
821.163.41-1(082)
322/А
ЛАУДАНОВИЋ, Драган, Гиле, 1976Краљ Мида ; Контра здравица ; Маркес ; Х
; 32 ; Глас / Драган Лаудановић Гиле. – У : Див
ља поља : [збирка поезије] / Слађана Бушић ...
[и др.]. – Горњи Милановац : Културни центар,
2017 (Београд : Службени гласник). – Стр. 57-64;
18 cm

10.
821.163.41-1(082)
322/А
ИЛИЋ, Ана П., 1979Људи су то ; Уснуло ; О песништву и песни
ку ; Гејшин нестанак ; Лептири ; Свечаност / Ана
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14.
821.163.41-1(082.2)
5644/А
МАРКОВИЋ, Радош
Жубори са Моравице / Радош Марковић. –
У : Жубори са Моравице : конкурс за најлепшу
љубавну песму 2010 / приредио и предговор на
писао Миливоје Трнавац. – Ивањица : Дом кул
туре, 2011 (Ивањица : Вега). – Стр. 99 ; 21 cm.
– (Библиотека „Зборник“ / [Дом културе, Ива
њица] ; књ. 18 )

Еп на грам прошлог века (Све и свашта)
/ Вера Павић. – У: Врела од кристала / прире
дила Ксенија Станковић. – Горњи Милановац :
Књижевни клуб „Момчило Настасијевић“, 2016
(Ниш : Униграф). – Стр. 97-98 ; 21 cm
18.
821.163.41-1(082.2)
5669/А
ПАВИЋ, Вера, 1948Рођендански поклон / Вера Павић. – У:
Врела од кристала / приредила Ксенија Стан
ковић. – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2016 (Ниш : Уни
граф). – Стр. 77 ; 21 cm

15.
821.163.41-1(082.2)
5669/А
МАРКОВИЋ, Радош
Лепа жена ; Осмех твој милује као сунчев
зрак ; Чула ми се тобом часте / Радош Марковић.
– У: Врела од кристала / приредила Ксенија
Станковић. – Горњи Милановац : Књижевни
клуб „Момчило Настасијевић“, 2016 (Ниш :
Униграф). – Стр. 85-87 ; 21 cm

19.
821.163.41-1(082.2)
5669/А
ПЕТРОВИЋ, Живомир Пуринко
Под разним ; У свитању без опрема / Жи
вомир Петровић Пуринко. – У: Врела од кри
стала / приредила Ксенија Станковић. – Горњи
Милановац : Књижевни клуб „Момчило Наста
сијевић“, 2016 (Ниш : Униграф). – Стр. 68-69 ;
21 cm

16.
821.163.41-1(082.2)
1218/А
МАРКОВИЋ, Радош
Ода жени / Радош Марковић. ‒ У: Лакше је
умрети него волети : глосе, сонети и песме сло
бодне форме са конкурса за Други фестивал љу
бавне поезије / [иницијатор и координатор Кон
курса] Миливоје Трнавац. – Горњи Милановац
: Културни центар, 2017 (Београд : Службени
гласник). – Стр. 146 ; 24 cm
17.
821.163.41-1(082.2)
ПАВИЋ, Вера, 1948-

20.
821.163.41-1(082)
322/А
ПЕТРОВИЋ, Тања, 1986Трагање жене за сродном душом ; Мора да
се једе ; Кошмарје ; Мати и син ; Опроштајно
писмо господина А / Тања Петровић. – У : Див
ља поља : [збирка поезије] / Слађана Бушић ...
[и др.]. – Горњи Милановац : Културни центар,
2017 (Београд : Службени гласник). – Стр. 67-72 ;
18 cm

5669/А
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21.
821.163.41-1(082)
322/А
РАДОЈИЧИЋ, Стефан, 1990Антиратна песма ; Слуга и цар ; Спознаја ;
„Чекајући Годоа“ ; Моја борба / Стефан Радо
јичић. – У : Дивља поља : [збирка поезије] /
Слађана Бушић ... [и др.]. – Горњи Милановац
: Културни центар, 2017 (Београд : Службени
гласник). – Стр. 75-79 ; 18 cm

глосе, сонети и песме слободне форме са кон
курса за Други фестивал љубавне поезије /
[иницијатор и координатор Конкурса] Миливо
је Трнавац. – Горњи Милановац : Културни цен
тар, 2017 (Београд : Службени гласник). – Стр.
167-168 ; 24 cm
25.
821.163.41-1(082.2)
5669/А
СРЕТЕНОВИЋ, Жико Врнчанац
Стари Врнчани / Жико Сретеновић Врнча
нац. – У: Врела од кристала / приредила Ксе
нија Станковић. – Горњи Милановац : Књижев
ни клуб „Момчило Настасијевић“, 2016 (Ниш :
Униграф). – Стр. 71-72 ; 21 cm

22.
821.163.41-1(082.2)
5669/А
СТАНКОВИЋ, Ксенија, 1979Растанак ; Оцу ; Србија / Ксенија Станко
вић. – У: Врела од кристала / приредила Ксе
нија Станковић. – Горњи Милановац : Књижев
ни клуб „Момчило Настасијевић“, 2016 (Ниш :
Униграф). – Стр. 95-96 ; 21 cm

26.
821.163.41-1(082.2)
5669/А
ТРНАВАЦ, Миливоје, 1943Разговор са песником / Миливоје Трнавац.
– У: Врела од кристала / приредила Ксенија
Станковић. – Горњи Милановац : Књижевни
клуб „Момчило Настасијевић“, 2016 (Ниш :
Униграф). – Стр. 58 ; 21 cm

23.
821.163.41-1(082)
322/А
СТЕФАНОВИЋ, Стефан
Чекање (пар година за нас) ; Да ли је Мом
чило знао? ; Колико људи познајем ; Девет ма
чака ; Зли син добро се владао / Стефан Сте
фановић. – У : Дивља поља : [збирка поезије] /
Слађана Бушић ... [и др.]. – Горњи Милановац
: Културни центар, 2017 (Београд : Службени
гласник). – Стр. 83-92 ; 18 cm

27.
821.163.41-1(082.2)
5644/А
ТРНАВАЦ, Миливоје, 1943Светковина у славу поетских љубовеза /
Миливоје Трнавац. – У : Жубори са Моравице
: конкурс за најлепшу љубавну песму 2010 /
приредио и предговор написао Миливоје Трна
вац. – Ивањица : Дом културе, 2011 (Ивањица :
Вега). – Стр. 8-10 ; 21 cm. – (Библиотека „Збор
ник“ / [Дом културе, Ивањица] ; књ. 18 )

24.
821.163.41-1(082.2)
1218/А
СРЕТЕНОВИЋ, Жико Врнчанац
Вечна – рајска љубав / Жико Сретеновић
Врнчанац. ‒ У: Лакше је умрети него волети :
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28.
821.163.41-1(082.2)
5669/А
ТРНАВАЦ, Мирјана
У завичају мом / Мирјана Трнавац. – У:
Врела од кристала / приредила Ксенија Стан
ковић. – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2016 (Ниш : Уни
граф). – Стр. 57 ; 21 cm

ковић. – Горњи Милановац : Књижевни клуб
„Момчило Настасијевић“, 2016 (Ниш : Уни
граф). – Стр. 82-84 ; 21 cm
30.
821.163.41-1(082.2)
1218/А
УГАРЧИНА, Драгослав
Дозволи / Драгослав Угарчина. ‒ У: Лакше
је умрети него волети : глосе, сонети и песме
слободне форме са конкурса за Други фестивал
љубавне поезије / [иницијатор и координатор
Конкурса] Миливоје Трнавац. – Горњи Милано
вац : Културни центар, 2017 (Београд : Службе
ни гласник). – Стр. 181 ; 24 cm

29.
821.163.41-1(082.2)
5669/А
ЧИТОВИЋ, Марија
Вољени ; Рибља чорба / Марија Читовић. –
У: Врела од кристала / приредила Ксенија Стан
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ИЗДАВАЧИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ГРАФОПРИНТ

БИБЛИОТЕКА
„БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ”

2007.
3.
72:929(497.11)
313/И
ПЕТРОВИЋ, Божидар, 1922-2012
Градитељска ткања Божидара Петровића /
[разговоре водио] Милош Јевтић. – Горњи Ми
лановац : Графопринт, 2007 (Горњи Милановац
: Графопринт). – 158 стр. : илустр. ; 21 cm. – (Ко
лекција Одговори / [Милош Јевтић] ; књ. 151)

2016.

1.
327 (44:497.11)“18/19“
981/И
БЕРАР, Виктор, 1864-1931
Одабране стране о Србији и Балкану / Вик
тор Берар ; [приређивање Дејан Ацовић ; превод
са француског Сандра Трипковић, Дејан Ацо
вић]. – Горњи Милановац : Библиотека „Браћа
Настасијевић“, 2016 (Горњи Милановац : НБС
граф). – 167 стр. : илустр. ; 18 cm

2013.
4.
321.17:929(497.11)=163.41=161.1=111 5649/И
ЗЛАТИЋ Ивковић, Зорица
Стефан Немања : 900 година од рођења :
1113-2013 / Зорица Златић Ивковић; [превод на
руски језик Марина Владимировна Окс; пре
вод на енглески Љубомир Васојевић]. ‒ Горњи
Милановац : Графопринт, 2013 (Горњи Милано
вац : Графопринт). – 323 стр. : илустр. ; 30 cm

2.
02

575
СЛОВО Ћирилово. Бр. 13 (2016) / главни и
огдоворни уредник Нада Вељић. – Горњи Ми
лановац : Библиотека „Браћа Настасијевић“,
2016 (Горњи Милановац : НБС граф). – 241 стр.
: илустр. ; 24x24 cm
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2017.

1980.
10.
087.5
5638/DN
MAPET : [album sa samolepivim sličicama].
‒ Gornji Milanovac : Dečje novine, [1980] (Čačak
: Litopapir). ‒ 32 str. : ilustr.; 27x19 cm

5.
821.163.41-31
1234/И
ИЛИЋ Тимотијевић, Маја
Само је једном највише на свету / Маја
Илић Тимотијевић. ‒ Горњи Милановац : Графо
принт, 2017 (Горњи Милановац : Графопринт).
– 161 стр. : илустр. ; 21 cm

1992.
11.
087.5
5636/DN
SUPERAUTO : [album sa samolepivim sliči
cama]. ‒ Gornji Milanovac : Dečje novine, 1992
(Čačak : Litopapir). ‒ 48 str. : ilustr.; 30 cm

ДЕЧЈЕ НОВИНЕ
[б.г.]
6.
087.5
5640/DN
BAMBI : [album sa samolepivim sličicama].
‒ Gornji Milanovac : Dečje novine, [s. a.] (Čačak :
Litopapir). ‒ 32 str. : ilustr.; 34 cm

2002.
12.
94(100)“1450-1945“
5648/DN
MEMENTO istorije : pregled istorije novog
veka / priredio Nebojša Stanišić. ‒ Gornji Milanovac
: Dečje novine – Den Agency, 2002. ‒ [1] leporelo
[10 str.]; 23 cm. ‒ (Memento društvenih nauka)

7.
087.5
5640/DN
POPAJ : [album sa samolepivim sličicama]. ‒
Gornji Milanovac : Dečje novine, [s. a.] (Čačak :
Litopapir). ‒ 16 str. : ilustr.; 23 cm

13.
931/94
5647/ DN
MEMENTO istorije : pregled istorije starog i
srednjeg veka / priredio Nebojša Stanišić. ‒ Gornji
Milanovac : Dečje novine – Den Agency, 2002. ‒
[1] leporelo [10 str.]; 23 cm. ‒ (Memento društvenih
nauka)

1978.
8.
087.5
5635/DN
JA, Miki : [album sa samolepivim sličicama].
‒ Gornji Milanovac : Dečje novine, [1978] (Čačak
: Litopapir). ‒ 32 str. : ilustr.; 31x23 cm

КЊИЖЕВНИ КЛУБ
„МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ“

1979.

9.
087.5
5635/DN
HAJDI : [album sa samolepivim sličicama]. ‒
Gornji Milanovac : Dečje novine, [1979] (Čačak :
Litopapir). ‒ 48 str. : ilustr.; 22 cm

2016.
14.
821.163.41-1(082.2)
5668/И
ВРЕЛА од кристала / приредила Ксенија
Станковић. – Горњи Милановац : Књижевни
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клуб „Момчило Настасијевић“, 2016 (Ниш :
Униграф). – 98 стр. ; 21 cm

Peter Handke ... [et al.] ; [translators Goran Krič
ković ... [et al.] ; photographies Aleksandrija Ajdu
ković]. – Beograd : Nama Film : Dom kulture Stu
dentski grad ; Gornji Milanovac : Kulturni centar
; Čačak : Dom kulture, 2016 (Gornji Milanovac :
Codex Print). – 237 str. : ilustr. ; 24 cm

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
2010.
15.
37:316.7
5650/I
ŠKOLA kulture : razvoj opštinskih škola kul
ture kao kvalitetnih lokalnih resursnih centara /
[prevod i obrada Rajko Savić; saradnici Jelena Bu
deša, Slobodan Budeša]. ‒ prerađeno izd. ‒ [Gornji
Milanovac] : [Kulturni centar]; [s. l.] : Nacionalni
centar za umetnost i kulturu u obrazovanju : Nor
veško udruženje Škola kulture, 2010. ‒ 54 str. :
ilustr.; 30 cm

18.
791		
315/И
КОСОВО, вера и помирење : есеји о филму
Енклава Горана Радовановића / Петар Хандке ...
[и др.] ; [ преводиоци Горан Кричковић ... [и др.]
; аутор фотографија Александрија Ајдуковић].
– Београд : Nama Film : Дом културе Студент
ски град; Горњи Милановац : Културни центар;
Чачак : Дом културе, 2016 (Горњи Милановац :
Codex принт). – 237 стр. : илустр. ; 24 cm

2015.
16.
2015. 791.4(083.824)
5584/И
МЕЂУНАРОДНИ фестивал кратког филма
„Кратка форма“ (3 ; 2015 ; Горњи Милановац)
Трећи међународни фестивал кратког фил
ма „Кратка форма“ = The Third International
Short Film Festival „Short Form“ : Горњи Мила
новац, 19 – 27. септембра 2015. = Gornji Milano
vac, 19th – 27th September 2015 / [уредник = editor
Boban Stefanović ; превод = translation Gordana
Sekulić]. – Горњи Милановац : Културни цен
тар, [2015] (Горњи Милановац : Codex Print). –
68 стр. : илустр. ; 30 cm
17.
791

2017.
19.
821.163.41-1(082)
321/И
ДИВЉА поља : [збирка поезије] / Слађана
Бушић ... [и др.]. – Горњи Милановац : Културни
центар, 2017 (Београд : Службени гласник). ‒ 94
стр. ; 18 cm
20.
821.163.41-1(082.2)
1218/И
ЛАКШЕ је умрети него волети : глосе, со
нети и песме слободне форме са конкурса за
Други фестивал љубавне поезије / [иницијатор
и координатор Конкурса] Миливоје Трнавац.
– Горњи Милановац : Културни центар, 2017
(Београд : Службени гласник). – 213 стр. ; 24 cm

2016.

314/И
DISLOCATION and Reconciliation in Kosovo
: essays on Goran Radovanović’s film „Enclave” /
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Милановац : Лио). – 184 стр.; 21 cm. – (Библио
тека Рукосад Светог Владике Николаја Жичког
и Охридског и Преподобног Авве Јустина Ће
лијског; књ. 6)

2016.
21.
271.2
5629/И
ОДГОВАРАЊЕ на божанственој литургији
Светог оца нашег Јована Златоустог : (за слу
жење на црквенословенском и српском језику).
– 5, измењено и допуњено изд. ‒ Горњи Милано
вац : Лио, 2016 (Горњи Милановац : Лио). – 63
стр.; 21 cm. – (Библиотека Славенолюбиѥ; књ. 4)

25.
271.2
1221/И
САРАЧЕВИЋ, Сава, 1902–1973
Сто двадесет одговора на питања хришћана
/ Владика Сава (Сарачевић) ; приредили Миро
љуб Роглић, Слободан Обрадовић. – Горњи Ми
лановац : Лио, 2017 (Горњи Милановац : Лио).
– 67 стр.; 21 cm. – (Библиотека Рукосад Светог
Владике Николаја Жичког и Охридског и Пре
подобног Авве Јустина Ћелијског; књ. 7)

Упоредо црквенословенски текст и срп. превод.
2017.
22.
271.2-282.7
1222/И
БИБЛИЈСКЕ песме = Пѣсни Библєйскїѧ /
[приредили игуманија Анисија (Црцорска), мо
нах Иларион (Богојевић), Слободан Обрадо
вић]. – Горњи Милановац : Лио, 2017 (Горњи
Милановац : Лио). – 63 стр.; 21 cm. – (Библио
тека Славенолюбиѥ; коло 2, књ. 6)

26.
271.222(497.11):929
1220/И
УЧЕЊЕ дванаест апостола : учење Господ
ње народима преко дванаест апостола ; Товит /
[превео] свештеник Хранислав Томић; прире
дили Мирољуб Роглић, Слободан Обрадовић. –
2. изд. – Горњи Милановац : Лио, 2017 (Горњи
Милановац : Лио). – 82 стр.; 21 cm. – (Библиотека
Побожне књиге за народ; књ. 50)

Упоредо црквенословенски текст и срп. превод.
23.
271.2
5672/И
МАЛИ православни молитвеник. ‒ Горњи
Милановац : Лио, 2017 (Горњи Милановац :
Лио). – 16 стр.; 13 cm

МУЗЕЈ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА
2016.
27.
342.36(497.11):069
319/И
ОБРЕНОВИЋИ у музејским и другим збир
кама Србије и Европе. 4 / [уредници Александар
Марушић, Ана Боловић]. – Горњи Милановац :
Музеј рудничко-таковског краја, 2017 (Горњи
Милановац : Lenex). – 366 стр. : илустр. ; 23 cm

24.
271.2
1217/И
ЈОВЕТИЋ, Јован, 1906–1987
Христово Васкрсење; Религија и наука /
приредили Мирољуб Роглић, Слободан Обра
довић. – Горњи Милановац : Лио, 2017 (Горњи
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Дервиш и смрт : роман / Меша Селимовић.
– Горњи Милановац : Прима, 2011 (Горњи Ми
лановац : NBS graf). – 360 стр. ; 21 cm

2017.

28.
341.485(497.11)“1943“(082)
1219/И
МЕМОРИЈАЛ Драгутина Кујовића и петров
ских талаца (1; 2017; Гојна Гора)
РАТНА 1943. година : репресалије окупа
тора и оружани сукоби у ужичком, чачанском
и подсувоборском крају : зборник саопштења са
Првог Меморијала Драгутина Кујовића и пет
ровских талаца : (Гојна Гора, 27. јул 2013) / [уред
ник Миливоје Трнавац]. – Горњи Милановац :
Музеј рудничко-таковског краја, 2017 (Чачак :
Штампарија „Бајић“). – 326 стр.: илустр.; 24 cm

31.
821–1(082.2)
513/И
ЗА тебе љубави : Најлепше љубавне песме
/ приредио Тиодор Росић. – Горњи Милановац :
Прима, 2016 (Горњи Милановац : Ленекс). – 116
стр. ; 21 cm. (Библиотека за децу и младе : у 100
књига)
32.
821.163.41-1:398
511/И
СРПСКЕ јуначке песме / избор и предго
вор Тиодор Росић. – Горњи Милановац : Прима,
2016 (Београд : Невен). – 395 стр. ; 21 cm. –
(Библиотека за децу и младе : у 100 књига)

ПРИМА
2016.
29.
821.163.41-34
514/И
БАЈКЕ српских писаца : антологија / [при
редио] Тиодор Росић. – Горњи Милановац :
Прима, 2016 (Београд : Невен). – 199 стр. ; 21cm.
– (Библиотека за децу и младе : у 100 књига)
30.
821.163.41-31
СЕЛИМОВИЋ, Меша, 1910–1982

33.
821.161.1-93-344
512/И
ТОЛСТОЈ, Алексеј Николајевич, 1828-1910
Бајке о речним вилама / Алексеј Николаје
вич Толстој ; превела с руског Сава Росић. – Гор
њи Милановац : Прима, 2016 (Горњи Милано
вац : Lenex). – 101 стр. ; 21 cm. – (Библиотека за
децу и младе : у 100 књига)

984/И
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