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Завичајни музеј

Територија са изузетно богатом историјом 
и културом од најстаријих времена до данас, 
велики број значајних споменика културе, од 
којих је двадесетак проглашено културним до-
брима, условило је као неопходност њихове за-
штите, даљег старања и научно истраживачког 
рада – оснивање музеја.

Завичајни музеј у Горњем Милановцу от-
ворен је 3. октобра 1987. године, иницијативом 
СО Горњи Милановац и Културног центра, под 
чијом је био управом. Смештен је у породичну 
кућу трговца Ивана Брковића, у Синђелићевој 
улици, која је подигнута 1938. године. После 
рата пренета је у власништво општине а 1977. 

Кућа Ивана Брковића пре адаптације

Гривна,
Горњи Бранетићи,

припада остави 
бронзаних наруквица 
из старијег гвозденог 

доба
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године, адаптирана је за потребе Галерије Кул-
турног центра.

У приземљу музеја постављени су експона-
ти из три легата који су поверени нашем граду 
на понос и чување.

Легат Божидара Боже Продановића академ-
ског сликара који је 1977. године поклонио сво-
ме граду део сликарске заоставштине (уља на 
платну, темпера, графика, акварели, цртежи, мо-
заици...). 

У оквиру Легата породице Лазић су сликар-
ски радови, разна документа, белешке и писма 
који чине заоставштину Зоре Лазић, њеног сина 
Владимира-Мише и ћерке Гордане. 

Легат Настасијевића – највећи део зао-
ставштине познате горњомилановачке умет-
ничке породице поклоњен је граду 1983. годи-
не. Чине га лични предмети, документа, књиге, 
слике, музичка и сценска дела која су припада-
ла Живораду, Момчилу, Светомиру и Славоми-
ру Настасијевић.

Адаптација поткровља извршена је 1988. го-
дине, чиме је Музеј добио изложбени простор чиме је Музеј добио изложбени простор 
од 238 м2 у два нивоа. Том приликом на спрату 
Завичајног музеја, Народни музеј из Чачка при-
премио је и поставио сталну изложбу „Раднич-
ки покрет и НОБ у Таковском крају”. Изложба се 
састојала из копија докумената, фотографија и 
оружја.

Основа за формирање музејског фонда била 
је Збирка колекционара Сретена Љубеновића 
– Конкордија. Конкордије је био родом из Пиро-
та, а доселио се 50-их година ХХ века у милано-
вачко село Брезну. Својом сакупљачком страш-
ћу сабрао је у своју збирку веома разноврсне 
предмете који су подељени у археолошку, исто-
ријску, уметничку и етнографску збирку. Нажа-
лост, о великом броју експоната не постоје по-
уздани подаци, што отежава систематско проу-

Сребрни динар
краља Душана. 

На аверсу је приказан 
шлем са челенком. 

Реверс има представу 
Христа који седи 

на престолу са 
Јеванђељем у рукама. 
Припада остави новца 

која је откривена
1992. године приликом 

радова на изградњи 
цркве посвећене

Св. Ђорђу на Руднику

Остатак
Таковског грма
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Сретен Љубеновић Конкордије испред своје збирке

чавање збирке и њену валоризацију. Збирка 
од око 2000 предмета преузета је 1987. године, 
али по први пут изложена 1. децембра 1991. го-
дине на спрату Музеја. Представљање одабра-
них експоната је био вредан путоказ за даља 
трагања и откупе којима је слика прошлости 
нашег краја на најбољи начин употпуњавана.

Музеј рудничко-таковског краја

Одлуком СО Горњи Милановац од 15. апри-
ла 1994. године, основан је музеј завичајног ти-
па под називом Музеј Горњег Милановца. На 
седници извршног одбора општинске владе, 
одржаној 28. јуна 1994. године одлучено је да 
установа убудуће носи назив Музеј таковског 
краја. Овај назив је 24. фебруара 1995. године 
промењен у Mузеј рудничко-таковског краја. 
После расписивања конкурса за израду идеј-
ног решења заштитног знака и логотипа Музе-
ја, 6. децембра 1995. године стручни жири је за 
прву награду прогласио рад Драгољуба Јаков-
љевића.

Пред више од 2000 присутних, 23. априла 
1994. године, отворен је Музеј Другог српског 

Јатаган црносапац, 
XIX век
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устанка у Такову. Уз бројне појединце из овог 
краја, музејске витрине су обогатили и београд-
ски музеји – Историјски, Војни и Народ ни, као и 
Српска православна црква.

Зграда Музеја у Синђелићевој 7

Фишеклија за барут, 
XIX век

Поставка Други српски устанак и српска ре-
волуција 1804–1839. у Такову је смештена у ос-
новну школу коју је 1891. године подигао краљ 
Александар Обреновић. Почетком 1980–их го-
дина зграда је оштећена у пожару, а након ре-
новирања 1993–1994, зграда служи као Музеј 
посвећен Другом српском устанку.

Кроз поставку је документима, оригинал-
ним експонатима и репродукцијама приказан 
преглед догађаја у Србији од избијања Првог 
српског устанка до краја прве Милошеве вла-
давине. Акценат изложбе је на Другом српском 
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Некадашња школа у Такову, данас Музеј

устанку, значајном периоду историјских прео-
крета, судбоносном за каснији развитак целе 
Србије. Од посебног значаја је део поставке где 
су изложени остаци најзнаменитијег храста у 
Србији и ремек-дело „Таковски устанак” Паје 
Јовановића из 1895. године. 

У септембру 1994. године отворена је стал-
на поставка Поклони и откупи – време династи-
је Обреновић, која је смештена у поткровљу згра-
де Музеја у Горњем Милановцу. Поставка обу-
хвата период владавине породице Обреновић, 
настанак Горњег Милановца и даје слику Србије 
у XIX веку. 

Поред Музеја Другог српског устанка у Та-
кову и зграде у Горњем Милановцу у коју су 
смештени Легат браће Настасијевић и поставка 
Поклони и откупи – време династије Обрено-

Икона Богородице 
са Христом и 

светитељима, XIX век
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вић, делатност Музеја обавља се у објектима у 
Горњој Црнући, Продановића магази у Кошту-
нићима и на Знаменитом месту Таковски грм 
у Такову. Неизоставни део у причи о Другом 
српском устанку чини таковска црква брвнара 
испред које је Милош 1815. године објавио на-
роду да се креће у нови бој против Турака.

Знаменито место Таковски грм

На историјском комплексу који је културно 
добро од изузетног значаја, груписано је неко-
лико споменика културе, везаних за кнеза Ми-
лоша и подизање Другог српског устанка. У та-
дашњој храстовој шуми, на Цвети 1815. године, 
под највећим храстом, донета је коначна одлу-
ка о подизању Другог устанка. Под Таковским 

Део сталне поставке Други српски устанак
и српска револуција 1804–1839.

Делови позлаћених 
кандила, XIX век
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грмом подигнут је 1887. године споменик у знак 
сећања на кнеза Милоша Обреновића. Западно 
од споменика Милошу Обреновићу, налази се 
дело Петра Убавкића, „Таковски устанак”, мо-
нументална композиција којом су представље-

Знаменито место Таковски грм,
са спомеником из 1887. године

ни Милош Обреновић и Мелентије Павловић. 
Наследник храста под којим је кнез Милош по-
вео Србе у борбу против турске власти, поса-
ђен 1867. године, последњи пут је листао 1991. 
године. Други наследник храста посађен је 10. 
марта 1995. године.

Конак кнеза Милоша у Горњој Црнући

Српска кућа у првој половини XIX века је 
стална поставка смештена у Конаку кнеза Mи-
лоша у Горњој Црнући. Након слома Првог ус-
танка 1813. године, породица Маринковић је 
понудила кнезу Милошу уточиште на свом има-

Миљко Радоњић, 
Србије жалосно 

поновно поробљење 
1813. године:

Зашто и како? 
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Кућа кнеза Милоша у Горњој Црнући

њу. У њој је кнез Милош боравио до 1818. годи-
не када прелази у Крагујевац. Поставка је отво-
рена у априлу 1993. године, и садржи историјат 
самог објекта, кратак преглед догађаја из Првог 
и Другог српског устанка, причу о кнезу Мило-
шу и његовом руковођењу устанком и управ-
љању државом до 1818. године. Категорисана 
је за непокретно културно добро од изузетног 
значаја 2000. године.

Продановића магаза

Саграђена 1880. године у Прањанима а кра-
јем 1999. године премештена у Коштуниће. На 
преко 300 м2 смештена је етнолошка збирка ко-
ја приказује предмете из свакодневног живота 
и пољопривредне радове сувоборских села с 
краја XIX и почетка XX века, затим спомен соба 
војводе Живојина Мишића и сувоборског про-
боја 1914. године и поставка слика професора 
Боже Продановића.

Mузеј рудничко-таковског краја је установа 
културе завичајног карактера, чија је делатност 
прикупљање, проучавање, стручна и научна 
обрада, заштита и презентација културних до-

Читуља Атанаска 
Михаиловића
из Бершића,
1831. година

Зидарски висак 
коришћен приликом 

градње Цркве
Св. Димитрија у Брезни, 

1837. година
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бара на територији Општине Горњи Милано-
вац. 

Према класификацији музејских предмета 
спада у музеје комплексног типа и садржи шест 
збирки: за археологију, етнологију, историју, 
уметност, нумизматику и фотодокументацију 
око којих су формирана истоимена одељења, 
као и одељења за конзервацију, педагошки рад 
и стручну библиотеку. 

Изложбена активност

Прва гостујућа изложба у Галерији Музеја 
„Облик и орнамент керамике” Народног музеја 
Ужице отворена је 16. јуна 1994. године. По-
сетиоци су били у прилици да виде грнчарију 
од појаве првих сточарско-земљорадничких 
култура до предримског доба на тлу западне 
Србије.

У сарадњи са Музејом, СО Горњи Милано-
вац је 27. маја 1994. године донела одлуку о ос-
нивању ликовне колоније „Мина Вукомановић 
Караџић”, која би на специфичан начин афир-
мисала рудничко-таковски крај, као и сликар-
ско дело Мине Вукомановић Караџић. Колоније 
су у организацији Музеја одржаване до 2004. 
године на Савинцу, месту где је сахрањена јед-
на од првих жена сликара у Србији. У оквиру 
„Дана Горњег Милановца у Плевену” у октобру 
1998. године представљени су радови са ликов-
не колоније „Мина Вукомановић Караџић”. 

Музеј је 1996. године реализовао четврти 
Међународни бијенале минијатуре. Бијенале 
је изазвао велико интересовање уметничке јав-
ности. На конкурс се пријавило 1240 излагача 
из преко 40 земаља света.

Последњих година, богата изложбена де-
латност се базира на промовисању наслеђа 
рудничко-таковског краја. Поред приказивања 

Писмо Младена 
Жујовића, начелника 

Рудничког округа,
Управитељству
вароши Београд
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музејског материјала на сталним поставкама, 
значајан вид презентовања свих одељења у 
току две деценије дугог рада, представљале су 
и тематске изложбе. Музеј је стекао знатну ре-
путацију својим изложбама али и појединим 
експонатима који си приказивани не само у 
Београду (Конаку кнегиње Љубице, Галерији 

Фотографија са једне од многобројних
изложби Музеја

РТС-а, Конаку кнеза Милоша, Кући краља Петра 
I, Етнографском музеју, Галерији Милице Зорић 
и Родољуба Чолаковића) већ и у другим градо-
вима у земљи: Новом Саду, Чачку, Петровцу на 
Млави, Врњачкој Бањи, Неготину, Прибоју, При-
јепољу, Требињу, Фочи, Краљеву...

Издавачка делатност

Из периода формирања Музеја датира и 
издавачка делатност. Први наслов у издању 
Mузеја рудничко-таковског краја под називом 
„Милан Обреновић – војвода, командант и са-
ветник рудничке нахије” аутора Радоша Љуши-
ћа, појавио се 1995. године, након чега су из 
пера музејских радника и сарадника Музеја, 

Владислав Тителбах, 
Кућа кнеза Милоша

у Шаранима,
1881. година

Таковска црква, 
фотографија с краја

XIX века

Споменик под 
Таковским грмом, 

фотографија
с краја XIX века
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светлост дана угледали бројни каталози, моно-
графије и друга посебна издања у оквиру раз-
них истраживачких пројеката.

Иако је одувек постојала потреба за пе-
риодичном публикацијом у којој се објављују 
резултати стручно-истраживачког рада на под-
ручју милановачке општине, Зборник радова 
Mузеја рудничко-таковског краја појавио се 
тек 2001. године. Зборник објављује чланке, ра-
справе, студије, приказе изложби и књига, као 
и друге прилоге из археологије, историје, кул-
туре, музеологије...

Поред изложби, у Музеју се могу пратити 
различите промоције стручне литературе, пре-
давања, радионице и музички програми. Посе-
бан сегмент у раду Музеја који знатно превази-
лази локалне оквире његовог деловања јесте 
организација научних скупова. 

Један од бројева Зборника радова

Триптих са 
Богородицом и малим 

Христом и Светим 
Константином и 
Јеленом, XIX век
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Један од научних скупова који је привукао 
велику пажњу научних и културних кругова у 
земљи јесте „Живот и дело Драгише Васића”. 
Поводом 120. годишњице рођења и 60. годи-
шњице смрти великог српског књижевника и 
политичког делатника, одржан је научни скуп 
26. и 27. септембра 2005. године. Учествовала 
су 23 еминентна научна радника који су сво-
јим радовима расветлили лик и дело нашег су-
грађанина и тиме допринели његовој потпуној 
реафирмацији и својеврсној рехабилитацији. 
Зборник радова са овог скупа објавио је Музеј 
крајем 2005, а стручној јавности је представљен 
2006. године у Салону клуба САНУ. 

Негујући успомену на династију Обрено-
вић, Музеј рудничко-таковског краја је 2011. 
године организовао скуп под називом „Обре-
новићи у музејским збиркама Србије”. Циљ 
овог пројекта је да се евидентирају и у форми 
каталога публикују сви предмети везани за ди-
настију Обреновић који се чувају у фундусима 
музеја Србије.

 
Манифестације

На манифестацији „Културни времеплов” 
одржаној 2009. године у Новом Саду, Музеј руд-
ничко-таковског краја представио се темом „Та-
ково је Србија 1815-2015” користећи Други срп-
ски устанак као атрактивну причу прошлости и 
место стварања модерне српске државе.

Традиционална манифестација Културног 
центра Београда „Фестивал једног писца” 2009. 
године посвећена је животу и стварању Мом-
чила Настасијевића и његове уметничке поро-
дице. Манифестација је у Горњем Милановцу 
одржана од 17. септембра до 13. октобра 2009. 
године, и обухватала је документарно-ликовну 
изложбу „Тајне Момчила Настасијевића”, про-

Крст од седефа, XIX век

Женски украс, Лозањ, 
XIX век
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моцију књиге, позоришну представу, предава-
ња, разговоре, концерте. Ова манифестација 
прерасла је у „Дане Настасијевића” који су на-
стали у септембру 2010. године у организацији 
Музеја рудничко-таковског краја, Библиотеке 
„Браћа Настасијевић”, уз сарадњу Гимназије „Та-
ковски устанак”, ОШ „Момчило Настасијевић” и 
културних прегалаца нашега града. 

Манифестација „Ноћ музеја”, која је у Гор-
њем Милановцу први пут организована 2012. 
године, потврдила је да је музеј важан центар 
комуникације и извор сазнања, отворен, дина-
мичан и приступачан музеј. Изложбом ”Када је 
град био бренд” Музеј је по други пут учество-
вао у Ноћи музеја а идеја је била да се представи 
„златно доба” милановачке привреде, што је и 
пре отварања изазвало изузетну пажњу медија. 
Занимљив и разноврстан програм који Музеј 
припрема у оквиру ове изузетно популарне ма-
нифестације употпуњен је већ традиционалним 
турниром „Шах у музеју”, представом за децу и 
фотоконкурсом „Криптофотографија”.

Својом разноврсном делатношћу Музеј чу-
ва од заборава вековно културно-историјско 

Друга милановачка Ноћ музеја, 19. мај 2013. године
Шкриња из Таковског 

дворца

Тепих из Старог двора

Одликовања из доба 
владавине Милана 

Обреновића,
осма и девета деценија 

XIX века



MУЗЕЈ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА 1994–201420

наслеђе рудничко-таковског краја и преноси га 
будућим генерацијама. Интернет презентација 
Музеја рудничко-таковског краја на којој је мо-
гуће добити информације о раду музеја, постав-
љена је у новембру 2007. године.

Теренска истраживања, као сталан вид ра-
да Археолошког одељења у Музеју од 2004. 
године (истраживања Црквине на Јешевцу, пра-
историјских хумки у Гојној Гори и Дружетићи-
ма, локалитет Светиња у Јабланици, средњове-
ковних локалитета на Руднику) поред тога што 
су дала допринос развоју саме археологије у 
области рудничко-таковског краја, била су са 
друге стране основни извор из кога се допунила 
Археолошка збирка.

Етнолошко одељење од 2000. до 2013. го-
дине са успехом учествује на Међународном 
Фестивалу етнолошког филма у Београду, беле-
жећи филмским путем материјално и немате-
ријално културно наслеђе нашег краја.

Педагошким радом од 2011. године у окви-
ру креативних радионица музеј је почео рад 
на пројекту чији је циљ да деца стекну навику 
посете музеја, да их разумеју као ризницу знања 
у којој ће квалитетно провести своје слободно 

Археолошко истраживање Рудника

Чаша са украсом 
од перлица из куће 

породице Павловић
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време. Изложбе музејских радионица постају 
традиција у нашој установи.

На предлог Завода за заштиту споменика 
природе Србије, СО Горњи Милановац донела 
је одлуку да старање о споменицима природе 
на територији општине повери Музеју руднич-
ко-таковског краја. Под заштитом државе нала-
зе се два храста на Знаменитом месту у Такову и 
храст у Доњој Црнући.

Пројекти

Редовне делатности Музеја рудничко-та-
ковског краја, као што су изложбена активност, 
истраживања, чување историјске и уметничке 
баштине нашег краја, издавачка делатност итд. 
допуњене су од 2011. пројектима који су фи-
нансијски подржани од стране Министарства 
културе РС. Средства за суфинансирање у обла-
сти заштите, очувања и презентације културног 
наслеђа добили су пројекти:

„Археолошка истраживања на планини Руд-
ник” – истраживања средњовековног Рудника 
која су 2009. године започета у организацији Му-
зеја, уз сарадњу са Филозофским факултетом у 
Београду.

Изложбом „Друштво уметника Зограф” обе-
лежено је осамдесет година од прве изложбе 
уметничке групе чији је члан био и Живорад 
Настасијевић. Изложба је реализована у сарад-
њи са Музејом савремене уметности, Народ-
ним музејом из Београда и Галеријом Матице 
српске из Новог Сада и отворена је у септембру 
2011. године.

„Обреновићи у музејским и другим збирка-
ма Србије” – циљ пројекта је да се евидентирају, 
музеолошки обраде и презентују сви предмети 
из фундуса музеја и архива, везаних за ову зна-
мениту владарску династију.

Украсни сталак за 
јаје из куће породице 

Павловић

Шољице за кафу из 
куће Лене Павловић, 

ћерке Ђурђије и Николе 
Луњевице

Крст са распећем, 
Савинац,

почетак ХХ века
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Изложба „Рудничко-таковски крај у уметно-
сти XIX века” – читава уметничка баштина руд-
ничко-таковског краја представљена је овом 
јединственом изложбом отвореном у децембру 
2011. године.

„Надимци – чувари нематеријалног насле-
ђа” – циљ пројекта је истраживање, чување 

Стручни скуп Обреновићи у музејским
и другим збиркама Србије

и даље развијање традиционалног народног 
стваралаштва умећа давања надимака на под-
ручју села Врбаве.

Пројекат „Ризнице цркава рудничко-таков-
ског краја” подразумева евидентирање ризни-
ца светиња Општине Горњи Милановац.

„Усмено народно стваралаштво Богданице, 
Дружетића и Гојне Горе” – пројекат подразуме-
ва учешће ученика као активних истраживача 
усменог стваралаштва

Изложба „Др Коста Динић” отворена у сеп-
тембру 2012. године, посвећена је личном ле-
кару краља Петра I Карађорђевића, рођеном у 
Брусници. 

„Вашар баштине” је организован у сарадњи 
са Центром за музеологију и херитологију Фи-

Орден Карађорђеве 
звезде са мачевима

Петар Убавкић, 
Таковски устанак,

споменичка скупина
из 1902. године
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лозофског факултета у Београду са циљем про-
моције и чувања културног наслеђа локалних 
средина и укључивањем становништва разли-
чите старосне доби. 

„Регионална школа наслеђа” је пројекат у 
сарадњи са Етнографским музејом у Београду 
у којем су своја професионална искуства раз-
менили полазници школе из још осам Музеја 
– учесника пројекта.

Пројекти других институција у којима је 
активно учествовао милановачки музеј су: „Про-
спекција Малог Штурца – истраживање праи-
сторијског рударства на Руднику” Археолошког 
института у Београду, „Slovenj Gradec–Gornji 
Milanovac, 70 let prijateljstva v vojni in miru 1941-
2011” Koroškog Pokrajinskog Muzeja.

Реализацијом ових пројеката промовише 
се и популарише историјска баштина и музеј-
ско наслеђе, стварају се културни садржаји на-
мењени свим старосним добима, умрежавају 
се истородне и сличне установе културе, а по-
стизањем нових научних сазнања развија се и 
унапређује музеолошка струка и даје допринос 
коришћењу културног наслеђа.

Током две деценије рада наишли смо на 
изузетно разумевање и наклоност великог бро-
ја појединаца и установа према нашем музеју 
и пословима којих смо се прихватили. Пре-
зентацијом историјске баштине и различитим 
програмима, Музеј је постао препознатљив у 
јавности, место повезивања прошлости и бу-
дућности. Истовремено, морамо указати да 
концепцијски, милановачки музеј припада гру-
пи завичајних музејских установа комплексног 
типа. Наш примарни задатак јесте прикупља-
ње, спашавање и објављивање грађе а то је 
заправо целокупна материјална и духовна ба-
штина рудничко-таковског краја, која би без 
музеалаца могла потпуно пропасти. Тиме би 

Љубица Цуца Сокић, 
Сто са више боца,

1968. година

Кутија за ратлук из 
тридесетих година

XX века
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наши наследници остали заувек ускраћени за, 
уверени смо, битан део властите историје. Па 
ипак, географски оквири утицаја Музеја не за-
вршавају се административним границама ми-
лановачке општине, јер верујемо да ова устано-
ва данас има много шири, регионални значај.

Римска плоча са Рудника
Приликом првих археолошких истраживања

у Србији 1865. године, на западној страни Прлинског 
виса на Руднику, у рушевинама античког храма 

посвећеног Мајци земљи (Terra Mater), откривена је 
плоча исклесана од белог мермера.

Плоча је заузимала почасно место на прочељу 
храма који је страдао у пожару.

У натпису се помињу имена два колона,
као и управник регије и рудника Касије, чијом 

бригом је обновљено светилиште. Обнова храма се 
датује у прве године владавине Септимија Севера 

(193–211), када је пролазио овим крајем у два 
наврата 193. и 196. године.

После рестаурације извршене у београдском 
Народном музеју, плоча Септимија Севера је

од 2009. године у сталној поставци
Музеја рудничко-таковског краја



Александар Марушић

ПОКЛОНИ И ОТКУПИ
– ВРЕМЕ ДИНАСТИЈЕ

ОБРЕНОВИЋ

Краљица Драга Обреновић (1866–1903),
олеографија слике Влаха Буковца

из 1901. године
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Обреновићи и Луњевице
у сталној поставци

Брковића куће

Владарски дом Обреновића без икакве су-
мње спада у ред наших најзначајнијих династи-
ја. Државотворност, политички таленат и про-
ницљивост основне су карактеристике владара 
ове знамените куће. Мање војним, а знатно ви-
ше дипломатским средствима они су наставили 
и успешно окончали већ започет процес који је 
једном делу српског народа донео националну 
и политичку слободу, односно културни пре-
пород. За 72 године колико су Обреновићи 
предводили своје „отечество” Србија је од 
турске пограничне, и у сваком смислу заоста-
ле провинције, постала независна и међуна-
родно призната држава, уз не мала територи-
јална проширења. Истовремено била је то 
правна и уставно уређена земља са свим ин-
ституцијама потребним за њено нормално фун-
кционисање. Без обзира што им многи замерају 
апсолутистичку власт, непромишљене брако-
ве и несолидан приватан живот нико не може 
оспорити њихове државничке заслуге.

Док су управљали Србијом, Обреновићи 
су посебну пажњу поклањали рудничко-таков-
ском крају, и то не без разлога. Наиме, њихова 
целокупна историја нераскидиво је везана 
за ове просторе, нарочито њени почеци. Да-
нас многи не знају да је Вишња, мајка кнеза 
Милоша, родоначелника династије и предвод-
ника Таковског устанка подигнутог под столет-
ним грмовима на Цвети 1815. године, у браку 
са Обреном Мартиновићем, из села Бруснице, 
родила сина Милана, по коме ће, испоставиће 
се касније, читава владарска кућа понети прези-
ме. Такође, кнегиња Љубица била је пореклом 
из овдашње угледне фамилије Вукомановић, a 

Кнез Михаило 
Обреновић (1823–1868), 
фотографија из седме 

деценије XIX века

Шоља из куће кнеза 
Михаила и кнегиње 

Јулије у Бечу, педесете 
године XIX века
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краљица Драга рођена је 1866. године у Горњем 
Милановцу. 

Из тих, али и других разлога, Обреновићи 
су током своје владавине учинили доста тога 
на унапређењу и развоју овог подручја. Вели-
ки број задужбина, честе посете Горњем Ми-

Део сталне поставке Поклони и откупи – време 
династије Обреновић

лановцу и околини и посебно неговање култа 
Милошевог устанка, утицали су да се и данас на 
овим просторима, систематски и промишљено 
чува успомена на њих.

Као референтна установа у области дефи-
нисања и третирања наслеђа, милановачки му-
зеј још од оснивања у континуитету попуњава 
своје збирке предметима, документима и ли-
ковним делима који, на себи својствен начин, 

Свећњаци из Старог 
двора, друга половина 

XIX века
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казују причу не само о приватном животу чла-
нова овог знаменитог владарског дома, већ и о 
њиховој јавној делатности.

Систематично прибављање богатог и раз-
нородног музеолошког материјала, класифи-
кованог у неколико засебних али међусобно 
повезаних збирки, омогућило је да се у музеју 
за свега шест месеци од оснивања, осмисли, 
припреми и у пракси реализује стална постав-
ка назива Поклони и откупи – време династије 
Обреновић. Наиме, 17. септембра 1994. у пот-
кровљу Брковића куће, јавности је по први 
пут приказана изложба, која већ две деценије, 
уз незнатне измене, сликовито говори како о 
члановима овог знаменитог владарског дома, 
тако и о целокупнoј историји Србије XIX века. 

Конципирани према хронолошкој методи, 
Поклони и откупи, расветљавају улогу и значај 
свих пет владара династије Обреновић у све-
обухватном развоју српског друштва. 

Изложбену поставку чине веома интере-
сантни предмети похрањени у већ поменутим 
фондовима музеја. Према свом значају и екс-
клузивности издвајају се шоља и свећњак 
кнеза Михаила из његових бечких дана, затим 
правоугаони бордо тепих и свећњаци у обли-
ку јелена из Старог двора, као и луксузни сер-
вис за ручавање од чешког порцелана Арте-
мизе Христић, љубавнице краља Милана. Вре-
дне помена су и олеографије последња два 
владарска пара Обреновића, насловна страна 
Валцера и Марша Краљице Драге, аутора Карла 
Мертла, као и оригинална позивница поводом 
освећењa темеља Таковског дворца из августа 
месеца 1899. године.

Истовремено, неколико одликовања из дру-
ге половине XIX века, емисија кованог новца 
настала у периоду од 1868, па до 1897. године, 
као и књиге писане у част и славу Обреновића, 

Ковани новац 
династије Обреновић

Поред колекције 
средњовековног 

новца, највреднији 
део Нумизматичке 

збирке нашег музеја 
чини 22 од укупно 
26 апоена кованог 

новца династије 
Обреновић. Прве 

монете модерне српске 
државе, биле су по 

квалитету и вредности, 
истоветне онима 
у најразвијенијим 
земљама тадашње 

Европе
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заједно са већим бројем фотографија, дописних 
карата и разгледница, дају увид у оно шта су 
радили и чему су стремили владари ове куће, 
али и жељу да се кроз пропаганду учврсти њи-
хов положај у народу.

Ипак, најинтригантнији експонат везан за 
ову знамениту династију јесте Завеса из Старог 
двора, у којој су након завереничког убиства 

Позивница за церемонију освећења темеља 
Таковског дворца из августа месеца 1899. године

Краљица Наталија 
Обреновић (1859–1941), 

олеографија из друге 
половине XIX века

Краљ Милан 
Обреновић (1854–1901), 

олеографија из друге 
половине XIX века



31ПОКЛОНИ И ОТКУПИ – ВРЕМЕ ДИНАСТИЈЕ ОБРЕНОВИЋ

29. маја 1903. године, била умотана тела краља 
Александра и његове супруге краљице Драге, 
а потом бачена са терасе двора. Захваљујући 
доброчинству манастира Враћевшнице, где је у 
„тишини” чувана пуних девет деценија, Музеј је 
1995. године добио на поклон ову драгоценост.

Коначно, причу о династији Обреновић, за-
окружује изложено покућство дворца у Такову, 
страдалог у пожару ратне 1917. године. Реч је 
о четрнаест експоната смештених у посебном 
кутку ове поставке.

 Столица од пуног дрвета са кожним насло-
ном, и складним рукохватом, богато декориса-
ни есцајг израђен од сребра и шимшировог 
дрвета, затим порцелански тањири, са моно-
грамом Александра Обреновића, односно окру-
гла и флорално орнаментисана зелена чинија 
за воће, део су сведочанства о раскоши. Чети-
ри веома елегантне стаклене чаше, изрезба-
рена и украшена четворострана шкриња са 
поклопцем, као и веома луксузан вишеделни 
лустер од месинга, са средишњим кобалтним 
делом „плитке” површине, употпуњавају причу 
о летњиковцу, који сплетом трагичних околно-
сти никада није засијао онако како је то у мо-
менту његовог настајања било замишљено.

Поред владара династије Обреновић, део 
сталне поставке прати и породицу трговца 
Николе Милићевића Луњевице, организатора 
српских устанака, најближег сарадника кнеза 
Милоша и рођеног деде краљице Драге. Лични 
предмети, односно фотографије и документа 
његове четврте супруге Ђурђије, затим ћерке 
Лене удате Павловић и унуке Војке Ане Луње-
вице, сведоче о успону једне од првих грађан-
ских породица тадашње Србије.

И да би слика XIX, односно прве половине 
ХХ века, барем што се тиче рудничко-таковског 
краја била потпуна и јасна, логично је било да 

Сервис за ручавање 
Артемизе Христић

Израђен је од 
квалитетног чешког 

порцелана, у 
Грофовско-Турингијској 

радионици, 
највероватније током 

друге половине 
XIX века, изузетно 

вредан, квалитетан и 
мајсторски обрађен. 
Овакав тип сервиса 

био је карактеристичан 
како за дворске 

породице, тако и за 
тадашње највише 

друштвене кругове

Чинија за воће
из Таковског дворца
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један и то не мали сегмент Поклона и откупа 
буде посвећен настанку и развоју градског сре-
дишта читаве области – Деспотовици, тј. Горњем 
Милановцу. 

Деспотовица кнеза Александра
Карађорђевића – Горњи Милановац

кнеза Милоша Обреновића 1853–1941

Историја „најмлађе окружне вароши у Ср-
бији” почиње знатно пре њеног званичног осни-
вања 1853. године. Још у првим годинама Ми-
лошеве владавине, уместо порушеног Рудника, 
ново нахијско а касније и окружно средиште 

Фотографија краља Милана Обреновића
у ловачком оделу

Споменица 
Миропомазања 

краља Александра 
Обреновића у Жичи 

1889. године

Краљ Александар 
Обреновић (1876–1903), 

олеографија слике 
Влаха Буковца

из 1901. године
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овог дела Србије, постала је малена Брусница. 
У њој је временом основан Суд, затим подигну-
та црква, установљен сточни вашар, отварани 
дућани, зидане механе и приватне куће. Ипак 
неповољна конфигурација терена, тј. стрма 
брда која су окруживала Брусницу веома брзо 
су постала непремостива препрека за било 
какав даљи напредак и развој. Услед недостат-
ка простора, 1839. године, на предлог тадаш-
њег окружног начелника Вула Вукомановића 
покренута је иницијатива о премештању варо-
ши на нову и подеснију локацију. 

Нестабилне прилике у Србији и промена 
династије гурнули су ово питање у страну све 
до 1851. када се проблем поново актуелизује. Те 
године коначно је, измећу три могућа, изабран 
простор „Дивљег поља” на десној обали реке 
Деспотовице за место где ће се изградити пот-
пуно ново насеље. Поменута локација нала-
зила се у атару Бруснице и представљала је 
раскрсницу путева према Чачку, Крагујевцу 
и Ваљеву. Пре подизања нове вароши ту се 
налазио стари турски хан и једна воденица. 

Када су крајем 1852. решена сва спорна 
питања кнез Александар Карађорђевић је 5. 
јануара 1853. године издао указ по коме се 
варош Брусница премешта на већ утврђену ло-
кацију, као и да новоосновано насеље понесе 
назив по истоименој реци – Деспотовица. 

Након што је донета одлука да се власници 
земљишта у Дивљем пољу материјално обеш-
тете, приступило се изради регулационог пла-
на, међу првима у Србији. За овај посао ангажо-
вани су стручњаци из Беча. Њихов план је пред-
виђао да се све улице пружају правцем исток-
запад, односно север-југ, да се секу под правим 
углом, а тачно су назначена и места где ће се 
градити јавне, а где приватне зграде. На овај 
начин испарцелисано је 268 плацева подеље-

Карло Мертл, Валцер и 
Марш краљице Драге, 

насловна страна из 
1901. године

Завеса из Старог двора
Израђена од чоје бордо 

боје, са платненом 
драп поставом, 

опшивена истобојном 
траком, док су  ресе у 
виду кићанки везене 
срменом нити. На њој 
су видљиви трагови 

крви последњих  
Обреновића.
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них у четири класе. Главне саобраћајнице са 
тротоарима биле су широке 19, а споредне 15 
метара. У центру је постављен трг у облику пра-
воугаоника. Вода за пиће доведена је са обли-
жњег брда Ждребан. Становници Бруснице ни-
су приморавани на сеобу, али им је забрањена 
свака даља градња у тзв. „Старој чаршији”. 

За насељавање Деспотовице владало је ве-
лико интересовање и изван Рудничког округа. 
После само три године од оснивања варош је 
личила на прави град, јер је у њој већ до тада 
своје место нашло 46 дућана и 19 механа, што 
је за око 500 становника био импозантан број. 
Централно место на тек оформљеном тргу зау-
зимала је зграда Окружног начелства, данас 
најстарија јавна грађевина у Горњем Миланов-
цу, чија изградња је започета 22. октобра 1853. 
године. И док се некадашње Дивље поље убр-
зано градило, Брусница је лагано замирала. У 
њој је још пркосила само Црква Светог Николе, 
чувајући сећање на минула времена.

Само шест година од оснивања Деспотови-
це, кнез Милош је 3. априла 1859. године донео 
указ о промени назива града. Ново име насе-
ље је добило по кнежевом полубрату војводи 
Милану. Како је већ постојао Милановац на 
Дунаву (бивши Пореч), који је носио име по Ми-
лошевом сину, Деспотовица је названа Горњи 
Милановац јер се налазила на већој надморској 
висини. Српски владар овако је образложио 
своју одлуку: „Желећи сачувати у спомену име 
блаженопочившега војводе Милана ја сам по 
предложенију Попечитељства внутрених дела 
и согласно са закљученијем Совјета решио да 
се варош Деспотовица која је то име од текуће 
кроз њу реке добила од сада зове Горњи Ми-
лановац”. 

Нова варош брзо је напредовала. Њен из-
глед мењао се из године у годину. Још 1857. 

Дворац у Такову
Изграђен народним 
„кулуком” за непуне 
две године, Дворац 

у Такову предат 
је на коришћење 

последњим 
Обреновићима на 

Малу Госпојину 1901. 
Трагични догађаји 

који ће убрзо 
следити, у знатној 
мери су одредили 

судбину летњиковца. 
Троспратна грађевина 

„швајцарске 
спољашњости 
и шумадијске 

унутрашњости”, 
за веома кратко 

време је запустела и 
почела пропадати. 

Заборављен, и огољен, 
дворац је задобио 

коначан ударац током 
Првог светског рата 

када је у пожару скоро 
потпуно нестао
са лица земље.

Виљушка и кашика
из Таковског дворца,

из 1901. године
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године пресељена је основна, а 1858. почела 
је рад женска школа. Оснивањем поште 1853, 
затим читаонице 1860, завршетком Цркве Свете 
Тројице 1862, отварањем опште болнице 1864. 
и оснивањем дворазредне гимназије 1879. Гор-
њи Милановац је врло брзо постао, за ондаш-
ње прилике, напредна и угледна средина. Годи-
не 1875. почело је калдрмисање улица. Развој 
привреде, посебно занатства и трговине био 
је све очигледнији, па је 1888. основана и ште-
дионица. 

Најстарија фотографија Горњег Милановца
настала око 1865. године

Чинија за супу са 
поклопцем, тацном и 
кашиком из Таковског 

дворца

Столица из Таковског 
дворца

Фотографија Војке Ане 
Луњевице, најмлађе 

сестре краљице Драге
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За време владавине краља Милана Обре-
новића 1885. саграђено је шест ниских пави-
љона за потребе месног Гарнизона у коме је 
био стациониран чувени Х Таковски пешадијски 
пук. Почетком 1910. године командир једне че-
те таковског пука био је принц Ђорђе Карађор-
ђевић. 

У првој штампарији у овом делу Србије, 
1890. почео је да излази лист ”Таково”, а три 
године касније и ”Рудничанин”, у време када 
се мало која варош могла подичити својим 
новинама. 

Према попису из 1862. град је имао 772 жи-
теља, тринаест година касније 1084, а на почет-
ку XX века већ 2 700 душа. Невелик по броју 
становника, остао је упамћен као лепо градско 
насеље са дивном околином. Дивећи се ње-
говом изгледу Јован Цвијић га је назвао „белим 
лабудом на зеленом језеру.”

Панорамски снимак  Горњег Милановца
са брда Ждребан из 1900. године

 За четврт века, од 1880. до 1906. године 
овде су рођене, расле и похађале прве разре-
де школе личности као што су Божидар Терзић, 
Михаило Драгићевић, Урош Петровић, Мио-

Чланови милановачке 
депутације

Фотографија 
најугледнијих 

Mилановчана с краја 
XIX века, који су као 
чланови делегације 

свога  града боравили 
у Нишу 16. новембра 

1898. са задатком да у 
Народној скупштини 
издејствују враћање 

старих, знатно мањих, 
граница Рудничког 

округа.
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драг Ибровац, Милан Ђорђевић, браћа Наста-
сијевић, Драгиша Васић. Коначно, прича о Ми-
лановцу била би непотпуна ако не би поменули 
да је 1911. основан фудбалски клуб „Таково”, да-
нас један од три најстарија у Србији.

Прва половина ХХ века донела је граду 
многа искушења. Грађанство је масовно стра-
дало, а само место је претрпело велика раза-
рања. У време познате Колубарско-сувоборске 
битке 1914. године у Горњем Милановцу, тач-
није у згради Окружног начелства налазио се 
штаб команданта Прве армије генерала Жи-
војина Мишића. Управо одатле, 3. децембра 
славни српски војсковођа донео је одлуку о 
покретању Рудничке офанзиве, што је значило 
почетак ослобађања Србије од многоструко 
јачег и бројнијег непријатеља. У част великог 
тријумфа српски краљ доделио је Мишићу чин 
војводе, а варош милановачка, титулу почасног 
грађанина. Током трогодишње аустроугарске 
окупације живот у граду био је веома тежак. 
Многи угледни грађани изгубили су животе, 
владала је општа несигурност, а није било ни 
довољно хране. 

После шестогодишњег ратовања Горњи 
Милановац пружао је слику пустоши и при-
вредног мртвила. Ипак, модернизација града 
настављена је и у том периоду. Пруга чија 
изградња је започета 1912, упркос ратном ру-
шењу завршена је 1922. Тиме су се стекли усло-
ви за бржи привредни развој града и читаве 
регије. Захваљујући железници извозило се 
све више пољопривредних производа. Јачање 
трговачког капитала омогућиће и оснивање 
две фабрике бомбоне и чоколаде, „Рудника” 
1922, односно „Такова” 1937. године. Захваљују-
ћи електрификацији започетој 1921, шест годи-
на касније инсталиран је у болници рентген, а 
од 1928. гледају се прве биоскопске представе. 

Црква Свете Тројице
у Горњем Милановцу
Једна од највећих и 
најлепших, уједно и 

последња задужбина 
кнеза Милоша 

Обреновића, започета 
1860. године.

Њен градитељ био је 
прослављени неимар 

Настас Ђорђевић, 
родоначелник 

знамените породице 
Настасијевић.

Цркву је довршио и 
дозидао јој звоник кнез 

Михаило Обреновић 
1862.
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Разоран земљотрес који је маја месеца 1927. 
погодио област Рудника озбиљно је оштетио 
град, нарочито Цркву Св. Тројице. Тридесетих 
година турску калдрму на улицама заменила 
је камена коцка. Главна пијаца налазила се на 
Тргу кнеза Михаила, а око ње су се пружале 

Изглед Железничке станице непосредно
након изградње 1922. године

занатске и услужне радње. Поред железнице 
везу са спољним светом представљала је и 
свакодневна аутобуска линија са Крагујевцом. 

По завршетку Првог светског рата, мила-
новачка гимназија не само да се нашла на 
новом почетку, већ је за нешто више од две 
деценије залагањем читаве средине постала 
веома напредна и угледна установа. Заједно са 
црквом, ова школска установа, несумњиво је 
представљала средиште културних и духовних 
дешавања окупљајући око себе велики број 
житеља, нарочито младих.

Дом Милоша Великог
Изградња ове 

велелепне зграде 
окончана је

1902. године.
Деценију касније

у њу су се уселили
ђаци милановачке

Гимназије
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У међуратном периоду број становника 
Горњег Милановца није прелазио цифру од 
3 000. Тадашњи мештани живели су у малој, 
уредној и пре свега безбедној вароши. Два 
хотела, велики број кафана, два градска парка 
и околна излетишта гарантовала су миран и 
спокојан живот.

Нажалост, нови рат значио је и ново стра-
дање, са којим се ни једно претходно, барем 
што се тиче Горњег Милановца, није могло 
поредити. Светећи се за претрпљене губитке 
у сукобима са припадницима овдашњих осло-
бодилачких покрета, немачке оружане снаге 
запалиле су 15. октобра 1941. године град на 
обали Деспотовице. Тог дана је у пламену изаз-
ваном фосфорним плочицама занавек нестало 
око 90% некада најмлађе окружне вароши Ср-
бије.

Трг кнеза Михаила тридесетих година ХХ века

Акција рудничке 
окружне задруге

Визит карта Максима 
Сретеновића
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Богата, вишеслојна и, усудићемо се рећи, 
занимљива повест Горњег Милановца, презен-
тована кроз бројне артефакте односно разно-
врстан музеолошки материјал, нашла је своје 
место у делу сталне изложбене поставке Му-
зеја рудничко-таковског краја у Брковића ку-
ћи. Расположива и пажљиво одабрана грађа 
попут докумената везаних за оснивање града 
и његових институција, заједно са личним и 
покућственим предметима значајних Миланов-
чана дају једну целокупну и свеобухватну сли-
ку историјског развоја града под Рудником. 
Оригинална писма, разгледнице, фотографије, 
цртежи и илустрације, примерци локалних но-
вина, визит карте „виђенијих људи”, као и акци-
је, односно менице банака, употпуњују поме-
нуту причу, дајући јој „ноту” тадашње градске 
свакодневнице.

Армијски Ђенерал 
Божидар П. Терзић 

(1867–1939)
Ађутант Њ. В. краља 

Петра Карађорђевића, 
командант 

Шумадијске дивизије 
I реда, министар 
војни, истицао се 
задужбинарским, 

донаторским и 
хуманитарним радом, 

нарочито у свом 
рудничко-таковском 

крају. Својим, не само 
новчаним прилозима, 

највише је помагао 
милановачкој цркви, 

као и Гимназији.

Парадне еполете 
Ђенерала Терзића

Насловна страна илустрованог листа „Недеља”
од 14. маја 1933. године

Краљ  Александар Карађорђевић рукује се са 
Солунцем Станимиром Раловићем, приликом 
освећења основне школе „Краљ Александар I”,

7. маја 1933. у Горњем Милановцу.



Ана Боловић

ЛЕГАТ
БРАЋЕ НАСТАСИЈЕВИЋ

Ж. Настасијевић,
Моја родна кућа у Горњем Милановцу

(Рајићева улица бр. 7),
насликана 1956. године по сећању,

будући да је страдала у бомбардовању града
1941. године
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Породица Настасијевић 

Када се ступи у једну од просторија при-
земља Брковића куће, стиче се утисак посете 
отменом грађанском дому с почетка ХХ века. 
За то су заслужни породични портрети и фо-
тографије на зидовима, лични предмети и 
књиге са траговима помног ишчитавања на по-
лицама њима намењених ормарића, заједно 
са комодама и салоном у истом стилу, а кла-
вир, виолончело, фруле и флаута са нотним 
сталком поред, као да су до претходног момен-
та коришћени... Реч је о Легату породице На-
стасијевић која је, захваљујући свом увек пле-
менитом духу, даровала своју заоставштину 
Горњем Милановцу и тиме постала један од 
синонима града а посебно Музеја рудничко-
таковског краја.

Део Легата браће Настасијевић
у Музеју рудничко-таковског краја

Мајка Милица, отац 
Никола и мала Наталија 

Настасијевић
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Породица Настасијевић оставила је неиз-
брисив траг у српској култури, и баш као и 
њихови преци с краја XVIII и почетка XIX века, 
остаће запамћени по свом изузетном уметнич-
ком дару, богатом стваралачком опусу и љуба-
ви према свему националном. 

Корени породичног стабла досежу до Пи-
рота и Охрида и доба предустаничке Србије. 
Лазар Призренац, био је кујунџија и заповедник 
једне Карађорђеве чете, а погинуо је у Првом 
српском устанку 1806. године приликом опсаде 
и заузећа Београда. Његов син, Таса Лазаревић, 
зограф, резбар и грађевинар, посебно познат 
по градњи цркава, живео је у Охриду, а када 
је дошао у Србију кнеза Милоша Обреновића, 
настанио се у селу Брусници пре оснивања гра-
да Горњег Милановца. Тасина жена, Михаила, 
била је ћерка Анђелка Ђорђевића, Охриђа-
нина, грађевинара, зографа и иконописца, и 
имала је два брата неимара, Спасоја и Настаса. 
Најчувенијег од њих, Настаса Ђорђевића, тако-
ђе насељеног у Србији, кнез Милош изабрао је 
да сагради милановачку Цркву Свете Тројице.

После смрти Тасе Лазаревића (од последи-
ца рањавања у Мађарској буни 1848. године, у 
четама војводе Стевана Книћанина), Настас је 
преузео бригу о његовој породици, примивши 
у свој дом сестру Михаилу и сестрића Николу 
кога је и научио грађевинском занату. Када 
је Никола, у знак захвалности од ујаковог име-
на сачинио себи презиме, почиње прича о 
породици Настасијевић, која је наставила да 
оплемењује породични таленат и љубав према 
готово свим пољима уметности.

Никола Настасијевић, признати грађеви-
нар многобројних здања, љубитељ књижевно-
сти, свирао је флауту и учествовао је као че-
товођа у оба турска рата, а после бугарског 
рата под краљем Миланом, одликован је и ме-

Идејно решење 
корица књиге Живка 

Милићевића која 
говори о зографима 

дело је Живорада 
Настасијевића и чува 

се у Легату

Лик Спасоја 
Ђорђевића, 

грађевинара, познат 
нам је захваљујући 

цртежу његовог 
сестрића Живорада 

Настасијевића 
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даљама за војничке врлине, за учешће у рату 
за ослобођење и независност 1876-78 и Таков-
ским крстом. Његова супруга Милица која је 
потицала из старе породице Јовановић, из села 
Клатичева код Горњег Милановца, образована 
је на Институту Катарине Миловук у Београду. 
Сво седморо деце Милице и Николе Настасије-
вић, стекло је високо школско образовање и, 
уз то, деца су била музички надарена и образо-
вана. Поред четири сина, Живорада, Момчила, 
Светомира и Славомира, који су, свако у својој 
области стварања, оставили ремек-дела у срп-
ској уметности и култури, подигли су и три ћер-
ке, Наталију, Даринку и Славку, образоване и 
отмене госпођице, које су у свему пратиле и по-
државале браћу. 

У Горњем Милановцу су живели до 1920. 
године у улици Танаска Рајића број 7 (у кући по-
рушеној у бомбардовању града у Другом свет-
ском рату), када се сви селе у Београд и наста-
њују у Ратарској улици 131 (данашња Улица кра-
љице Марије 55), а касније у Молеровој 9. 

У српској културној историји, дом Наста-
сијевића у Београду, остаће запамћен по ка-
мерним окупљањима интелектуалне и умет-
ничке елите између 1924. и 1938. године, која 
су, заједно са још неколико сличних београд-
ских салона, била нека врста културног центра 
престонице у међуратном периоду. Момчило 
је, као и његов отац, свирао флауту, а касније 
и виолину и виолончело и подстицао је осталу 
браћу да се усавршавају у „музицирању”. За-
хваљујући томе, штимунг недељних поподне-
ва у салону Настасијевићевих употпуњавало 
је камерно извођење углавном дела барокне 
музике и бечких класичара: Хајдна, Моцарта и 
Бетовена, од стране све четворице браће. При-
суство гостију као што су Исидора Секулић, 
Милош Црњански, Растко Петровић, Станислав 

Ж. Настасијевић, 
Портрет оца,
1926. година

Ж. Настасијевић, 
Портрет мајке Милице,

1920. година
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Салон породице Настасијевић у Београду,
1925. године

Винавер, Раде Драинац, Димитрије Митрино-
вић, Душан Матић... говори о далекосежном 
значају таквих окупљања за будући смер и жи-
вот српске културе, кога можда ни сами про-
тагонисти нису били свесни.

Живорад Настасијевић
(Горњи Милановац, 26. јануар 1893

– Београд, 6. мај 1966)

Када је Никола Настасијевић сазнао да је 
његов пријатељ, вајар Ђорђе Јовановић по-
стао управник Уметничко-занатске школе у Бео-
граду, замолио га је да прими његовог најста-
ријег сина иако је он тада имао свега 12 година. 
Тако је Живорад Настасијевић, који је од нај-
ранијег детињства показивао велики таленат 
и интересовање за сликарство, уписан 1905. 
године у одељење Марка Мурата као најмлађи 

Живорад Настасијевић 
као ђак Уметничко-

занатске школе у 
Београду, 1908. године
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ученик школе. Излазећи из оквира званичног, 
академског програма, Живорад се рано посве-
тио проблему светлости, сликајући, по неким 
истраживачима, прве српске импресионистич-
ке пејзаже, којима ће се поново вратити и пред 
крај свог животног пута. Током београдских 
школских дана који су трајали до 1911. године, 
јавило се и његово интересовање за српско 
средњовековно сликарство. Године 1913. до-
бија стипендију Министарства просвете за на-
ставак студија у Минхену, што га води прво у 
приватну академију проф. Морица Хајмана, а 
потом у Одељење за цртање у класи проф. Хер-
мана Гребера на Државној академији.

По избијању Првог светског рата напушта 
Минхен и као добровољац ступа у ђачки бата-
љон Другог „гвозденог” пука Армије војводе 
Степе Степановића (чувених „1300 каплара”). 
После преласка Албаније, боравка на Крфу, 
Солунског фронта, прележаног тифуса и опо-
равка у Грчкој и Африци, постављен је за рат-
ног сликара при Врховној команди. Када се 
Велики рат завршио и целокупна породица На-
стасијевић се настанила у Београду, Живорад је 
исте, 1920. године отпутовао у Париз и уписао 
се на Académie de la Grande Chaumiére, у класу 
професора Кастелучија, где ће остати до 1922. 
Био је члан више уметничких удружења (Лада, 
УЛУС, Удружење ратних сликара и вајара, Про-
љетни салон) и уметничких група (Слободни 
уметници, Четворица, Шесторица). У српској 
историји уметности највише је упамћен као 
један од оснивача Друштва уметника Зограф 
1927. године, које је тежило да се, путем пове-
зивања традиције са савременим духом, оства-
ри модеран израз аутохтоне српске уметности. 

Сликао је пределе, париске и београдске 
мотиве, портрете, мртве природе, фигуралне, 
ратне, митолошке, религиозне и историјске 

Живорад у периоду 
када је био ратни 
сликар Врховне 

команде српске војске, 
Солун, 1917. године

Живорад је био један 
од првих модерних 
српских уметника 

који се окренуо 
фрескосликарству 

– Света Марија 
Магдалена,

фреска у раму
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композиције, као и илустрације књига и сце-
нографије за опере. Уз уље на платну, посебно 
је неговао цртеж и фреско технику. Извео је 
више фреско декорација од којих су неке стра-
дале; у јавним здањима (Уметнички павиљон 
„Цвијета Зузорић” на Калемегдану, дворана за 
седнице Градског већа у згради Општине гра-
да Београда, Народна банка у Скопљу, фреска 
Четири вола краља Петра за дворану Сокол-
ског друштва у Београду, фреска монументал-
них размера За част отаџбине у седишту Школ-
ског друштва) и црквама (фреско-иконостаси 
у цркви Костурници у Крупњу и Цркви Богоро-
дичиног покрова у Београду, зидно сликарство 
Успенске цркве у Панчеву, фреска у Спомен 
капели на Зебрњаку код Куманова, уништена 
од стране бугарске војске).

Ж. Настасијевић, Пејзаж из Шумадије, 1966. године

Сликарева палета
која га је пратила у 

Великом рату 
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У међуратном периоду Живорад је изве-
сно време био учитељ на двору Карађорђеви-
ћа, принчевима Томиславу и Андреју. Други 
светски рат је дочекао и провео у Београду. У 
послератном периоду, и све до краја живота, 
вратио се импресионизму, сликајући у свом 
препознатљивом маниру, пејзаже са по мало 
романтичарским доживљајем природе, магич-
не пусте просторе, без људи, све до последњих 
дана у свом атељеу на Авали.

Момчило Настасијевић
(Горњи Милановац, 6. октобар 1894

– Београд, 13. фебруар 1938)

Од дечачких дана могла се наслутити осо-
беност Момчиловог сензибилног бића, испо-
љеног највише у љубави према књизи и тежњи 
да остане по страни спољашњег света, који 
му то никада неће дозволити, баш због немо-
гућности да његов таленат не примети. На 
сопствено инсистирање, пошао је у основну 
школу годину дана пре времена и завршио 
је у свом родном граду. Првих шест разреда 
гимназије похађао је у Чачку, седми делом у 
Крагујевцу и осми са матурским испитом у 
Београду, у коме је почео да живи новембра 
1911. са братом Живорадом. Септембра 1913. 
уписао је на београдском Филозофском фа-
култету групу предмета – француски језик, 
упоредну и класичну књижевност. Најраније 
сачуване Момчилове песме и записи у виду 
дневника потичу из окупацијске 1915. и 1916. 
године које је највећим делом провео у Гор-
њем Милановцу, радећи разне послове (писар, 
тумач француских лекара) као добровољац, а 
касније и по наредби власти. Године 1920. дип-
ломира и већ следеће, 1921. постављен је за 
професора у Првој, а од 1924. до краја живота 

Фотографија Момчила 
Настасијевића

са пасоша

Ж. Настасијевић,
Мој брат Момчило, 
уље на платну, 1927.

Фрула Момчила 
Настасијевића
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Момчилова биста, рад Илије Коларовића,
лула и табакера – поклон омиљеном професору

и разредном старешини од генерације
матураната 1922. године

Чланска карта ПЕН-а
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радио је у Четвртој мушкој гимназији, где су му 
колеге били Милош Црњански и Душан Матић. 
Као студент се доста бавио превођењем (знао 
је француски, немачки, италијански, енглески, 
руски, а добро је читао и на латинском језику) и 
добивши државну стипендију лето 1923. године 
проводи у Паризу.

Први књижевни текст (Бела песма) објавио 
је 1922. године у Српском књижевном гласнику, 
а прву приповетку (Прича о незнанцу) 1923. у 
Новостима. Након тога следе драма Недозва-
ни и есеј Белешке за апсолутну поезију (1924), 
приповетка Запис о даровима моје рођаке Ма-
рије (1925) која добија књижевну награду удру-
жења „Цвијета Зузорић” (1926), прва књига 
– збирка приповедака Из тамног вилајета и 
музичка драма Међулушко благо (1927), драме 
Ђурађ Бранковић и Код вечите славине (1929), 
есеј За матерњу мелодију (1930), драма Госпо-
дар Младенова кћи (1931) и збирка песама Пет 
лирских кругова (1932). Потпун увид у опус био 
је могућ тек после његове смрти, када је трудом 
Момчилове породице и пријатеља објављено 
прво издање сабраних дела, 1939. године.

Издавачи му нису били нарочито накло-
њени, а од критике, нарочито позоришне, че-
сто је погрешно схватан тако да је долазило и 
до неспоразума, док су, са друге стране, њего-
ви преводи високо оцењивани. Момчило На-
стасијевић није припадао ниједној књижевној 
групи, није се наметао тадашњем јавном књи-
жевном животу који можда и није био спреман 
да прихвати оригиналност његових поетских 
стремљења, што је за дужи период условило да 
песник остане на маргини српске историје књи-
жевности. Временом се увидело да је основни 
појам његове поетике, „родна” или „матерња” 
мелодија, произашао из симболистичког схва-
тања музике као бића поезије, и да је Момчи-

Прву музичку драму, 
Међулушко благо, 

Момчило је написао 
1926. године

Музику за сценски 
приказ Међулушког 

блага компоновао је 
Светомир
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лова тежња да спозна и очува митску снагу 
језика народне песме, истинска вредност ње-
говог стваралаштва. Он је био тај који је и оста-
лу браћу подстакао да се окрену изворима на-
родне уметности. Најпотпунију и најдирљивију 
биографију Момчилову, написао је његов брат 
Светомир, сведочећи да је песник умро 13. фе-
бруара 1938. године изнурен дужим болова-
њем.

Светомир Настасијевић
(Горњи Милановац, 1. април 1902

– Београд, 17. август 1979)

Одрастајући под окриљем своје уметничке 
породице, у родном граду завршио је основну 
школу и три разреда гимназије, а брат Момчило 

Светомир Настасијевић (лево) у друштву пријатеља 
на премијери Ђурађа Бранковића у Београдској 

опери 12. јуна 1940. године

Светомир на Бледу 
1927. године
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му је био први „учитељ” у домену музичког 
стваралаштва. Поучавао га је свирању виолине 
док су заједно живели у Горњем Милановцу. 
У време Првог светског рата када је, стицајем 
ратних околности, у граду гостовао један беч-
ки оркестар, одушевљеном четрнаестогодиш-
њем Светомиру, Момчило је објаснио да су се 
управо упознали са стваралаштвом Рихарда 
Вагнера. Показаће се да је тај моменат, заједно 
са наслеђеним познавањем националног му-
зичког фолклора, одредио правац којим ће 
Светомир поћи. 

Много тога је научио сам, проучавајући 
црквену музику, партитуре Стевана Мокрањца 
и Јосифа Маринковића, као и дела великих 
светских композитора. Његово школовање по-
сле рата спојило је музику и градитељство, као 
још једну породичну традицију. Дипломирао је 
на архитектонском одсеку Техничког факултета 
у Београду и упоредо на Београдској музичкој 
школи, код професора Ивана Брезовшека. До 
1932. године био је често ангажован као вио-
линиста и виолиста у разним оркестрима и 
мањим саставима које је и сам често окупљао, 
са браћом и пријатељима, да би се потом више 
посветио компоновању. 

Композиторски опус Светомира Настасије-
вића изузетно је богат: од соло песама и ком-
позиција за соло инструменте, хорских песама, 
кантата, симфонија, до музике за оперу и балет. 
Из плодне сарадње са братом Момчилом, 
поред великог броја соло песама и кантате 
Речи у камену, настао је балет Живи огањ, као и 
опере Међулушко благо, Немирне душе и Ђурађ 
Бранковић, премијерно изведен у Београдској 
опери 1940. године, а високо оцењен од ита-
лијанског музиколога Едварда Неила који је 
желео да ово музичко-сценско дело представи 
и у Ђенови, 1970-их. 

Ж. Настасијевић, 
Портрет брата 

Светомира,
1926. године

Плакат за оперу Ђурађ 
Бранковић, која је плод 

успешне сарадње 
браће: на Момчилов 

текст Светомир
је компоновао 

музичко-сценски комад
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Према истоименој драми брата Славомира 
поставио је народну оперу Први устанак, по-
свећену „сени мога прадеде Лазара, који је 
учествовао у борбама Првог српског устанка”. 
Осим наведених, Светомир је компоновао и: 
опере Срећан случај, Зачарана воденица, Ан-
тигона, балет У долини Мораве, кантате Омер 
и Мерима, Слово љубве и Додола, концертне 
симфоније за виолину, флауту, кларинет, хар-
фу, оркестар, затим Виђење Косовке девојке, 
Пландовање за флауту и оркестар, Српска сви-
та, Седам народних игара, Сабор, Пролећна сви-
та за гудачки оркестар... 

Светомирова диригентска палица и многобројни 
нотни записи део су Легата

Позоришни плакат 
опере Зачарана 

воденица
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Његова дела нарочито су пуно извођена у 
периоду између Првог и Другог светског рата, 
а затим шездесетих и седамдесетих година ХХ 
века. На репертоару су их имали сви значајнији 
оркестри, хорови, оперске куће и радио стани-
це. Светомир се бавио и музичком педагогијом 
и критиком, као сарадник београдских дневних 
листова и часописа, држао је предавања, писао 
уџбенике и огледе. Био је посвећен и изузетно 
промишљен музички теоретичар о чему свдочи 
трактат Музика као општи феномен у умет-
ностима (1972). 

У периоду Другог светског рата неправедно 
је оптужен за сарадњу са окупаторским власти-
ма будући да је био директор Београдске опере 
1941/42. године. Орден заслуга за народ којим 
је 1957. године награђено његово стваралаштво 
јавно је ставио тачку на такве сумње, али није 
успео да спречи неприхватање и игнорисање 
богатог опуса овог изузетног композитора који 
је, у време када то није била општеприхваћена 
тежња, стварао присно везан за музику родног 
тла, желећи да „из матерњег поетског језика 
оствари матерњу мелодију”.

Славомир Настасијевић
(Горњи Милановац, 24. јул 1904

– Београд, 3. октобар 1983)

Следећи стопе својих сестара и браће, шко-
ловање је започео у родном граду а потом на-
ставио и завршио у Београду, на Филозофском 
факултету на студијама класичне филологије, 
где је, те 1923. године, био једини студент. Од-
лично упознат са старогрчким и латинским 
језиком, заволео је дела Плаута и Аристофана 
и окренуо се комедији. Као писац се прво по-
јављује у својству сарадника хумористичких 

Ж. Настасијевић, 
Портрет брата 

Славомира,
1954. године

Светомир је био
и музички критичар
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листова „Ошишани јеж”, „Јеж” и „Звоно”, а гото-
во истовремено појавила су се и његова ко-
медиографска остварења која су имала велику 
наклоност публике: комедије Врачара Божана 
(1937) и Несуђени зетови (1939) најдуже су се 
задржале на репертоарима позоришта од Скоп-
ља преко Београда до Вршца, а пратиле су их 
и Зачарани кућевласник, Женидба Павла Аламу-
ње, Нестрпљиви наследници.

После Другог светског рата посветио се пот-
пуно другачијем књижевном жанру – историј-
ском роману којим је стекао огромну популар-
ност код читалаца. Најпре се, 1955. године, 
појавио омладински роман Гвапо, а затим ро-
мани који се могу поделити у два циклуса: ве-
лике античке војсковође – Hannibal ante portas, 
Јулије Цезар, Александар Македонски и Карло 
Мартел, и романи из српске историје – Уста-
нак у Зети, Тешко побеђенима, Витези кнеза 
Ла зара, Стефан Душан, Легенда о Милошу Оби-
лићу, Деспот Стефан. Поред тога, писао је и 
приповетке са призвуком ироније, а роман 
Истина о Малиши Чворићу (1981) на сатири-
чан начин дотиче период после Првог светског 
рата. Дела су му превођена на руски, бугарски, 
македонски и румунски језик (остао је забеле-
жен податак да је Hannibal ante portas 1972. го-
дине објављен у 46 хиљада примерака за чита-
лачку публику Румуније!).

Славомир је живео и радио као професор 
у Вршцу, Београду, Алексинцу и Сремским Кар-
ловцима, тако да је морао да напусти породич-
но заједништво и био је редак посетилац бео-
градског салона Настасијевића. А када би се 
придружио породичном квартету, свирао би 
виолончело. Једини је од сво седморо деце 
основао породицу: са супругом Катицом имао 
је ћерку Милицу и сина Мирослава, такође 
запаженог књижевника, за којима су остали Ја-

Први роман – Гуапо 
– објављен 1955. 

године, превођен је и 
на руски језик

Издање Александар 
Македонски на 

македонском језику
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смина, Оливера, Јована, Душан и њихови потом-
ци, да наставе породичну причу.

Све оно што је свако од браће појединачно 
био, „дугује” сваком од остале тројице, као и 
својим сестрама Наталији, Даринки, Славки, ко-
је су увек биле уз њих. Најстарија од свих, сест-
ра Наталија (1888-1923) била је можда најближа 
Момчилу и њена рана смрт дуго ће болети 
песника. Она је по вокацији била филозоф, по-
штована од београдских уметника и писаца, о 

Део породичне библиотеке у Легату Настасијевића 

Славомир је најчешће 
свирао виолончело

Ж. Настасијевић, 
Портрет сестре 

Наталије,
уље на платну, 1911.
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чему сведочи сачувана преписка између њих. 
Даринка (1897–1978) је била историчар, а Слав-
ка (1899-1982) професор математике и физике у 
Четвртој београдској гимназији. Она је до своје 
смрти бринула о породичној заоставштини, 
која ће потом прећи у руке брата Славомира и 
његових потомака. 

По њиховој жељи, драгоцена заоставшти-
на Настасијевића поклоњена је граду Горњем 
Милановцу 9. априла 1983. године. А када је 
3. октобра 1987. године отворен милановач-
ки Завичајни музеј, кустоси Народног музеја 
у Чачку заједно са Бранком Костадинов, Сла-
вомировом пријатељицом, запосленом у Кул-
турном центру града, направили су пригодан 
избор из мноштва дарованих предмета (близу 
стотину слика и цртежа, више од две стотине 
фотографија, готово пет стотина докумената, 
позоришних плаката, преписке и других пре-
дмета, укључујући музичке инструменте и на-
мештај, око хиљаду и стотину књига и нотних 
записа из породичне библиотеке), јавности је и 
званично представљен и „предат” Легат браће 
Настасијевић. 

Највреднија потврда да је изложбена по-
ставка Легата осмишљена тако да пренесе 
истинску атмосферу дома Настасијевићевих, 
јесу реакције њихових савременика који би 
са носталгијом евоцирали амбијент који је 
по њиховим речима „управо овако изгледао”, 
јер поред тога што садржи материјална сведо-
чанства о постојању и стваралаштву ових изу-
зетних људи, он рефлектује и читав један ете-
ричан и неуништив свет речи, боја, звукова...

Ж. Настасијевић, 
Портрет сестре 

Славке, уље на платну, 
1920.

Ж. Настасијевић, 
Портрет сестре 

Даринке,
уље на платну, 1952.
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Од предмета до експоната

Вратити се у прошлост преко предмета 
који имају употребну вредност и докумената, 
између осталог, најпре ћете успети ако посетите 
установе културе, које обављају тај део посла: 
сакупљање, чување и одржавање експоната 
или музеалија – све су то називи за музејске 
предмете.

Као што се човек опоравља и негује, тако 
и предмети морају имати пажњу и негу. Ако 
би било другачије, заборав тј. незаборав је 
известан. Због тога и постоје МУЗЕЈИ да нас 
спасу од „кратког памћења”, да дају „нови жи-
вот”, нови смисао предметима који када уђу у 
Музеј и изложе се, оживе дух једног времена.

На територији општине Горњи Милановац 
поред историјских догађаја, поред уметника 
и њиховог стваралаштва, десио се и Сретен 
Љубеновић Конкордије који је, средином про-
шлог века у порти брезнанске цркве основао 
приватни музеј. Из његове биографије сазна-
јемо да је био члан путујуће трупе Миливоја 
Живановића, познавао је Нушића и Тина Ујеви-
ћа и био пријатељ са Александром Дероком.

Град је 1987. године наследио преко две 
хиљаде експоната, а касније по оснивању Му-
зеја рудничко-таковског краја, ти експонати 

Сребрне пафте, XIX век

Преслица са вретеном 
и кудељом
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су били основа и костур музеја. Колекционар 
Сретен Љубеновић Конкордије је сматрао да 
„колекција старина” коју је сакупио, уколико се 
однесе из краја у коме је поникла, губи своју, не 
материјалну, већ духовну вредност.

Цитираћу некадашњу колегиницу Бранку 
Костадинов: „Изгледа да нас ствари воле више 
него што ми волимо њих”. То ћемо једино саз-
нати ако посећујемо музеје, ако успемо да про-
никнемо у предмет који је изложен и у оно што 
нам он својим немуштим језиком казује, о не-
ком добу, догађају или осећању.

Део етнолошке збирке: вучија, ступа, карлица

Тањирић из Цркве 
Светог Димитрија

из 1851. године

Столоватни прстен,
XIX век
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Museum of Rudnik and Takovo Region

Rudnik and Takovo region with a very rich history and culture from ancient times to 
the present, with a number of significant cultural monuments of which twenty declared 
as cultural heritage and necessity for their protection, care and further scientific research, 
caused a foundation of the Museum.

First, on October 3rd in 1987 by the initiative of Municipality of Gornji Milanovac and 
Cultural Center, the Heritage Museum was opened. It was located in the family home of 
merchant Ivan Brković in Sinđelićeva street, built in 1938. After the Second World War 
it had become the property of a municipality and in 1977 it was adapted for the needs 
of the Gallery of the Cultural Center. Then, the Heritage Museum was transformed into 
the Museum of Gornji Milanovac on April 15th in 1994 and then again on February 24th 
in 1995 the name of the institution was changed into the Museum of Rudnik and Takovo 
Region.

Most of the Museum activities occur in the so called House of Brković in Gornji 
Milanovac in which the Bequest of brothers Nastasijević and permanent exhibition “Gifts 
and purchases – the time of the Obrenović dynasty” are situated, while the rest of the 
space is used for exhibitions. In addition to this, Museum manages Museum in Takovo 
with its representative permanent exhibition ‘’Second Serbian Uprising and the Serbian 
Revolution 1804–1839’’ together with memorial space – The sight of great significance 
“Takovski grm”, the House of Miloš Obrenović in Gornja Crnuća and ethnological 
exhibition in “Prodanovića magaza” in Koštunići.

The basis for the formation of the Museum fund was a collection of Sreten Ljubenović 
Konkordije, collector from Pirot, who moved to village Brezna, near Gornji Milanovac in 
1950’s. His passion gathered in his collection a great number of diverse items that can 
be divided in archaeological, historical, artistic and ethnological collection. Nearly 2,000 
items were purchased from Konkordije in 1987, but for the first time they were exposed 
to the public on December 1st in 1991 on the first floor of the Museum. Likewise, three 
major surnames in art and culture of our homeland (and beyond) have entrusted part of 
their inheritance to the town of Gornji Milanovac: painter Božidar Prodanović, painters 
from Lazić family – Zora Lazić, her son Vladimir – Miša and daughters Lepa and Gordana, 
and famous artistic family Nastasijević as well.

Through the House of Brković

The House of Ivan Brković, a wealthy merchant, was built in 1938 in Sinđelićeva 
Street in Gornji Milanovac. The building itself is a representative example of interwar 
architecture and one of the few preserved houses that were made to achieve comfort 
for the wealthier members of the town. Thanks to that, it was quite suitable for the 
Museum.

MUSEUM OF RUDNIK AND TAKOVO REGION
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Permanent Exhibition “Gifts and purchases
– the time of the Obrenović dynasty”

On September 17th in 1994 the permanent exhibition “Gifts and purchases – the time 
of the Obrenović dynasty” was opened on the second floor of the Museum. It includes 
portraits, documents, reproductions of artwork, photographs and a large number of 
original objects that belonged to the famous Serbian dynasty, or of the period of their 
rule, together with a section that describes the origin of the town of Gornji Milanovac 
and gives a picture of Serbia in the nineteenth century. 

According to its importance and exclusivity, the cup and candlestick that Prince 
Mihailo Obrenović used during his Vienna days, carpet and chandeliers from the 
Belgrade Old Palace, a luxurious dinner service of Czech porcelain that belonged to 
Artemiza Hristić, mistress of King Milan, stand out. There are also oleographs of the 
last two princely couple of Obrenović dynasty, waltz and march dedicated to Queen 
Draga, together with the original invitation on the occasion of the consecration of the 
foundations of Takovo castle in 1899. However, the most intriguing object is a famous 
curtain of the Old Palace, where after the conspiratorial murder on 29 of May in 1903, 
the bodies of King Alexander and his wife, Queen Draga, were wrapped and then thrown 
from the balcony of the court. On the other side, it was logical that one, not a small 
segment of the permanent exhibition is dedicated to the creation and development 
of urban center of the area that rose from Despotovica to Gornji Milanovac. Original 
letters, postcards, photographs, drawings and illustrations, copies of local newspapers, 
business cards of “prominent people”, as well as shares or notes of the bank, along with 
personal and household items of townspeople complement the aforementioned story, 
giving it a “note” of everyday life of the past.

Bequest of brothers Nastasijević

Entering one of the rooms of the first floor of Brković’s home, it seems like you 
visited a noble citizen home at the beginning of XX century. The family portraits and 
photographs on the walls, personal belongings and books with traces of a careful 
reading of them, cabinets, along with a lounge in the same style, a piano, cello, flute 
with a music stand next to it, as they were used prior to this moment... make the Bequest 
of family Nastasijević. 

Family Nastasijević left an indelible mark in the Serbian culture, and like their an-
cestors from the late eighteenth and early nineteenth century, will be remembered for 
their outstanding artistic talent, rich creative oeuvre and love for all that is national. 
Their chamber in the Museum represents appropriate choice from a variety of donated 
items – almost 2,000 museum exhibits: works of art, furniture, family library, musical 
instruments, music sheets, numerous photographs, correspondence... All belonging to 
the painter Živorad (1893–1966), poet and writer Momčilo (1894–1938), composer and 
architect Svetomir (1902–1980), writer Slavomir (1904–1983), their sister Natalija, Slavka 
and Darinka and their parents Nikola and Milica Nastasijević. Thanks to their noble spirit, 
their inheritors donated this precious legacy to the town of Gornji Milanovac and than 
it became one of the synonyms of the city and of the Museum of Rudnik and Takovo 
Region in particular.

MUSEUM OF RUDNIK AND TAKOVO REGION
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