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1   Више о предратним књижевно-уметничким салонима: Т. Чолак-Антић, „Књижевно- уметнич-
ки салони у Београду 1830–1940”, Годишњак за друштвену историју, Београд, 1994; Тајне Нас та-
сијевића: каталог Фестивала једног писца, Београд, 2009, 30-34; В. Димитријевић, „Салон Наста-
си је ви ћа”, Слово Ћирилово, 8, Горњи Милановац 2011, 47–49.

2   О биографији породице: М. М. Марковић, Настасијевићи, Горњи Милановац, 1984; С. Настаси-
јевић, Момчило Настасијевић: Човек и уметник, прир. Тања Гачић, Горњи Милановац 2012, 17–28.

Породица Настасијевић представљала је културну елиту међуратног Београда и 
би      ла је међу реткима у којима су сва деца, њих седморо, стекла образовање. Иако су 
им нека интересовања била заједничка, свако је имао свој позив. За Живорада, нај     -
ста ријег брата, то је била ликовна уметност. Осим њега, у окриљу знамените грађан-
ске породице одрасли су и Момчило, песник, Светомир, композитор и архитекта, 
Сла во мир, писац историјских романа, као и њихове три сестре: најстарија На та  лија 
ба вила се филозофијом, Даринка је била историчар и Славка математичар. 

Рођени су у Горњем Милановцу, а читава породица је од 1920. године живела у 
Бео граду где њихов дом постаје један од најпознатијих књижевно-уметничких са-
лона предратне престонице.1 

Порекло Настасијевића везано је за Призрен и тамошње мајсторе заната.2 Њи-
хов прадеда био је Лазар Призренац Лака, надалеко чувени кујунџија, познат по 
из ра ди разних мотива у сребру и бакру. Његов син Таса Лазаревић опредељује се за 
гра  ђе винарство. Био је неимар цркава и световних објеката. Подједнако добро умео 
је да оплемени дрво и својим резбаријама удахне му лепоту. Био је ожењен Михаи-
лом Ђор ђе вић и са њом је живео у Охриду. Своје грађевине најчешће је зидао у Срби-
ји. Уче ствовао је у Мађарској буни 1848. године и од последица рањавања преминуо. 
Михаи лин отац Анђелко Ђорђевић био је зограф и грађевинар, познавалац фреско 
сликарства. Имао је и два сина, Настаса и Спасоја, који су се доселили у Брусницу 
крај Горњег Милановца. Михаила, са троје деце, Николом, Јованом и Лазаром, при-
нуђена је да се после смрти супруга Тасе пресели код браће у Брусницу, где започиње 
нови живот и где почиње прича о Настасијевићима.

Коста Миличевић, Портрет 
Живорада Настасијевића, 1909.
(уље на платну, Народни музеј у 
Београду, инв. бр. 032-185)
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Црква Свете Тројице у Горњем Милановцу
(разгледница, Музеј рудничко-таковског краја, И-807)

Живорад Настасијевић,
Портрет мајке, 1920.
(уље на платну, Музеј РТК, Л-528)

Живорад Настасијевић,
Портрет оца, 1926,
(уље на платну, Музеј РТК, Л-283)
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3   Р. Станић, „Настас Ђорђевић – неимар кнез Михаилових задужбина”, Таковске новине, год. 
III, бр. 62, 15. фебруар 1968, 4; А. Марушић, „Милановачка светиња, настајање и трајање”, у: А. 
Боловић, А. Марушић, Црква Свете Тројице: каталог изложбе, Горњи Милановац 2012, 7.

4   Казивањем ковача Јована, састанак Настаса Ђорђевића и кнеза Милоша Обреновића, описан је 
детаљно у: С. Настасијевић, Нав. дело, 22.

5   Никола Настасијевић такође је био цењен неимар. Поред изградње јавних и приватних згра да 
у Горњем Милановцу и околини, пројектовао је и саградио цркве у Јагодини, Трстенику и Брес-
ни ци код Чачка. Неимар је основне школе у Такову, 1891. године, задужбине краља Александра 
Обреновића. Ова зграда је данас Музеј Другог српског устанка. На своја градилишта Никола је 
често водио Живорада и Момчила. Те тренутке Живорад описује у својим Успоменама. 

6   Мајку Милицу Светомир је описао речима: „Наша мајка Милица, иако је била из тако познате 
и богате породице, била је врло скромна и блага жена и живела је доста повучено посветивши 
све своје снаге кући, деци и мужу. Она се није устручавала да ради и многе кућне послове иако 
је имала доста послуге, а примала је жене и децу радника нашег оца као себи равне. Зато је била 
цењена и омиљена”, С. Настасијевић, Нав. дело, 27.

7   Институт Катарине Миловук, или Виша женска школа, основан је 1863. године у Београду. 
Оснивач је Катарина Ђорђевић, касније Миловук. Говорила је руски, француски, немачки и ен-
глески, чиме се у својој средини издвајала. Пуних тридесет година водила је ову установу. Осно -
вала је Женско певачко и музикално друштво и часопис Домаћица. Била је удата за Милана Ми-
ловука, професора и хоровођу првог Београдског певачког друштва. Видети у: Београдско женско 
друштво 1875–1941, Београд 1995.

Настас Ђорђевић је био познат по свом неимарском занату и управо он постаје 
гра дитељ Цркве Свете Тројице у Горњем Милановцу.3 На лицитацији у Крагујевцу, 
6. априла 1860. године, на задовољство књаза Милоша Обреновића, добио је посао 
и успешно га окончао 1862. године.4 Заједно са братом Спасојем радио је на обнови 
ко нака у Студеници, цркви манастира Враћевшнице, као и на Цркви Светог Саве на 
Савинцу код Горњег Милановца. 

Како таленат увек нађе свој пут до наследника, Никола Лазаревић5 постаје добар 
ученик својих ујака, цењен неимар, и по Настасовој жељи – његов усвојеник. Понео 
је презиме Настасијевић, а дар за сликарство, музику и књижевност пренео је на 
сво је потомке. Био је ожењен Милицом Јовановић,6 пореклом из села Клатичева код 
Горњег Милановца. Милица је после основне школе похађала Институт Катарине 
Ми ловук у Београду,7 где је стекла солидно образовање. У Београду је живела код 
своје бабе по мајци, Анке Николић, која је потицала из чувене београдске трговач ке 
породице. Милица је у Краљеву, где је живела са родитељима, Костом-Кочом и Је-

Живорад Настасијевић,
Мој деда Коста Јовановић, 1955.
(уље на платну,
Народни музеј Краљево, инв. бр. 161) 

Живорад Настасијевић,
Моја баба Јелена Јовановић, 1955.
(уље на платну,
Народни музеј Краљево, инв. бр. 162)
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8   Светомир Настасијевић описује оца као строгог и правичног: „Никола, поред рада на грађе-
винарству и млинарству успева и да много чита литературу разне садржине и да се бави музиком, 
јер је доста добро свирао на флаути. Био је врло озбиљан, строг и правичан, како према својој 
породици, тако и према људима са којима је имао радне односе... Учествовао је као четовођа у оба 
српско-турска рата, а у српско-бугарском рату био одликован за храброст: Медаљом за војничке 
врлине, Споменицом за рат за ослобођење и независност, 1876–1878. године, Орденом таковског 
крста 1885–1886. године. За храброст је добио и сабљу. Нав. дело, 27, 28.

9   У нападу Немаца у Другом светском рату, 15. октобра 1941. године, више од 90 процената Гор њег 
Милановца нестало је у пламену изазваном фосфорним плочицама, између осталог и дом зна-
менитих Милановчана, Настасијевића. Нав. дело, 16.

леном Јовановић, упознала Николу8 и са њим засновала породицу. Живели су у Ра-
јићевој улици бр. 7 у Горњем Милановцу, у породичној кући која није сачувана, већ 
је поделила судбину већине горњомилановачких домова у Другом светском рату.9 
Никола и Милица су се трудили да за своју децу обезбеде најпотпуније образова-
ње, па је најпре Живорад са дванаест година, у пратњи своје старије сестре Ната-
лије, отишао 1905. године на школовање у Београд. Момчило им се придружио 1913, 
а 1920. године досељава се цела породица.

Њихов дом у Ратарској улици бр. 131 (данашња Улица краљице Марије бр. 55) 
по ста  је „оаза” уметности, врéло окупљања културне елите. У Салону Настасијевића, 
ка  ко су га називали, активном од 1924. до 1936. године, водили су се разговори о 
књижевности, уметности и музици, а често је постајао концертна сцена на којој су 
чла нови породице изводили барокну музику и дела бечких композитора: Момчи ло 
је најчешће свирао флауту, Светомир виолу, a Славомир виолончело. Момчило је 
на флаути био виртуоз а свирао је и клавир, виолончело и виолину. Осим тога имао 
је изузетно леп глас тенорског регистра, а Светомир је осим виоле, свирао флауту, 
виолончело и виолину. Зидови стана били су оплемењени Живорадовим радови -
ма и портретима чланова породице. Сликар је са осталима делио љубав према му -
зици, а и сам је добро свирао виолину и флауту. Чланови оркестра били су и Стани-
слав Винавер, који је свирао клавир, и вајар Периша Милић, који је музицирао на 
флаути. Чести гости салона били су Димитрије Митриновић, Исидора Секулић, ко-
ја је волела да своје разговоре са Момчилом води у малом друштву, композитор Ста-
нојло Рајичић и други. Као познавалац светских језика, Момчило је пратио култур-
ни живот Европе и на окупљањима преносио новости. Скоро никада није гово рио 
о својој поезији.

Живорад Настасијевић,
Спасоје Ђорђевић, грађевинар
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-1159)
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10   Уметник Живорад Настасијевић, преминуо је 6. маја 1966. године. Поводом 50-годишњице 
смрти приређено је ово издање његових Успомена (прим. прир.). 

Свој животни пут Живорад Настасијевић је описао у Успоменама, које је писао 
1966. године, у самом зениту живота.10 Успомене описују период до 1923. године, када 
је имао прву самосталну изложбу у Београду, говоре о детињству, школовању, сва-
ко дневном животу грађанске породице Настасијевић, а пре свега износе потресне 
при че из Великог рата, чији је Живорад био активни учесник. Књига Живорада На-
стасијевића, најстаријег од четворице браће, прилог је његовој животној и профе-
сионалној биографији, али и биографији сво седморо деце Милице и Николе На-
стасијевић. Посебну пажњу писац посвећује брату Момчилу и његовом утицају на 
ауторово одрастање. Момчило Настасијевић је читавој породици био ослонац.

Успомене Живорада Настасијевића могу се поделити на целине: Детињство, 
поро дица и значај одрастања уз брата Момчила; Полазак у Уметничку школу; 
Школова ње у Минхену; Први светски рат и његове голготе; Боравак у Паризу и 
Коста Ми личевић – уметник и пријатељ.

Највећи део Успомена посвећен је голготи Првог светског рата. Ступање у Ђачки 
ба таљон 1. септембра 1914. године у Скопљу, кратка војна обука и сам опис битака, 
најупечатљивији су делови сликаревих сећања. Овај део књиге дочарава нам уоби-
чајени дан војника у току ратних дејстава и ван њих, превирање мисли, одговор-
ност младих људи који су преузели улогу водника или командира. Чак и тру бач који 
најављује напад осећа одговорност: „Морам да чистим трубу сигурно ћу свирати 
јуриш!” По Живорадовом тексту могла би се нацртати мапа кретања Гво зденог пука 
у којем је служио. Описи догађаја садрже и дозу ратног хумора: „Ако се деси и код 
Београда да вршимо овакве јурише као што их је било неколико на Врап чевом брду, 
од нашег другог ’Гвозденог пука’ остаће само успомена, па да нас опева ју гуслари по 
вашарима.” 

Ако је и било недоумица о Живорадовој улози у току Великог рата, Успомене их 
раз решавају. Био је храбар, цењен од стране војника и официра, а такво поштовање 
се стиче искључиво храброшћу и ратном вештином. У биткама је најчешће био у 
пр вим борбеним редовима. За учешће у Колубарској бици одликован је Златном 
ме даљом за храброст. Његово знање језика, нарочито немачког, помогло му је да 
са неколико сабораца зароби 1.200 Чеха на положају недалеко од планине Рудник. 
Обра зовање и начин комуникације са претпостављенима и војницима отворили су 

Живорад Настасијевић,
Мој брат Момчило, 1927.
(уље на платну, Музеј РТК, Л-281)
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Живораду путеве ка многим пријатељствима. Спознао је приче обичних војника 
ко ји су на својим плећима изнели Велики рат, саосећао је са њиховим недаћама и 
че сто био сведок њиховог рањавања или погибије. Његова уметничка радозналост 
и у рату му је донела познанства. Имао је прилику да упозна и Флору Сендс. О то ме 
колико је био поштован као борац сведочи податак да је одмах после тежег рања ва-
ња пребачен на даље лечење у Алжир и да је могао да бира где ће га послати на опо-
ра вак. Уметности се не одриче ни током рата; описује како у паузама између борби 
црта, зајед но са чувеним мајсторима Црнотравцима обнавља порушену цркву Не-
ма  њи ћа, после преласка преко Албаније ради кулисе за позоришну представу. Про-
гла  шен је 1917. године за ратног сликара. По завршетку рата, учествује на Излож-
би ратних сли кара, где осим њега своје радове излажу: Михаило Миловано вић, 
Милош Голубовић, Стеван Милосављевић и Коста Миличевић.

Осим ликовне уметности, за Живорада је подједнако била важна и музика. На 
опо равку у Алжиру, где су Срби дочекивани као јунаци, уметник се, како сам каже, 
„лако спри јатељио” са композитором Камијем Сен-Сансом. Са гостима алжирске 
бање че сто је изводио дела Моцарта и Бетовена. Његова везаност за музику поти че 
од оца Нико ле који је и сам свирао флауту и инсистирао на музичком образова њу 
своје деце.11 Сва четворица браће, свирала су у оркестру „Станковић”. Живорад је 
сви  рао прву флауту, Светомир прву виолину, а Момчило и Славомир виолончела. 
Се дели су за једно за истим музичким пултом. 

По доласку на школовање у Београд, заједно са сестром Наталијом 1905. године 
од лазио је у позориште и нарочито уживао у музичким паузама између чинова. То-
ком школовања у Минхену посећивао је концерте, о којима је забележио: „Чуо сам 
све класике по много пута а улазнице су биле врло јевтине.” 

Описује своје интересовање за уметност и пре уметничког образовања, као и 
окол ности под којима су његови радови настајали. Летњи распусти су били најлепши 
део његовог одрастања и увек их је са нестрпљењем чекао. У околини Горњег Ми-
лановца, где је са породицом живео, настали су његови први акварели, а касније и 
неки од најзначајнијих радова.

Од свих чланова породице највећу пажњу посвећује брату Момчилу, са којим је 
провео детињство. Помиње и бабиног млађег брата Спасоја, од кога је, како каже, 

11   У свом тексту Живорад описује како је отац чак и птицу кос научио да репродукује мелодију, 
напомена бр. 12 на стр. 26.

Живорад Настасијевић,
Портрет брата Светомира, 1926.
(уље на платну, Музеј РТК, Л-282)
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наследио таленат и на чији изглед и понашање је био изузетно поносан: „Он је био 
веома озбиљан и угледан човек а ја сам га уважавао у највећој мери иако сам био 
мали. Носио је плаво чохано одело а за појасом два пиштоља и јатаган, и на глави 
црвени фес са дебелом свиленом кићанком. Запамтио сам како му грађани учти во 
скидају капе кад би пролазио улицом...” Његов лик је овековечио цртежом на па-
пиру под називом „Спасоје Ђорђевић, грађевинар” (стр. 10). 

Одлазак на школовање из Горњег Милановца у Београд, у Уметничку-занатско 
шко лу, преломни је тренутак у животу Живорада Настасијевића. Он даје целовиту 
сли ку уметничке сцене, са именима попут Стеве Тодоровића, Ђорђа Крстића, Уроша 
Предића и Паје Јовановића, и говори о уметницима који тек стасавају: Кости Јоси-
повићу, Милошу Голубовићу, Александру Шаци Лазаревићу, Моши Пијаде, Емануе-
лу Маши Муановићу, Видосави Види Ковачевић, Кости Миличевићу, Живојину Лу -
кићу и другима.12 Описао је своје упознавање са Надеждом Петровић 1912. године. 
Ње гова интересовања га воде и у књижевне кругове, као и на представе тада чувеног 
глум   ца Бране Цветковића у кафани „Коларац”. 

Уметник своје школовање наставља на Академији у Минхену као стипендиста 

Ми нистарства просвете. У почетку похађа наставу на приватној академији професора 
Морица Хајмана, а потом се уписује у Одељење за цртање у класи професора Херма-
на Гребера. Ту затиче своје пријатеље Васу Поморишца, Миодрага Петровића и Вил-
ка Гецана. У минхенским круговима београдска Уметничка школа била је изузетно 
цењена и то је један од разлога што наш уметник има све услове за образовање. 
Описује своје прве сусрете са импресионизмом и каже да је баш „незаинтересова-
ност публике” за овај правац код њега побудила посебну пажњу.

 
Атентат у Сарајеву променио је живот свим нашим стипендистима.13 Све недаће 

повратка са прекинутог школовања описане су у Успоменама. Иако млад, Живорад 
већ тада има свест о одговорности коју рат носи. Делио је нестрпљење својих друго-

12   Биографије значајних личности из Живорадовог живота описане су кроз текст Успомена, у 
напоменама приређивача.

13   Гаврило Принцип био је стални гост дома Настасијевића. Сестри Даринки, Гаврило је држао 
часове немачког језика, а Момчило је Гаврилу држао часове математике и француског језика 
због његовог нередовног школовања. Последице атентата описују и Живорад и Светомир Наста-
сијевић у својим сећањима, напомињући да је читаву преписку са Гаврилом Принципом породица 
спалила, Живорад у Минхену, а остали у Горњем Милановцу, што је била мудра одлука, с обзиром 
на то да је вршен претрес њиховог дома и Живорадовог минхенског студентског стана. 

Живорад Настасијевић,
Портрет брата Славомира, 1954. 
(уље на платну, Музеј РТК, Л-271)
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У атељеу у Солуну: К. Миличевић, Ж. Настасијевић, В. Вујаклија и М. Голубовић
(Ј. Секулић, Минхенска школа и српско сликарство, Београд 2002, 58)

Живорад Настасијевић,
Портрет сестре Наталије, 1911.
(уље на платну, Музеј РТК, Л-285)
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ва да што пре ступи у Ђачки батаљон: „Моју генерацију никако не позивају у војску. 
Ја једнако чекам позив код куће. Отац ми је купио официрски штоф за униформу...” 
Заједно са Станиславом Винавером, Миливојем и Светомиром Борисављевићем из 
Горњег Милановца постаје део Другог гвозденог пука у армији војводе Степе Сте-
пановића.

Упечатљива је и прича о сликару Кости Миличевићу. Њихово пријатељство На-
с та сијевић описује од првог непријатног сусрета у Уметничкој школи дајући опис 
Костиног „тешког” карактера. Дружење Косте и Живорада касније прераста у најве-
ће пријатељство. Костина прерана смрт била је тежак ударац за Настасијевиће, по-
себ но за Живорада. 

Успомене су писане са жељом да „буду настављене и да коментарима породи-
це буду обогаћене”, како истиче Светомир Настасијевић на крају књиге. Приређен 

Живорад Настасијевић,
Портрет сестре Славке, 1920.
(уље на платну, Музеј РТК, Л-287)

Салон породице Настасијевић у Београду, 1925. године
(фотографија, Музеј рудничко-таковског краја, Л-915)

Живорад Настасијевић,
Портрет сестре Даринке, 1952.
(уље на платну, Музеј РТК, Л-815)
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текст са држи сачувана објашњења Светомира и Живорада, а допуњен је напомена-
ма при  ређивача. Места у тексту које је аутор обе лежио, а чија обја шњења нису са-
чувана, разјаснили су приређивачи кад год је то би ло могуће. Сам Светомир даје 
обја  шњење да су Успомене писане у стилу Мемоара Про те Матеје Не надовића, које 
је сли кар изузетно ценио. Текст би употпунио не објав љени ру ко пис Моја сећања на 
Живорада Настасијевића, Милутина Ристића, прав ника и пот пуковника, Живо ра-
до вог ратног друга из славног ђачког батаљона 1300 кап лара, али до тог рукописа 
ни  смо могли доћи. Текст није прилагођаван са временом правопису како се због нез-
нат  них граматичких грешака не би нарушила аутентичност уметникових описа.

 
Дом Настасијевића био је центар грађанске културе. Настасијевићи су сачували 

ин дивидуалност, развијали нове правце у уметности. Момчило је зачетник „матерње 
мелодије”, један од најоригиналнијих српских песника и, по речима Александра 
Јеркова: „Данас је Момчило Настасијевић наша традиција.” Живорад се посветио 
им пресионизму и обнови фреско сликарства, Славомир је повратио славу исто риј-
ском роману, Светомир је био музички критичар, композитор вокално-инструмен  -
талне музике, балета и један од ретких аутора српске опере. Сестре, а посебно 
На  талија, биле су ослонац браћи. Породица Настасијевић, свакако је заслужила 
цело виту причу. Странице Успомена Живорада Настасијевића допринос су томе. 

Мирјана Глишовић



Успомене
Живорада
Настасијевића
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1   О породици Настасијевић детаљно у уводном тексту Живорад Настасијевић: детињство, 
умет  ност и Велики рат у Успоменама.

Рођен сам у Горњем Милановцу 13. (26) јануара 1893. године. Отац ми је био 
Никола Настасијевић, грађевинар, а мајка Милица, рођена Јовановић.1 Детињство 
сам про вео врло лепо са сестром Наталијом и братом Момчилом. Ту у Г. Милановцу 
завршио сам основну школу. 

Ја сам био врло добар ђак, али је Момчило био много бољи од мене, јер је волео 
шко лу. Он је важио стално као најбољи ђак у целој нашој основној школи. Што се 
ме не тиче ја сам највише волео да цртам, а отац ми је још пре поласка у основну шко-
лу, набавио кутију акварела. 

Имао сам шта да радим јер је околина наше вароши врло погодна за сликање, са 
много лугова и брежуљака; а нарочито наша река Деспотовица, са њеним вировима 
и врбацима, била је врло привлачна. (Онда је била много већа и јака планинска ре-
ка, али после једног јаког земљотреса на Руднику, врло се смањила. И сад је мала).

Ја сам био самоук, али сам ишао са Момчилом да сликам акварелом те пределе, 
и мо рао сам да се сналазим како знам јер ме нико није учио. 

Нисам имао никакве сликарске узоре, осим два цртежа рађена црном кредом, 
који су били на зиду у нашој учионици. Један је представљао Илију Бирчанина како 
пре да  је порез Фочићу Мехмед-аги, а други, истом руком рађен, Танаска Рајића како 
бра  ни од Турака свој топ на Љубићу 1815. године. Ове цртеже је радио неки добар 
мај стор, а били су велики око 70 цм. Осим тога, још једна репродукција – графика 
портрета Доситеја Обрадовића, са натписом: Доситеј Обрадовић – цртао Урош 
Пре дић. Кад сам питао учитеља ко је тај Урош Предић, он ми одговори: „То је један 
веш так”. 

Ја и Момчило смо више пута одлазили много даље од вароши; да цртам и аква-
ре лишем; па смо ишли чак до Луњевице и до Вујна, па и до Такова (топоними у око-
ли ни Горњег Милановца, прим. прир.), али нас је онда пратио наш момак Рајко, 
који је увек, целог пута, правио вицеве и шалио се. Овај Рајко знао је да имитира све 
жи вотиње и псе и курјаке, мачке, лисице, гавране итд. Врло смо га волели.

У Такову је онда био двор – летњиковац краља Александра Обреновића, и ту 
је би ло неколико слика, већином портрети Обреновића династије. Један портре је 

Прва страна Успомена Живорада 
Настасијевића
(Војни музеј, Београд, инв. бр. 801)



Успомене Живорада Настасијевића20

Никола, Милица и мала Наталија Настасијевић
(фотографија, Музеј рудничко-таковског краја, Л-1020)

Живорад Настасијевић, Предео, 1930.
(уље на платну, Народни музеј у Београду, 
инв. бр. 032-103)

Живорад Настасијевић, Улица
у Горњем Милановцу I, 1935.
(уље на шперплочи, 38 х 45 цм,
вл. Бата Клепић, Београд; Љ. Миљковић, 
Живорад Настасијевић: цветом изнад, 
кореном испод националног:
Галерија РТС, Београд,
13. мај – 25. јун 2010, кат. бр. 19)



Успомене Живорада Настасијевића21

био у природној величини, цела фигура краља Александра, који ми се неизмерно 
допа дао. (Увек сам једва чекао, због те слике, да идем у Таково). Овај двор је после 
уби ства краља Александра Обреновића 1903. године изгорео.

У то време уживао сам велики углед у школи због цртања, јер су ми све главе 
што сам онда цртао личиле добро на моделе. Више пута учитељ ме изведе „на таблу” 
да нешто нацртам из главе па да то ђаци прецртавају. Учитељ ми да прутић, да идем 
из међу скамлија и обилазим како ђаци цртају, а он оде у варош. Нареди ми да изуда-
рам сваког ко буде немиран. Али ја овај прут нисам никад употребио, јер би онда 
они мене сачекали у дворишту на одмору и не знам како бих прошао, јер су то све 
били, углавном, мали разбојници.

Преко пута нас, у нашој улици, имали смо комшиницу Христину-Кину2, која је 
би ла добра пријатељица моје мајке, била је врло повољна као модел, али није хтела 

Мајка Милица са Наталијом и Живорадом Настасијевић (у крилу)
(фотографија, Музеј рудничко-таковског краја, Л-1019)

2   Христина – Кина Васић, била је мајка Драгише Васића, академика, политичара, адвоката, књи-
жевника и новинара, рођеног у Г. Милановцу 1885. године. Крајем Другог светског рата, јуна 1945.

Дворац краља Александра и 
краљице Драге Обреновић у Такову 
(дописна карта, издање Љубише Ђонића, 
1902; Међуопштински историјски
архив Чачак) 

Христина и Вићентије Васић, 
трговац, родитељи књижевника 
Драгише Васића
(Група аутора, Стари Милановац,
Горњи Милановац 2003, 79)
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никако да ми позира за цртеж, већ је изјављивала, и то свечано, да ћу је сликати кад 
будем постао академски живописац, и то у живим бојама на платну, а слика да буде 
у природној величини „као врата”.

И тако је све то ишло, не може боље бити; кад једног дана 1904. године у лето, 
отац доведе из Чачка Ђоку Јовановића3, онда најчувенијег вајара у Србији, да види 
моје радове. Ђока је долазио врло често из Београда у Чачак на бициклу, јер је у 
Чач ку имао брата апотекара4 и ту се мој отац с њим и упознао. Кад је видео радове 
изне  надио се, јако ме потапшао по рамену и казао оцу да треба да учим сликарство, 
само сам још мали, а он ће видети нешто за мене, и оде у Београд. 

У то време је порушена и наша стара велика кућа5, која се налазила горе баш до 
нашег парног млина, а ми смо становали доле у новој кући у улици Танаска Рајића. 
Та стара кућа била је врло интересантна, у старом балканском стилу, са много соба 
а припадала је браћи моје бабе по оцу, они су је и подигли. То су били Настас и Спа-
соје Ђорђевићи, који су раније подигли и нашу цркву у Г. Милановцу, као грађеви-
нари кнеза Милоша. Ја сам ову кућу цртао неколико пута, а запамтио сам и млађег 
бабиног брата Спасоја. Он је био веома озбиљан и угледан човек, а ја сам га ува-
жавао у највећој мери иако сам био мали. Носио је плаво чохано одело, за појасом 
два пиштоља и јатаган, а на глави црвен фес са дебелом свиленом кићанком. Запам-
тио сам како му грађани учтиво скидају капе кад је пролазио улицом. Мене је дедa 
Спасоје много волео зато што сам радио слике, јер је и његов отац Анђелко Ђорђевић 
био сликар у Охриду, а звали су га Зограф. 

У јесен 1904. ја сам се уписао у пети разред основне школе, а Момчило у чет-
врти. Тада смо били мало већи па смо могли и сами да идемо у „Клисуру” на путу 

године, осуђен је на смрт као главни идеолог четничког покрета и по једној верзији догађаја, стре-
љан у Бања Луци. Рехабилитован је 15. децембра 2009. године од стране Окружног суда у Бео-
граду.

3   Ђорђе Ђока Јовановић (Нови Сад, 1861 – Београд, 1953) био је први српски академски вајар. На-
кон студија технике у Београду, Академије за ликовне уметности у Бечу и Минхену, дипломирао 
је вајарство 1890. године у Паризу на École des Beaux-Arts. Био је професор, а потом и управитељ 
Уметничко-занатске школе у Београду, од 1905. до 1919. године. Предавао је моделовање, декора-
тивно вајарство, вечерњи акт и графику. Први светски рат провео је у Француској. Постао је ре-
довни члан Српске краљевске академије 1920. До пензионисања, 1926. године, био је инспектор 
Министарства грађевина. 

4   Аристид Јовановић, рођени брат Ђоке Јовановића, био је апотекар у Чачку.

5   Oва кућа је порушена пошто су приликом пожара изгорели сви њени дрвени делови (напомена 
Светомира Настасијевића, прим. прир.)

Ђорђе Ђока Јовановић
(Нови Сад, 1861 – Београд, 1953),
први српски академски вајар; 
професор, а потом и управитељ 
Уметничко-занатске школе у 
Београду, од 1905. до 1919. године
(Ђорђе Jовановић (1861–1953), 
Електронски каталог изложбе број 185, 
Библиотека Матице српске, Нови Сад, 
24. јун – 21. јул 2011, 4)
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6   Сеоска црква y духу српсковизантијског стила, грађена почетком XX века, по плановима архи-
текте Милорада Рувидића, задужбина је генерала Марка Катанића из 1906. године.

7   Учитељ бреснички г. Лазар Акшамовић (Р. М. Илић, „О љубићским селима (Прислоница – 
При  јељина – Брђани – Соколићи – Коњевићи – Горња Трепча – Доња Трепча – Остра – Бечањ 
– Бре    сница – Тамник – Лађевци)”. Српски етнографски зборник. Књига пета 1903. година, прир. 
А. Ма  ринковић).

Милановац – Чачак у наш други млин – воденицу на реци Деспотовици, испод пла-
нине Вујна, пет километара од вароши. Ту је поред јаза био велики ред топола па 
сам их ја акварелисао више пута. А цела околина је била врло интересантна, па смо 
често ту и преноћили, јер смо имали доброг воденичара, а било је и врло много 
сла вуја.

Лето 1905. године провели смо ја и Момчило у селу Бресници на путу Крагује- 
 вац – Краљево, где је отац подизао цркву6. Ту смо врло добро проводили време, а учи-
тељ Акшамовић7 имао је два сина наших година, па смо с њима били врло присни. 

У дворишту школе било је доста шљива које су добро биле родиле, а слатке као 
мед. Нас четворица се попењемо да беремо шљиве, а Момчило се некако омакне 

Горњи Милановац у периоду 1899–1909. године – десно је Црква Свете Тројице
а лево хотел „Национал” (дописна карта, документација Музеја рудничко-таковског краја) 

Споменик на гробу Настаса 
Ђорђевића, претка по коме је 
породица Настасијевић понела 
презиме, на градском гробљу у 
Горњем Милановцу, са записом: 
„Овде почива Настас Ђорђевић, 
родом из Охрида кои цркву направи 
у овој вароши и кои поживе
55 г. а умре 20 ноембра 1866 г.” 
(фотодокументација Музеја РТК)

Живорад Настасијевић, Пејзаж,
без године (туш на папиру,
Музеј РТК, Л-1097)
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са гране и падне на земљу и тешко ишчаши руку у лакту. Почне да се превија од 
бо  лова. Ја и онај један дечак учитељев син одјуримо на друм да нађемо некога, да 
му намести руку а други дечак, Раде, остане да чува Момчила. На путу чујемо да је 
пре пола сата прошао туда неки чича Срећко из Кнића, који је био на вашару у Мр-
чајевцима, па пошао кући. Кажу за њега да добро намешта сломљене ноге и руке. 
Ја и Тико Акшамовић појуримо за њим према Книћу и стигнемо га после пола сата. 
Кад смо му рекли у чему је ствар он се одмах окренуо и пошао натраг према Бре с-
ници да намести руку Момчилу. Срећом убрзо нас стигне један сељак на коњу и он 
даде коња чича Срећку да пре стигне. Кад смо ја и Тико стигли у Бресницу овај чича 
је већ Моми наместио руку и то одлично. Хтеде отац да му плати труд, али он није 
хтео ни да чује за ма какву награду. А тако му је добро наместио руку да није било 
никаквих последица. Сећам се да му је привио на руку неку дашчицу, и да су болови 
брзо престали. 

Једног дана кад је Момчилу рука била добро, решимо да идемо у село Цветке 
код Краљева, да ја сликам акварелом гроб Јована Курсуле, јунака из Првог устанка, 
који је на мегдану код Варварина 1810. године убио Црног Арапина. Он је сахрањен 

Живорад Настасијевић је 1954. године израдио уље на платну
Јован Курсула убија Црног Арапина у Варварину 1810.
(Музеј рудничко-таковског краја, Л-821)

Живорад Настасијевић,
Припремни цртеж за композицију 
Јован Курсула убија Црног Арапина
у Варварину 1810., 1954.
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-3)
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8   Реч је о Државној уметничко-занатској школи, основаној 1905. године у Београду под тим на-
зивом. После смрти Кирила Кутлика, рад његове Српске цртачке и сликарске школе настављају 
Риста и Бета Вукановић. У својој кући, у Капетан Мишиној улици 13 оснивају Уметничко-занат-
ску школу. На тој локацији школа је била само 1905. године, да би, на захтев оснивача, министар 
просвете и црквених дела доделио просторије у згради у Улици краља Петра 4, које је дотада 
користила Прва београдска гимназија. Школа је радила све до оснивања Академије ликовних 
уметности у Београду, 1937. године.

у селу Цветке код цркве. С нама пође и наш момак Рајко, а отац нам дâ свога коња 
да јашемо на смену. Одемо и нађемо гроб; видимо обичан сељачки споменик и ја 
израдим акварел. Ово ми је био последњи рад што сам израдио као самоук.

После одемо код једног сељака очевог пријатеља. Он нас лепо дочека и богато 
почасти; и коња добро нахрани. Како се тога дана десио неки мали празник и сеља-
ци нису радили, наш Рајко извади од некуд фрулу и почне да свира у дворишту, где 
се одмах искупе неколико девојака и момака и почну да играју, а Рајко постаде важна 
личност јер је врло добро свирао на фрулу, а истовремено из грла „басињао”. Кад смо 
пошли натраг у Бресницу, поздравимо се Бог зна како љубазно са сељацима. Целог 
пута смо певали а Рајко је успут задиркивао снаше, лајао, и гакао као матори гавран. 
Кад наиђемо на неко село, сву пашчад узбуни својим лајањем. Код једног потока 
наиђемо на две змије шарке и Рајко одмах једну убије тојагом, а друга му побегне. 
Це лог пута даље гунђао је што му је она друга змија умакла, и да ће због тога да га 
би је баксузлук. 

На неколико дана после тога мени се деси једна важна ствар. Једног дана учитељ 
Акшамовић донесе новине где је изишао чланак о оснивању Уметничке школе у 
Београду8, и да школа почиње рад првог септембра, а тада је већ био крај августа.

Мој отац одмах реши да ме упише у ту школу, и пошаље истог дана Рајка на ко њу, 
преким путем, у Милановац да однесе депешу за Ђоку Јовановића вајара у Београ ду, 
који је био Управник школе. У депеши је писао, да ли може да ме прими у школу, иако 
ми је тек двана(ј)ест година, и моли га да одговори депешом. Кад је Рајко кренуо на 
пут ја му рекох да гледа да ми донесе добар одговор, он ми само рече: „Не брини”. 
Сутрадан врати се Рајко и донесе депешу од Ђоке вајара где јавља да сам примљен и 
да дођем десетог септембра у школу. Одмах кренемо кући у Милановац са оцем, да 
се ја спремим за Београд и петог или шестог септембра 1905. године пођем у Београд 
са сестром Наталијом.

Чланак о оснивању Уметничко-
занатске школе, Политика,
25. август 1905, бр. 581, стр. 2
(http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/
politika/1905/08/25#page/0/mode/1up, 
приступљено 17.02.2016)
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9   Београд је онда имао 92 000 становника. (напомена Живорада Настасијевића, прим. прир.)

10   Ната-Наталија-најстарија Живорадова сестра. (напомена Светомира Настасијевића, прим. прир.)

11   Риста Вукановић (Бусовина код Требиња, 1873 – Париз, 1918), српски сликар импресиониста, 
школован у Петрограду и Минхену, после смрти Кирила Кутлика, оснивача Српске цртачке и сли-
карске школе, наставио је његов педагошки рад, као један од „управитеља” и професора Умет нич-
ко-занатске школе (1905–1918), заједно са својом супругом Бетом Вукановић, Марком Мура том и 
Ђорђем Јовановићем.

12   Сећам се кад је отац једном приликом ухватио, код извора Млаковца младог коса. Ставио га у 
кавез и учио га свирајући на флаути неку мелодију. За неколико дана, кос је то научио и само је то 
певао. (напомена Живорада Настасијевића, прим. прир.)

Уметничка школа

Моја сестра Наталија (била је пет година старија од мене) и ја стигнемо добро 
у Београд9. Ја се настаним код брата моје мајке Николе Јовановића. Он је био чи-
но вник неког Министарства и становао је са породицом у Проте Матеје улици; 
заборавио сам број.

Мој отац и мајка имали су у Београду доста пријатеља који су сви и мене знали, 
па ми није било много тешко што сам отишао од куће.

Десетог септембра ујутру одведе ме Ната10 у школу. Краља Петра ул. бр. 4, стара 
зграда код Саборне цркве. Био сам много узбуђен а по мало и уплашен. Дочека нас 
Риста Вукановић11, професор, врло љубазно. Ја се одмах раскравих, а кад је мало доц-
није наишао и Ђока Јовановић и пошто ме је пољубио и помиловао, одмах сам се 
осетио као код своје куће. Видим да ће овде да буде нешто добро. Ту се мало изне-
надим, кад сам видео да су сви ученици много старији од мене. Нема ни једног (бар 
једног) да је мој вршњак. Али добро је. Главно је да сам ја овде. 

Наталија остане са мном још десетину дана, па смо трипут ишли у позориште. 
Ту ми се допало кад је оркестар свирао између чинова; нарочито ми се допао флау-
тис та из оркестра јер смо на том инструменту ја и Момчило, већ у Милановцу, учи-
ли да свирамо на очевој флаути (наш отац је био врло добар флаутиста и много је 
волео музику).12 

Ната ми накупује доста материјала за рад, по упутству Ристе Вукановића и ја 
по ђем у школу.

Онда се школа звала Уметничко-занатска школа. Ово занатска је додато због 
то га што је школа поред помоћи коју је примала од Министарства просвете, морала 
да тражи и помоћ од Министарства Народне привреде, а ово Министарство је тра-
жило да школа, бар донекле, има и занатски карактер – то јест примењене умет но-

Живорад Настасијевић као ђак 
Уметничко-занатске школе
у Београду
(фотографија, Музеј РТК, Л-1052)
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13   Бета Вукановић (рођена Babette Bachmayer, Бамберг, 1872 – Београд, 1972) сликарство је учи ла у 
Школи за примењену уметност и Женској академији у Минхену, а затим приватно код Кар ла Ма ра 
и истовремено графику код Максимилијана Дасиоа. Радила је и у атељеу Антона Ажбеа. Шко-
ловање је за вр шила на академији Delecluze у Паризу, а потом са супругом Ристом Вуканови  ћем 
долази у Бео град. У балканским и у Првом светском рату била је међу болничаркама добровољ-
цима. По ред тога што је била истакнути импресиониста, пленериста, каснија дела су јој више 
реалистичка, а сма тра се и зачетницом уметничке карикатуре у нашој средини.

14   Марко Мурат (Лука Шипанска код Дубровника, 1864 – Дубровник, 1944) студије сликарства је 
за вршио на Минхенској академији. Радио је као предавач у Другој београдској гимназији и Умет-
ничко-занатској школи, у Београду, а затим се у Дубровнику посветио бризи о културним споме-
ницима као конзерватор. Његово најпознатије дело је велика историјска композиција „Улазак 
ца ра Душана у Дубровник”, за коју је добио бронзану плакету на Светској изложби у Паризу 1900. 
године.

сти, па су зато увели и предмет Народну орнаментику, као декоративну умет ност. 
Тај предмет је предавао Драгутин Инкиостри – Мeдењак; декоративни сликар. 
Шко  ла је основана те, 1905. године. Први наставници су били: Ђока Јовановић, за 
ва јар с т во и управитељ школе; Риста и Бета Вукановић13, и Марко Мурат14 за сли-

Улица краља Петра, Београд, почетак ХХ века

Наталија Настасијевић (1888–1923), 
најстарија Живорадова сестра, била 
је филозоф по вокацији, омиљена
и поштована од свих, лепо је певала 
народне и сентименталне песме 
(фотографија, Музеј РТК, Л-914)
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15   Драгутин Инкиостри Медењак (Сплит, 1866 – Београд, 1942), сликарство је прво учио као са-
моук а затим у Фиренци код професора Филаделфа Симија, али је на њега далеко више утицао 
архитекта и теоретичар уметности Алфред Мелани. Током боравка у Италији, Инкиостри је са-
владао и фотографски занат. Пропутовао је приморје, Македонију, Косово и Метохију, Јужну Ср-
бију, прикупивши и обрадивши преко 2.000 мотива народног веза, ткања и резбарије. Његов рад 
на оснивању оригиналних југословенских декоративних стилова, нарочито српског, изузетног је 
значаја.

кар   ство, Дра гутин Инкиостри – Медењак15 за декоративну уметност и народну ор-
намен   ти ку. За историјске предмете наставници су били: Петар Бајаловић, проф. 
Уни   вер зи тета, за Нацртну геометрију и перспективу, др Божа Николајевић, проф. 
Уни  вер  зи тета за Историју уметности, др Бранислав Петронијевић, проф. Универз. 
за Есте  тику, др Војислав Ђорђевић, лекар за Анатомију, Стојан Тителбах архитекта 
за ар хитектонске облике и стилове и Гвозден Клајић за литографију и графику. Из 

Ђаци Уметничко-занатске школе у Београду 1907/8. – Живорад Настасијевић
стоји у другом реду, трећи с десна (С. Живковић, Коста Миличевић, Београд 2003, 84/4)

Бета Вукановић (фоторепродукција, 
документација Музеја РТК)

Марко Мурат (фоторепродукција, 
документација Музеја РТК)
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ово га се види колико је школа била добро постављена, јер су сви наставници људи 
од ве ликог угледа.

Од ученика из ове прве генерације затекао сам следеће:
  1. Коста Миличевић
 2. Коста Јосиповић
 3. Милош Голубовић
 4. Александар-Шаца Лазаревић
 5. Драгомир Кандић
 6. Моша Пијаде
 7. Душан Качавендић
 8. Ахмед Далипагић
 9. Емануел-Маша Муановић
10. Видосава-Вида Ковачевић
11. Живојин Лукић
12. Стаменко Ђурђевић
13. Димитрије Јевтовић-Полимац
14. Живорад Настасијевић
15. Драгослав Јовановић
16. Драгослав Стојановић
17. Влада Гавриловић

Одмах сам видео да сви врло добро цртају, јер су већ негде раније учили.

Била су два сликарска одељења: Ристе Вукановића и Марка Мурата, и вајарско 
одељење Ђоке Јовановића. Вајарско одељење имало је свега три ученика: Жику Лу-
кића, Стаменка Ђурђевића и Димитрија Јевтовића – Полимца. 

Доцније се појавио још један дечак, мој вршњак, и њега уврстише са мном да 
црта по гипсу. Звали смо га Муса.

Мене Риста Вукановић после два месеца пребаци да цртам по живом моделу, а 
Муса и Полимац (имао је око 27 год.) остану да цртају по гипсу. Они су се бунили, 
али је остало онако како је Риста одредио.

Још одмах у почетку једна ствар ми је била врло нејасна: никако нисам могао 
да ухватим рачун шта је ту био Коста Миличевић, јер је он био најстарији од свију, 
а носио је и браду, па се није знало да ли је ученик или професор, а ја нисам смео 
никога да питам. Напослетку тетка Ката, служавка, рекла ми је за Косту: да он ни-
је никакав ученик а најмање професор, и да само онако долази јер нема где да се 
склони. Иако је био јако сиромашан волео је свакога да исмејава и да издава имена. 
Он је Косту Јосиповића прозвао „Сос”, а Драгослава Јовановића, који је иначе био 

Ж. Настасијевић (четврти с десна), 
Моша Пијаде и Малиша Глишић 
(други и трећи с десна) са ђацима 
Уметничко-занатске школе
у Београду
(фотографија, Музеј РТК, Л-1045)

Живорад Настасијевић
и Коста Миличевић на изложби 
Уметничко-занатске школе у 
Београду, пре Првог светског рата
(фотографија, вл. Спомен збирка Павла 
Бељанског у Новом Саду)
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16   Коста Миличевић (Врака код Скадра, 1877 – Београд, 1920) школовао се у Српској цртачко-
сликарској школи Кирила Кутлика (1895–1898) у Београду, кратко време у Прагу (1898–1899), по-
том у бечком атељеу Хајнриха Штреблова (1899) и Минхену (1902–1903). Током школовања, али 
и касније, живео је у веома тешким материјалним условима. У Првом светском рату, прво као 
војник, а потом и ратни сликар Врховне команде на Крфу, насликао је дела која представљају ре-
презентативне примерке српског импресионизма. 

17   Александар Шаца Лазаревић (1888–1914) учио је сликарство у Прагу код професора Франти -
шека Женишека између 1908. и 1913. године, са краћим прекидима. 

18   Љубомир Ковачевић (1848–1918), историчар и политичар, један од зачетника критичке исто-
риографије у српској науци. За академика га је именовао краљ Милан Обреновић 1887. а касније 
је постао и главни секретар Српске краљевске академије. Предавао је историју на Великој школи. 
Био је министар просвете у кабинету Стојана Новаковића између 1895. и 1897. године.

врло леп младић из Крагујевца; имао је око двадесет година и носио брадицу као 
Рубенс, због те брадице прозвао га је Коста „Рубенс од позади”, а и сам Коста носио 
је исту такву брадицу и стално је говорио да је бољи од Веласкеса. А и многима још 
измишљао је имена. Мене чим је видео одмах је рекао да сам ја паланчанин и да за 
мене није уметност. А он сам рођен је у неком селу код Скадра које није ни у каквој 
карти уведено.16

Коста Јосиповић је био син једног аласа и имао је сестру Јелу, глумицу, удату за 
глумца Петра Христилића, и она је исто као и брат била врло даровита. Коста Јоси-
повић је морао да ради као молер да би се издржавао. Био је изванредан младић и 
добар сликар. Као резервни официр учествовао је у Балканским ратовима 1912–1913. 
године. Прешао преко Албаније 1915. године. Рањаван више пута у борбама на Со-
лунском фронту и умро у Скопљу од рана одмах чим се завршио Први светски рат.

Александар-Шаца Лазаревић, врло талентован младић, не знам где је пре тога 
учио17, али ово што је радио кад сам ја дошао било је врло солидно. Доцније су он и 
Коста Јосиповић израдили две велике плафонске слике на платну у трговини боја 
Благоја Ст. Динића на Теразијама. То су биле композиције фигура са орнаментиком. 
Слике су биле врло добро и малане и компоноване, а платна су била залепљена на 
плафону у Динића радњи и остављала су јак утисак на сваког. Та зграда је била до 
Извозне банке на Теразијама, а ударио је директан погодак из немачког бомбар-
довања у Другом светском рату. Шаца Лазаревић је био са мном у Ђачком батаљону 
у Скопљу 1914. године и погинуо је као ђак-наредник у Скопљу 1914. године у Првом 
светском рату. Шаца је био ујак Бране Ћосића књижевника.

Вида Ковачевић наша једина школска другарица, у почетку прве године школо-
вања. Била је ћерка Љубе Ковачевића, професора.18 Чим је дошла у школу и почела да 
ради, одмах смо видели да је врло талентована. Била је врло приступачна и друже -

Ж. Настасијевић (лево),
са непознатим ђаком Уметничко-
занатске школе у Београду 
(фотографија, Музеј РТК, Л-1044)

Видосава Ковачевић, око 1910. 
(фотографија, вл. Спомен збирка
Павла Бељанског у Новом Саду)
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19   Видосава Ковачевић (Београд, 1889 – Београд, 1913) похађала је Уметничко-занатску школу од 
1905. у Београду, где је завршила општи курс, курс за учитеље цртања и лепог писања, специјал ни 
курс сликарства и тако стекла највише уметничко образовање у тадашњој Србији. Школовање је 
наставила у Паризу у приватној школи „Роси” и Академији Жилијен 1912. године. На пријем ном 
конкурсу париске Школе лепих уметности била је осма од 120 кандидата и једина примљена са 
јужнословенских простора. 

20   Видосава Ковачевић се, новембра 1912. године, вратила у Београд због погибије брата Владете 
и, разболевши се од туберкулозе, убрзо и она умире.

21   Погинуо на улици у Београду од бомбардовања, у Другом светском рату (напомена Живорада 
Настасијевића, прим. прир.) 

22   Живојин Лукић (Београд, 1889 – Београд, 1934) уметничко формирање започео је на Уметнич-
ко-занатској школи у Београду код проф. Ђ. Јовановића, а наставио студирајући вајарство у Мо с-
кви од 1909–1913. године (Строгановское училище код проф. Н. А. Андрејева и Училище жи во пи си, 
ваяния и зодчества). Као добровољац у Првом светском рату прешао је преко Албаније и по стао 
један од уметника Врховне команде. Краљ Петар Карађорђевић га шаље у Рим тако да је бо ра вио у 
Италији у периоду 1918–1922. Живео је и радио са Иваном Мештровићем у Цавтату до 1924. го дине, 
а потом се вратио у Београд.

23   Емануел Маша Муановић (Сремски Карловци, 1886 – Београд, 1944) поуке из сликарства сти-
цао је у Српској цртачкој и сликарској школи Кирила Кутлика, а потом и Уметничко-занатској 
школи Ристе и Бете Вукановић. Боравио је кратко и у Паризу на усавршавању. У Првом светском 
рату преко Албаније доспео је на Крф, одакле је упућен у Добровољачку дивизију у Русију. Студије 
сликарства наставио је у Петрограду и Москви. 

љу бива, и сви смо је волели као рођену сестру. Врло озбиљно је радила и брзо на пре-
довала. Штета је велика што је млада умрла, јер би била сигурно значајна уметни  ца 
да је остала у животу.19 Доцније у бици на Куманову 1912. године, Видин брат је ди -
нац, Владета Ковачевић, погину међу првима. Сви смо били дубоко ожалош ће ни.20 

Од вајара нарочито је био добар мајстор Живојин Лукић.21 Био је син обућара. 
Он је, поред школе, радио и као моделар код ових вајара Талијана, занатлија што су 
правили пластичне орнаменте по фасадама, и од тога је живео.22 

Ови наши ученици се договоре да приреде једно уметничко вече у кафани 
„Опе ра” у Македонској улици, и узму да играју као позоришни комад једну поему од 
Во јислава Илића. Шаца Лазаревић је играо главну улогу (песника) а и Маша Муа-
новић23 исто тако неку важну улогу. Вече није успело, али им је Коста Миличевић 
це ле године, због тога, јео душу. 

Ја сам био врло задовољан у школи. Само су ме ови матори ученици често тера -
ли да им купујем дуван и лепим хартију за цртање. Али су ме признавали за себи 

Живојин Лукић
(фотографија, Раља, 16. август 1915; 
Н. Шуица, Дела : 1912–1918 : каталог 
Уметничке збирке из Војног музеја у 
Београду, Београд 1982)

Живорад Настасијевић 1908. 
године у Београду, снимила Славка 
Герасимовић
(фотографија, Музеј РТК, Л-1193)
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24   Стеван Стева Тодоровић (Нови Сад, 1832 – Београд, 1925) сликарство је студирао на академи-
јама у Бечу и Минхену, а приватно у атељеу чувеног бечког сликара Леополда Валдмилера и ате-
љеу професора Карла Рала. Почетак његовог уметничког стварања везан је за романтичарски 
понесену националну идеју, да би се касније потпуно окренуо академском стилу реализма.

25   Ђорђе Крстић (Стара Кањижа, 1851 – Београд, 1907) као државни питомац, школовао се на Ака-
демији ликовних уметности у Минхену, а усавршавао у Риму. Један је од најзначајнијих представ-
ника реализма у српском сликарству, али је наговестио и неке иновације које ће сазрети тек у 
модерној уметности ХХ века.

26   Урош Предић (Орловат, 1857 – Београд, 1953) је захваљујући стипендији Матице српске завр-
шио Уметничку академију у Бечу 1880. године у класи професора Кристијана Грипенкерла. Уз Пају 
Јовановића и Ђорђа Крстића, био је највећи српски сликар реализма, најупечатљивији у својим 
жанр сценама из свакодневног живота „обичних” људи, портретима и црквеном сликарству. 

27   Павле Паја Јовановић (Вршац, 1859 – Беч, 1957) редовне студије сликарства завршава на беч кој 
Академији у класи професора Грипенкерла и наставља да се образује, код истог професора, на спе-
цијалном течају за историјско сликарство и у мајсторској класи професора Леополда Кар ла Ми-
лера. Остао је упамћен као један од највећих српских реалиста, ненадмашан мајстор исто ријских 
композиција и портрета.

равног и свуд су ме водили са собом. Мени је цртање и глава и актова ишло врло 
добро и лако, па сам боље цртао од многих ученика, а то су ми јавно признавали и 
Ђока Јовановић и Марко Мурат, а исто тако и Риста Вукановић.

Имали смо у школи један човечији скелет и лобању. Та лобања је служила као 
модел за „мртву природу” са једним чираком са свећом и отвореном књигом. Риста 
Вукановић нам једном постави ту лобању са свећом и књигом за акварелисање. Кад 
смо завршили Риста одвоји моју и Косте – „Соса” слику као најбоље. Моја је би ла 
стварно добра, али је „Сосова” била боља, само је „Сос” имао двадесет година, а ја 
два  на(ј)ест па сам био врло задовољан.

Коста Миличевић, који је већ био готов уметник и мајстор, већ је био пре тога у 
Бечу и Минхену и његове главе, уљаним бојама рађене, биле су одличне. Само није 
могао да стекне никакав углед у Београду, али је сам био крив.

Врло интересантан, од ученика, био је Душан Качавендић, имао је грбу на леђи-
ма и свирао је уз гусле. Код њега у соби на једном зиду висила је икона, а на другом, 
преко пута, висиле су окачене гусле обавијене са траком српске тробојке. То му је 
био сав декор у соби. Кад црта портре угљеном он сву пажњу обрати на капут и на 
дугмета а главу изради како било. Волео је да ушиљи брчиће и да намигне чим види 
лепу девојку.

У то време у Београду, поред наших наставника, били су главни сликари: Стева 
Тодоровић24, Ђорђе Крстић25 и Урош Предић26. Паја Јовановић27 је онда живео у Бечу. 

Коста Миличевић,
Аутопортрет, 1910.
(уље на платну, Народни музеј у Београду, 
инв. бр. 032-184)
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28   Полексија Тодоровић (Београд, 1848 – Београд, 1939), ћерка Матије Бана, српског писца и дип-
ломате , основне поуке из сликарства добила је од београдског професора цртања Јована Дерока. 
Коначно сликарско образовање стекла је у приватној школи Стевана Тодоровића, за кога се удала 
1864. године.

29   Malerich (нем. „сликовито„)

Стева Тодоровић је имао у Бранковој улици велики атеље, и ми ученици Уметничке 
школе, често смо ишли код њега. Он нас је примао врло срдачно и баш је онда радио 
велику слику „Бекство Растка Немањића у Хиландар”, која се сада налази у Народном 
музеју у Београду.

Сви ови сликари су јако утицали на нас младе да што боље научимо сликарски 
занат. Фушере и површне типове онда нико није узимао у обзир.

Наша школа радила је у духу Минхенске академије, јер су сви наставници и на-
ши старији уметници били минхенски ученици. Ја сам са уживањем гледао слике 
Ђорђа Крстића, код кога ме је више пута водио Коста Миличевић. Урош Предић је у 
то време више живео у селу Орловату него у Београду.

Једном приликом кад смо били код Стеве Тодоровића, рекао нам је да је гђа По-
лексија28, његова жена, више пута сликала драперије и одела (либадета) на његовим 
сликама. Показао нам је једну збирку својих акварела које је радио као интеријере 
у Турском двору у Цариграду. Нарочито је падао у очи акварел престола Турског 
сул тана. Ово нам је старац показивао са највећим задовољством, а вредело је тако 
нешто и видети.

Наши ученици су се онда доста угледали на Ђорђа Крстића, а нарочито Коста 
Миличевић. Уроша Предића није било могуће подражавати. Углавном, у школи је 
вла дала она Минхенска тако звана „Малериш”29 техника, али за мене се то није ле-
пило.

Мада још нисам имао права да радим уљаним бојама, ја сам то код куће радио на 
своју руку. Једном сам израдио цртеж једне комшинице и однео да га покажем Ри с ти 
Вукановићу, он се добро изразио и рекао ми је да то више није школски рад и да ће 
идуће године да ме пребаци у класу за малање.

Иначе свима је био идеал да иду у Минхен на Академију. Париз није тада нико-
ме падао на памет.

Сад се ближило време да идем кући у Милановац, за ферије, јер се ближио крај 
школске године. Ниједна сликарска изложба није била за то време, али сам ја често 
ишао у позориште а и на понеки ређи концерт, и то већином страних уметника (Ку-
белик, Франц Вечеј и други). Наши готово нису ни приређивали концерте.

Рани цртеж/скица Живорада 
Настасијевића,
Мотив са Деспотовице, 1906.
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-56)

Ђорђе Крстић (седи) са Костом 
Миличевићем, Боривојем 
Стевановићем  и Надеждом 
Петровић, на Малом Калемегдану, 
1907. (фотографија, снимио Симеон 
Пијаде, вл. Музеј града Београда;
С. Живковић, Коста Миличевић,
Београд 2003, 56/4)
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Кад сам пошао кући у Милановац понео сам доста материјала, боја и платна и 
све остало. Набавим и доста нота за флауту и виолину, да свирамо ја и Момчило, 
јер је он те године у Чачку у Гимназији учио да свира и на виолини. Тада је, као и 
ра није, за време ферија био у Милановцу један студент медицине, добар флаутиста, 
па је мени и Момчилу давао часове на флаути. Момчило је те године доста добро 
нау чио да свира на виолини, јер је имао доброг наставника у Чачку, па смо свирали 
Моцартове дуете прерађене за ова два инструмента; затим Шуберта и још неке дру ге 
ствари, на велико задовољство оца и мајке, а за сестру Наталију да и не говорим јер 
је била музикална у највећој мери.

Српски ратници, акварел из 1906. године,  колико је до сада познато,
најстарији је сачувани рад Живорада Настасијевића (Музеј рудничко-таковског краја, Л-277)

Момчило Настасијевић
(фотографија са пасоша, Музеј РТК, Л-913)
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30   Године 1906. Живорад је радио акварелом и сцене из наше поезије. Једна таква слика је сачува-
на (напомена Светомира Настасијевића, прим. прир.) – претпоставка је да уметников брат овде 
го вори о акварелу „Српски ратници” из 1906. године, који се чува у Легату браће Настасијевић у 
Музеју рудничко-таковског краја (сл. на стр. 34). 

Кад сам требао на јесен 1906. године30 да пођем у Београд у школу, ја се разболим 
и останем у Милановцу. Крајем јесени буде ми сасвим добро, али мајка није хтела ни 
да чује да идем од куће целе те зиме. И ја тако останем у Милановцу.

Једва сам чекао да дође пролеће па да почнем да радим пејзаже. И дође пролеће 
1907. године. Али ја сад морам да идем сам у природу, јер је Момчило у Чачку у шко-
ли. Почнем да радим по нашим ливадама и шумарцима око вароши и тад ми се учи-
ни да би такве мотиве требало радити са више чистим бојама, него што је било оно 

Живорад Настасијевић, Моја родна кућа у Горњем Милановцу (Рајићева улица бр. 7),
(уље на платну, Музеј рудничко-таковског краја, Л-408) – 1956. године уметник је поново израдио слику 
своје куће коју је први пут насликао 1907.

План породичне куће у Рајићевој 
улици у Горњем Милановцу
(цртеж преузет из рукописа Пут
у музику Светомира Настасијевића;
Тајне Настасијевића, ур. О. Стошић 
Ракић, Београд : Горњи Милановац, 
2009, 13)
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31   Слика „Моја родна кућа у Горњем Милановцу (Рајићева улица бр. 7)”, уље на платну из 1956. 
године која се данас чува у Легату браће Настасијевић у Музеју рудничко-таковског краја (инв. 
бр. л-408) највероватније је каснија уметникова реплика слике из 1907. године, коју помиње у 
Успоменама, а која је остала у власништву саме породице Настасијевић.

32   „Српски краљ” је заправо био хотел са пет-шест соба и налазио се на месту данашњег градског 
парка, у центру Горњег Милановца.

„малериш” у школи, а и саме оне боје по ливадама, и оно цвеће вукли су на ту страну. 
Имао сам доста материјала па нисам морао ни мало да штедим; неке слике што ми 
нису успеле бацио сам, али ми је неколико успело од којих и данас имам једну код 
себе датирану 1907. године. Представља нашу кућу у Горњем Милановцу31. Ову слику 
не дам никоме, а само ми је жао што нисам сачувао још десетину пејзажа које сам 
израдио тога лета. Не знам шта бих дао кад бих их пронашао. Све рађене уљем.

Друга година у школи

Преко лета 1907. године био сам сасвим добро са здрављем. Једног дана, крајем 
августа дође момак из кафане „Српски краљ”32 и каже да одмах дођем у кафану, зове 
ме један господин из Београда. Ја одмах одем и видим пред кафаном седи Ђока 
Јовановић, у спортском оделу, бицикл поред његовог стола и путничка торба. Чим 
сам га угледао, ја се много обрадујем и он се врло љубазно поздрави са мном. Прво 
што ми је рекао било је: Где ти је отац? Ја му кажем да је он у Прељини, на путу за 
Чачак, где прави мост на реци Чемерници. Пита ме јесам ли оздравио? Кажем му 
сад сам врло добро. „Е онда ћу те уписати у школу, само желим да се видим с твојим 
оцем. Ја сад идем код брата у Чачак и ако не нађем у Прељини твог оца, јави му одмах 
да дође у Чачак код мога брата да се видимо”. После два дана дође отац кући и каже 
да се видео са Ђ. Јовановићем у Прељини, а ја да се одмах спремам за пут у Београд. 
То сам само и желео. Момчило сав срећан. Око првог септембра кренемо Наталија 
и ја фијакером до Крагујевца а одатле возом за Београд.

Одемо код даљњег рођака и доброг пријатеља Михаила Милошевића, управи-
теља Основне школе код Саборне цркве, а његова жена, тетка Станика, смести ме 
у собу са њеним сином Радославом, званим Доца. Овај Доца није никад преко дана 
био код куће (био је негде трговачки помоћник) па сам могао лепо да радим кад 
ни сам ишао у школу. Становали су у улици Кнеза Лазара код Саборне цркве, пет ми-
нута удаљено од моје школе.

Кад сам отишао у школу затекнем све исте ученике. Кад ме видеше сви се јако 
обрадоваше. Прва ме је угледала Вида Ковачевић, била се десила код капије. Одмах 
ме узе под руку и поведе горе уз басамак.

Хотел „Српски краљ”,
Горњи Милановац, 1900.
(разгледница, Музеј РТК)
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33   Миодраг Петровић (Дубравица код Пожаревца, 1888 – Београд, 1950) завршио је Уметничко-
за натску школу у Београду, а студије сликарства је наставио код Карла Мара на Академији у Мин-
хену, коју је напустио због учешћа у балканским ратовима. Учествовао је и у Првом светском рату. 
После повлачења преко Албаније и Солунског фронта разболео се од маларије, па је пребачен на 
лечење у Тунис. Током опоравка је сликао за српско војничко позориште у Лазуазу и израдио ико -
не за вој ничку капелу у Сиди Абдалаху. Студијски је боравио у Паризу, a између два светска ра  та 
предавао је цртање у београдској реалци. Вишегодишњи председник уметничког удружења Ладе.

34   О сликарству Милутина Росића (Крупањ, 1887 – Београд, 1913) сведоче кратки осврти у при-
ка  зима изложби Уметничко-занатске школе у тадашњој штампи (Изложбе у Београду 1904–1911, 
прир. др М. Коларић, Београд 1990, 113, 149, 151)

Риста Вукановић је испунио своје обећање, од раније, и одмах ми је дао да ра-
дим портрете уљаним бојама. Ја сам сад имао четрна(ј)ест година, али сам био већ 
прилично савладао тај уљани материјал.

Од нових ученика јако су падали у очи Ми(ј)одраг Петровић33 и Милутин Ро-
сић34, а било их је још неколико.

Живорад Настасијевић, Кућа у Улици цара Лазара, 1909. 
(уље на платну, 26,5 x 38 цм, Музеј града Београда, У 470)

Саборна црква са околним улицама, 
Стари Београд
(фотодокументација Музеја РТК)
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Коста Миличевић и Милутин Росић добију службу у Народном позоришту за 
разводнике на трећој галерији. Косту одреде с леве стране, а Росића десно. Плата 
им је била четири гроша од представе, а после, на интервенцију Ђоке Јовановића, 
до бију нешто више.

Онда је позориште радило пуном паром и представе су биле одлично плаћене. 
Ми смо често ишли у позориште јер су улазнице биле јевтине. Комади које су да вали 
били су већином од велике вредности (Шекспир и други). Глумци су били ве лики 
уметници, а нарочито Чича-Илија Станојевић, Милорад Гавриловић, Сава Тодоро-
вић, Богобој Руцовић, Вера Нигринова, Софија Ђорђевић-Цоца, Раја и Перса Павло-
вић и други. Тако су особито добро играли да кад сам ја доцније отишао у Минхен, 
нисам могао никако да признам да су Минхенски глумци били бољи од наших. Ово 
исто сам доцније констатовао и у Паризу.

Међутим, Росића доцније пребаце са треће галерије у партер, али је ту морао да 
носи лакејску ливреју, што му је било врло непријатно.

Росић је био родом из Крупња, имао је само једног брата од стрица, кафеџију у 
Крупњу, али тај није хтео да чује да га издржава, иако је овај младић био велики та-
ленат. Помагали су га наставници школе и по нешто је сам зарадио. Штета је велика 
што су се његови радови погубили. Једном је морао да издржи неку тешку операци ју 
у војној болници. Оперисао га је управник болнице пуковник Чеда Ђорђевић, вр ло 
успешно. Докле год је лежао Росић у болници, Бета Вукановић се није одвајала од 
њега, а и сви остали су га обилазили. Умро је кад је почео Балкански рат 1912. године 
у двадесет другој или трећој години живота од туберкулозе.

Ево како су почели наши састанци у кући Жике Лукића, Дубљанска улица бр. 11. 
Кад сам ја дошао поново у школу у јесен 1907. године, реше неколико њих са Лукићем 
да ми приреде дочек то јест „вече”, код Жике Лукића. Спреми се подварак са ћура-
ном и друге разне ствари, само смо морали, због Косте Миличевића да спремимо и 
пилав, јер је Коста више волео пилав него подварак. Добро смо се провели, па смо 
онда такве „вечери” доста често приређивали.

Ту близу иза Саборне цркве и Митрополије, становао је један дечак, много ве ћи 
и јачи од мене. Врло дрзак. Тај ме је врло често сачекивао на ћошку код Кнеза Лаза-
ра улице, и вређао ме кад пођем у школу, и стално викао за мном: „Уа! Уметник, уа!” 
Мени се једно јутро смркне пред очима, јурнем на њега и тако снажно га треснем на 
земљу, да и ја паднем с њим. Ту смо се гушали на тротоару, ни сам не знам колико и 
ударали један другог, онако лежећи песницама. У том наиђе Ђока Јовановић, (био је 
пошао у школу) и умеша се, а онај деран побегне. Ја покупим цртеже што су ми се из 
блока растурили по тротоару и кажем Ђоки у чему је ствар. Он ми рече да је то један 
познат мангуп, да му је пре неки дан разбио прозор и побегао. И рече ми још да сам 
добро урадио што сам га напао. Отац му је био на робији због проневере. После тога 
ретко сам га виђао, а и кад га видим, брзо се склони од мене.

Дружење уметника, књижевника, 
музичара... наставиће се и у дому 
Настасијевића, највише у периоду
од 1924. до 1936. године, кроз
тзв. Салон породице Настасијевић
у Београду: Момчило (седи, први
с десна), Даринка (до Момчила), 
Славомир (четврти с десна), Славка
(друга с лева) и Живорад 
Настасијевић (седи на поду,
у средини) са пријатељима 
(фотографија,
Музеј рудничко-таковског краја, Л-915)
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Наступи пролеће 1908. године и ја почнем да радим пејзаже поред Дунава. Јед-
ног дана каже ми Ђока Јовановић да он сутра путује лађом у Смедерево у 6 сати 
ују тру и позове мене да идемо заједно. Ја дођем рано на пристаниште и у 6 часова 
кре немо за Смедерево. Ја сам био понео кутију са бојама да нешто израдим.

Кад смо стигли у Смедерево (доста рано) Ђока ми да два динара да се проводим 
по вароши и да дођем у дванаест сати у кафану код „Лафа” на ручак.

Ја погодим једног аласа на Дунаву да ме изведе чамцем насред Дунава да сликам 
са воде Смедеревски град. Алас ми је тражио за то три гроша, али ја сам му дао 
динар и он врло радо пристаде, и били смо на води око сат и по. Те тако израдим 
слику Смедеревског града (та се слика сада налази у Музеју савремене уметности у 
Београду) после ручамо у кафани код „Лафа” и кренемо лађом за Београд. 

Код тетка Станике сам остао свега до краја школске године. Ту ми је било врло 
добро, и школа у близини, али сам морао да јој стално полажем рачуне где сам и с 
ким сам био. Каже „да не пропаднем, па да је после убије Милица”, моја мајка.

Идуће године Ната и ја узмемо стан близу тетка Станике. Баш на оном месту где 
је сада француска амбасада, преко пута Калемегдана. Одатле се лепо видео Земун и 

Живорад Настасијевић, Град Смедерево, 1908.
(уље на платну, Музеј савремене уметности Београд, инв. бр. 1374)

Живорад Настасијевић,
Скица акта, 1908.
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-53)
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35   Ана Маринковић-Лозанић (Београд, 1881 – Гетари, Француска, 1973) сликарско школовање је 
започела код Надежде Петровић, а наставила у Уметничко-занатској школи у Београду и приват-
ним сликарским школама у Паризу и Лондону. У Првом светском рату, као болничарка добро-
вољац, са српском војском стигла је до Крфа.

36   Лада, најстарије друштво уметника у Србији, основано у Београду 1904. године, у част стогоди-
шњице Првог српског устанка а уочи Прве југословенске уметничке изложбе. Оснивачи друшт ва, 
названог по словенској богињи пролећа, били су Петар Убавкић, Урош Предић, Ђорђе Јовано вић, 
Марко Мурат, Бета и Риста Вукановић, Симеон Роксандић, а као оснивач се помиње и Надеж да 
Петровић. Живорад Настасијевић је такође постао члан Ладе 1940. године, након расформирања 
Друштва уметника Зограф.

37   Боривоје Стевановић (Ниш, 1878 – Београд, 1976) сликарство је учио у Српској цртачкој и сли-
карској школи К. Кутлика, затим код Антона Ажбеа и на Академији у Минхену, у класи Карла Ма-
ра. Изразити представник импресионизма београдског круга.

Сава. Ната је добро одржавала кућу и лепо кувала. Отац нам је слао довољно новаца, 
па смо свега имали. Често смо звали по неког од ученика на ручак. А и онако су 
долазили, скоро сваког дана по неки; а нарочито Жика Лукић, Милутин Росић, Ко-
ста Миличевић, Миодраг Петровић и други. Онда сам ишао и у Музичку школу и 
учио свирање на флаути. Директор школе био је Стеван Мокрањац, а флауту је пре -
давао Венцел Рендл. Ја сам плаћао школарину 15 динара месечно у музичкој шко-
ли а исто толико и у сликарској. То плаћање је трајало скоро три године. После ме 
Ђока Јовановић ослободи школарине због успеха у раду, а исто тако поради и код 
Мокрањца, да ме и он ослободи школарине, што овај и учини. 

Сад је већ било пуно нових ученика и ученица. Само ћу од њих да издвојим Ану 
Маринковић-Лозанић35 јер је она још онда била врло добра уметница, а и доцније је 
све више и више напредовала. Постала је пејзажист. Ми је нисмо одвајали од Виде 
Ковачевић, исто смо и њу тако заволели као и Виду, јер је и она била изванредно 
добра другарица. Била је удата. Доцније између два рата постала је члан „Ладе”36 
где је стално излагала. Сад је још у „Лади” али живи у иностранству и излаже с нама 
стално.

Узмемо Коста Миличевић и ја 1909. године заједно стан у Дубљанској улици 
бли  зу куће Жике Лукића. Преко пута од нас становао је Бора Стевановић37 са женом. 
Ту неколико кућа од нас нашла се нека празна пиварница са доста великим прозо-
ром. Коста узме ту пиварницу за атеље. Чим се уселио, одмах почне да ради слику 
Арханђела Гаврила, узме модел из школе, а ја да му позирам за главу. У почетку је 
ишло добро и ја хтедох да склоним слику да је не поквари, али он продужи рад и главу 
сасвим упропасти, а била је врло добра. Сад узме за модел једног Далматинца, а овај 
му украде сат. Никако не може да заврши слику. Заљубио се у једну нашу ученицу 

Флаута браће Настасијевић
(Музеј РТК, Л-1030)
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из школе која је припадала највишим круговима, Јелу Ћурчић. Она нема ни појма о 
томе, а он једнако чезне да се њом ожени. Тера мене да ја покренем ствар. Ја видим 
да је то глупо па нећу да се мешам. Кажем му да се мало боље обуче и дотера па нека 
покуша сам. Све тако неко време. Једног дана његова изабраница се уда за једног 
дипломату. Коста целу ту ноћ шета по соби, пуши и хукће, не да ни мени да спавам. 
Ја му кажем нека гледа посла; шта је било, било. Уђе у собу Лаза, газда од куће, па га 
извуче у авлију „на месечину” да се издува. Ујутру пијемо кафу код газдарице у кујни. 
Лаза му рече да дигне руке, а да ће му он наћи девојку и бољу и лепшу. Има, каже, ту 
једна млада учитељица, има лепу малу кућу од три собе и кујне, да је узме па да га 
види Бог. Има и платицу. А не да гледа оне што иду на дворске балове, јер то и није 
његова нумера.

Прође неколико дана, ми радимо у пиљарници неке фирме, ја му помажем. 
Арханђео Гаврило није више на дневном реду. Ја му поменем опет ону учитељицу 
што има кућу. Он ми одговори да у Русији попове сматрају за племиће и да је и његов 

Оцене Живорада Настасијевића у Српској музичкој школи
(Музеј рудничко-таковског краја, Л-913)

Живорадова ђачка књижица Српске 
музичке школе за 1911/12. годину 
(Музеј РТК, Л-913)
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38   Реч је о Горњем Милановцу. Тада је израдио одличан импресионистички пејсаж „Ждребан” 
(1908) који се налази код Станислава Живковића, истор. уметности, Бгд (напомена Светомира 
На стасијевића, прим. прир). Дело је сада у власништву породице Вукићевић.

отац поп – према томе и он је племић, па може да узме свачију ћерку за жену. Према 
томе, кажем му ја „ти си онда барон фон Голић”, и мени је јако жао што и ја немам 
неког попа у породици.

Свршимо оне фирме и поделимо паре на једнаке делове. Коста продужи да 
ради Арханђела, узме за модел неку Зору студенткињу; врло добро му позира али он 
никако да заврши слику. Зора дигне руке и оде.

Мени онде згодно за пејзаже. Иза наше Дубљанске улице дође још само Шума-
товачка, последња улица, па онда дођу ливаде и Чубурски поток. Решим да останем 
у том стану до краја школске године па онда да идем у Милановац.

Са Момчилом преко лета удесим да идемо често што даље од вароши38 због пеј-
зажа. Он ми много помаже и носи ми и део ствари. Без флауте нигде не идемо. Он 
свира све боље и боље, одјекују они тонови долином. Чисто ми дође жао, кад прође 
лето, па морам да идем одатле.

Живорад Настасијевић, Ждребан, 1908.
(уље на картону, С. Живковић, Живот слика, Београд 2006, 134)

Уметников потпис на слици 
Ждребан, из 1908. године коју је 
историчар уметности Станислав 
Живковић пронашао код удовице 
професора Милорада Павловића 
Крпе и потом је показао самом 
Живораду Настасијевићу, који 
је тада већ био у осамдесетим 
годинама. Сликар је био ганут: – 
Јесте, Сташо, то је мој школски 
рад. У лето 1908. после треће године 
у Уметничко-занатској школи, 
провео сам лето код куће у Горњем 
Милановцу. Насликао сам десетак 
мањих пејзажа, а ово је „Ждребан”, 
падина изнад Милановца. Кад сам 
се ујесен вратио у школу, уђе у 
класу директор Ђока Јовановић, 
добар пријатељ мог оца: „Је ли, 
мали, јеси ли нешто сликао летос? 
Донеси ми да ти продам за неки 
џепарац”. Сутрадан сам му донео 
смотуљак са неколико оваквих 
пејзажића. После два дана директор 
Ђока поно уђе у нашу класу и сав 
накострешен право на мене: „Носи 
тај спанаћ! И да те нисам видео 
да случајно овако нешто радиш у 
школи.” И тресну ми онај смотуљак 
под нос. (... ) – А „Ждребан” је 
увелико допринео афирмацији 
Живорада Настасијевића, као 
једног од најмлађих који су, уз 
Косту Миличевића, храбро кренули 
у импресионизам. (С. Живковић, 
Живот слика, Београд 2006, 124)
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39   Никола Бешевић (Сплит, 1892 – Београд, 1970) сликарско школовање је започео у Загребу, а 
на ставио у Уметничко-занатској школи у Београду 1910. У Првом светском рату учествовао је као 
ратни сликар. После студијског боравка у Риму, између два рата предавао је сликарство у Умет-
нич кој школи у Београду. Члан групе „Медулић” и „Облик”.

40   Милоје Васић (Велико Градиште, 1869 – Београд, 1956) археолог, професор на Београдском уни-
верзитету и члан САНУ, сматра се зачетником модерне српске археологије. Године 1908. започео је 
археолошка ископавања праисторијског локалитета у Винчи на основу којих је дошао до закључ ка 
да подунавска култура потиче из Средоземља и предње Азије, а не из нордијских земаља, како се 
до тада сматрало. 

У јесен дођем у Београд и узмем засебан стан. Риста Вукановић ме пребаци у 
оде љење Марка Мурата. Код Мурата радим скоро самостално, врло мало се меша у 
по сао, само надгледа и добаци по неку примедбу. Мени тако највише одговара, а и 
Мурат је самном врло задовољан.

Једног дана пошаље Мурат мене и Николу Бешевића39 у Народни музеј, да се 
ја вимо управнику Милоју Васићу40. Васић нам понуди да му радимо илустрације 
архео лошких ископина из Винче, које је он ископавао, и понуди нам плату по 60 
дин. месечно за два сата дневно рада. Ми пристанемо и одмах почнемо да радимо. 
Би ло нам је и то згодно, што смо могли да радимо кад нам буде повољно, у које било 
доба дана. После смо ишли на терен у Винчу, али нам је ту плата била много већа.

Погоди Коста Миличевић са Радничким позориштем „Кооператива” да ради 
за весу и кулисе за неколико позоришних комада, за летњу позорницу. Позове мене 
да радимо заједно, и ја пристанем. То је било у кафани на углу Масарикове и кнеза 
Ми лоша улице. 

Неколико дана ишло је добро, али Коста почне да долази код мене у пет сати 
ујутру, лупа у прозор и буди ме да идемо на рад. Тако је ишло једно три, четири дана 
и мени се досади. Ја му кажем да нећу више ни за какве паре на свету да се дижем у 
пет сати ујутру, а најмање због неких кулиса. Ако пристаје да радимо од осам сати 
изјутра, онда ћу радити ако не, нека зовне Косту „Соса” или Росића, па нека раде. И 
тако буде по моме и лепо завршимо на време посао.

Ја сам становао у улици Царице Милице а Коста, ту близу у Космајској. У Кос-
мајској улици била је кафаница „Код белог плована”. На фирми је био насликан лабуд-
плован како плива. Тога „плована” израдио је Коста и то врло добро сликарски.

Ту се упознамо са једним студентом, у доста одмаклим годинама, Светоликом 
Давидовићем. Студирао је философију и књижевност у Бечу. Овај Светолик једно 
вече донесе у кафаницу књигу „Мртве душе” од Гогоља, на немачком језику. Решимо 
одмах да пређемо преко пута у Костин стан да нам Светолик чита роман и преводи. 
Пође с нама и један глумац. Онај врло лепо чита и преводи, Коста ужива а глумац 

Ж. Настасијевић, Дрво – део скице 
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-57)
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41   Бранислав Брана Цветковић (Карановац (Краљево), 1874 – Београд, 1942) чувени глумац, реди-
тељ, сценограф, сликар, карикатуриста, илустратор, дечји песник, књижевник, преводилац, ком-
позитор, управник и власник „Браниног позоришта” и сатиричног кабареа „Орфеум”. На Акаде-
мији уметности у Минхену упоредо је студирао сликарство, глуму и режију. 

42   Јован (Јан) Фрајт, рођен 1882. у Плзењу (данашња Чешка Република), настанио се 1903. године 
у Србији, где је развио свестрану делатност као виолиниста, оргуљаш, диригент, композитор и 
музички издавач. У Београду је основао издавачку кућу Edition Frajt, коју је након његове смрти 
1938. године преузео његов син Стеван, такође музичар. Јанова ћерка била је чувена Лудмила (Ли-
да) Фрајт удата Франовић, композиторка.

прави гримасе и говори како ће он да игра Чичикова, у своје време. Тако свако вече. 
Једном уђе код нас и Костина газдарица, заинтересована, поче да слуша како онај 
чита, па кад виде у чему је ствар прекрсти се левом руком и рече: ”Буди Бог с нама, 
никад досад нисам чула да неко купује мртве душе. Шта му требају мртваци, убио га 
Бог и што ја уђох у собу, да их сањам целу ноћ.” И оде.

У то време глумац Брана Цветковић41 је држао у кафани „Коларац” позориште 
звано „Бранино позориште”. Тај Брана је раније учио сликарство у Михену па доцније 
постаде глумац. Давао је представе свако вече и то већином пародије и лакрдије. Увек 
препуно публике. Нама сликарима, био је дао да саставимо два стола и да долазимо 
увек на представу бесплатно. Ишли смо врло често. Брана је увек имао на програму 
и такозвани „Бранин рапорт”. Ту је износио дневне догађаје уз буру од смеха. Једно 
вече стао на бину и поче да лупета о томе, шта ваља а шта не ваља; шта је боље а шта 
је горе, док на једном тресну: „А најгоре је што они уметници, тамо за оним столом, 
долазе у позориште џабе свако вече” и покаже руком на нас. Цела сала прште у смех 
и направи се велика галама. Ја се дигнем и одем. Више нисам ишао. После неколико 
дана Брана сретне Косту на улици и каже му за мене; да сам ја балавац и да не знам 
за шалу, него да опет дођем на представу.

Онда није имало нигде да се иде увече. У кафани „Москва” била је добра умет-
ничка музика. Свирао је Фрајтов42 мали оркестар. У Скадарлији „Код три шешира” 
био је ред, да ко оде, треба и да се напије; кафаница мала загушљива пуна пијаних 
глумаца. Преко пута позоришта, „Позоришна кафана”, ту Бранислав Нушић води 
сва ко вече прву реч. За његовим столом увек пуно. Он измишља неке лакрдије и ви-
цеве, па се то после преноси од уста до уста по Београду. Али кад дође неки страни 
уметник да свира, карте се још до подне разграбе.

Ја стално идем у школу и радим у класи Марка Мурата. 1911. године опет узмем 
стан код исте газдарице у Царице Милице улици. Почетком новембра дође Момчи-

„Коларац”, прва половина ХХ века 
(фоторепродукција,
документација Музеја РТК)

Насловна страница књиге
„Брана за децу” са ликом Бранислава 
Цветковића
(Издање Геце Кона, Београд 1934)
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43   Милан Вујаклија (Бухача, 1891 – Београд, 1955), аутор Лексикона страних речи и израза, касније 
названог по њему, био је близак пријатељ Настасијевића о чему сведочи преписка између њега и 
Живорада, Момчила и Наталије Настасијевић, која се чува у Легату Музеја рудничко-таковског 
краја.

ло у Београд, и станујемо заједно у мом стану. Он се упише у VII разред Прве мушке 
гимназије. Брзо се истакне. Сад ми је лако кад је и он ту. Одмах уђе у моје друштво и 
сви га заволе. Око њега почну да се окупљају емигранти из Аустрије, већином ђаци. 
Један од првих му се приближи, Милан Вујаклија43, доцније писац лексикона. Ови 
моји сликари, а нарочито Коста Миличевић, стално су с њим, јер је Момчило био 
пун знања, па су свашта од њега могли да науче. Још онда је знао добро два страна 
језика, немачки и француски; исто тако и латински.

Коста се поново заљуби. Сад у једну девојку из Топчидера. Иде тамо сваки дан и 
ради јој портре. Она је врло добра и ја помислим сад ће нешто бити. Коста не уме да 
се допадне женама. Ухватио Момчила да му састави писма, па ништа не помаже. Она 
и не одговара. Одем ја једног дана у Топчидер да видим како изгледа та ситуација; 

Дописна карта родитељима од Наталије и Живорада Настасијевића, Београд, 1. фебруар 1911.  
(Музеј рудничко-таковског краја, Л-1110)

Живорад Настасијевић,
Мој брат Момчило, 1927.
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-1158)
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Коста ме чека на врх Топчидерског брда. Мене су ти људи знали, лепо ме приме, али 
Коста не улази у обзир. Ја му кажем да више нећу да се мешам у таква ћорава посла, а 
он нека ради шта зна. Уверава га Милан Вујаклија да је боље да се не жени и чита му 
на Калемегдану Шопенхауера. (Вујаклија је овог филозофа и преводио).

Једног дана случајно нађоше Вујаклија и Коста, шетајући, на Топчидерском брду 
више кафане „Мостар” једну лепу, доста велику, собу са великим прозором. Вила 
отмена. Допадне се Кости и узме ту собу за атеље. Сад поново дође на дневни ред 
онај Арханђео Гаврило. Некако Момчило пристаде да му позира за главу. Иду горе 
свако поподне Мома и Вујаклија: Мома да позира, а Вујаклија да гледа како раде. 
Али су они уствари, више кували кафе и пушили, него што су радили. Опет слика 
остаде недовршена.

Радимо ја и Коста пејзаже на Сави преко пута „Господарске механе”. Баш на оном 
месту где је сада Сајмиште. Врбаци и баре пуне змија, али лепи мотиви за нас. Коста 
се храни у „Господарској механи”, а и ја, по неки пут ту ручам. Коста направио дуг 
код газде од кафане. Једног дана овај газда нам не да ствари, тражи паре. Коста нема, 

Живорад Настасијевић, Врбе на Сави, 1910. (уље на платну, Музеј града Београда, У-314)

Рани цртеж Ж. Настасијевића, 
Скица 68
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-603)
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44   Божидар Николајевић (1877–1947), књижевник и историчар уметности, дипломата, управник 
Зе маљског музеја у Сарајеву, био је оснивач катедре за историју уметности на Београдском уни-
вер зитету.

треба око 40 динара. Ја узмем један Костин пејзаж, од тих из кафане, и одем код 
адвоката Милана Ђорђевића. Тај Ђорђевић је био син Владана Ђорђевића, пред-
седника Владе краља Милана, а његова сестра Наталија – Талица, наша је колегини-
ца из школе. Он је велики љубитељ уметности; сретнем га у степеништу, пошао био 
у варош. Кад сам му рекао у чему је ствар, он одмах понуди за слику 70 динара (Коста 
ми је рекао да му тражим 40 динара) и плати ми ту у степеништу. Изађемо заједно у 
варош и дамо слику да се урами.

Седнем у трамвај и дођем до „Господарске механе”. Коста шета поред кафане и 
завирује у сваки трамвај. Кад ја наиђем он се обрадова и одмах исплати оном бара би 
дуг. Требало је видети са какве је висине Коста исплаћивао дуг. Што је најгоре, овај 
„угоститељ” је зграбио и моје ствари, иако му нисам био дужан: „Не знам ја”, ка же 
„шта је овде чије.”

На крају сваке школске године, приређивали смо изложбе. То је увек био неки 
мали догађај, јер других изложби ретко је било. Једанпут на изложби „Ладе” у школи 
код Саборне цркве будем ја једно поподне на каси. За цело поподне дође на излож бу 
свега троје, и падне ми на каси динар и по (улазница је била пола динара).

Ми смо продавали слике на нашим ђачким изложбама, већином приватници ма 
по 30-40 динара комад. Добијали смо и критике о тим изложбама по разним ли с-
товима, као „Политика” и други, и то од истакнутих познавалаца као што је на при-
мер био др Божа Николајевић44 професор универзитета и други.

Напред сам навео како је Момчило дошао у Београд почетком новембра 1911. 
године. Он је од септембра био ђак Крагујевачке гимназије (VII разред). Ми реши мо 
да и он дође у Београд да продужи школовање, како би нас двојица били заједно. Ево 
како је писао карту сестри у Г. Милановац кад је пошао у Београд:

 
 Г-ђици Наталији Настасијевић
    Гор. Милановац
    31-10-1911 год
    Крагујевац

    Драга Нато,
 И поред највећег труђења, да се одмах испишем и одем одавде, задржах 

се још и данас. У недељу не могах узети новац из поште. Данас узех но вац, 

Приказ изложбе ђачких радова 
Уметничко-занатске школе од Бож. 
С. Николајевића у Политици од 
8. јуна 1908. под називом ЈЕДНА 
ИЗЛОЖБА: ... „На горњем спрату,
до одељења г-ђе Вукановићке, 
наилази се прво на одељење г. 
Мурата. Међу његовим ђацима
имају првенство Коста Миличевић
и Живорад Настасијевић. 
Миличевић је већ увелико изашао 
из доба прве младости и представља 
„altes Haus” у овој школи.
... Настасијевић је опет још врло 
млад, дечко управо, али неколико 
његових цртежа и акварела дају 
права на најлепше очекивање”...
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али директор није могао данас да ми изда уверење (има много посла око 
део бе гимназије) дакле сутрашњим ноћним возом идем. Шта буде у Бео-
гра  ду, јавићу.

Много топлих поздрава свима шаље
     Момчило

Ову карту сам цитирао зато да се види како је он једва чекао да дође у Београд 
код мене, и чим је свршио посао у школи, кренуо за Београд првим возом.

Није нам био рђав стан у Царице Милице улици, али ми нађемо много бољу и 
већу собу са бољим намештајем у Цара Уроша улици близу Малог Калемегдана. Ту 
смо, поред два кревета, имали и диван. Згодно нам је било и то, што је ту близу био 
добар ресторан, кафана „Ресавац” у Краља Петра улици, и ту смо се хранили.

Коста више пута, кад се увече дуже задржи у вароши, није смео сам да иде ноћу 
у свој стан на брдо да спава, него је долазио код нас и често спавао на оном дивану. 

Живорад Настасијевић, Дефтердарова капија, 1911. (уље на платну, Музеј града Београда, У-471)

Кафана Ресавац у Краља Петра улици
(Sense Serbia, јавно власништво)
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Ту нам је више пута долазио увече сликар из Босне Ђорђе Михајловић45. Дође сед не, 
поред пећи која је била увек топла, узме моју даску за цртање, метне је преко коле на, 
извади из џепа оно што је донео за вечеру и вечера. Више пута заједно са Кос том. 
Овај Ђорђе је био врло симпатичан и паметан човек, а добар и као сликар.

Ми у том стану проводимо лепо зиму и доста и свирамо. Коста је нарочито волео 
да слуша кад Мома свира на флаути: „има”, каже, „плав тон”, а то њему Кости, много 
одговара.

У пролеће 1912. године почне да се спрема Југословенска изложба – четврта по 
реду. Риста Вукановић и Марко Мурат предложе Николи Бешевићу и мени да на 
сваки начин суделујемо на тој изложби; само морамо да идемо под жири. Изложба 
ће бити приређена у целој згради Друге мушке гимназије у Македонској улици. Ми 
предамо радове. Ја се сада не сећам да ли сам дао две или три слике, али све што 
сам изложио продало се за 700 динара.46 Велика сума за оно време. Тада су излагали 
Хрвати, Словенци, Бугари и Срби. Онда сам први пут видео слике Надежде Петро-
вић47, као и саму Надежду. Коста је те слике називао „дрљотине” иако је био у добрим 
односима са Надеждом, он ме је с њом и упознао.

Кад се завршила изложба ја накупујем доста боја и платна и кренем на летњи 
одмор са Момчилом у Милановац.

Како је која година пролазила све сам више волео да идем кући у Милановац. 
Чак сам мислио да останем код куће целе идуће зиме и ту да радим. Имали смо ту 
лепе собе. Ова жеља, да останем дуже у Милановцу, испунила ми се, само на други 
начин. 

45   Ђорђе Михајловић (Тузла, 1875 – Тузла, 1919) започео је сликарско школовање код Ристе Вука-
новића у Београду, потом је учио приватно у атељеу професора Ажбеа, затим је уписао Уметничку 
Академију у Минхену. Усавршавао се у Италији и у Паризу. Тек што је почео да самостално ради 
разболео се од туберкулозе. Године 1914. Аустријанци су га узели за таоца, погоршаног здравља 
вра ћа се кући (1916) и после пар година умире, не остваривши до краја своје знатне уметничке 
ква литете. 

46   Живорад Настасијевић је на Четвртој југословенској уметничкој изложби у оквиру Одељења 
пријављених уметника, изложио слике: Мотив из града, Топчидерска река и Ботаничка башта 
(Каталог Четврте југословенске уметничке изложбе, Београд 1912, 41).

47   Надежда Петровић (Чачак, 1873 – Ваљево, 1915) била је најзначајнија српска сликарка с краја XIX 
и почетка XX века, увела је српску уметност у токове савремене европске уметности. Сликар ско 
образовање започела је у атељеу Ђорђа Крстића, а наставила у школи Кирила Кутлика у Београду, 
атељеу Антона Ажбеа и касније Јулијуса Екстера у Минхену. Већ 1900. имала је прву самосталну 
изложбу у Београду. У Првом балканском и Првом светском рату учествује као добровољна бол-
ничарка на фронту. На тој дужности је и умрла, у болници у Ваљеву, од тифуса.

Каталог Четврте југословенске 
уметничке изложбе, Београд 1912, 
стр. 2, 3, 41.
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Тада се већ говорило о Балканском савезу и то: Србија, Грчка, Бугарска и Црна 
Гора. Једно вече, при крају лета, отац се врати из вароши кући да нам само саопшти 
да ће бити мобилизација и да ће у девет сати да пукне топ на пијаци. И збиља тачно 
у девет пуче топ, он одмах оде у варош. Изађемо и ми, на пијаци пуно војника II 
по зива. Сви грађани II позива имали су код својих кућа униформе и пушке, које су 
раније били добили и сад се обукли и одмах онако наоружани изишли у варош.

По вароши народно весеље, ори се песма на све стране. Запалише неколико ват-
ри на пијаци. Свирају Цигани по кафанама. Однекуд се нађе нека војна „блех” музи-
ка. Помислим ја у себи: ови ће брзо победити Турке, кад је ово овако почело.

Сутрадан рано почеше да долазе сељаци из околине. Све по групама са зеленим 
лишћем на капама. На брду, горе, зборно место, ту се облаче. После два три дана, 
формира се наш Десети пук првог позива. Оде пук са закићеним пушкама за Чачак. 
Сва се варош утишала и људи почеше да брину шта ли ће бити, јер сваком је по неко 
отишао из куће у рат.

Моја генерација се не позива још ни за регрутовање, али ми се скупимо, нас 
око петна(ј)ест и пријавимо у Окружној команди десетог пука да нам одреде какву 

Дописна карта Живорада Настасијевића из Београда сестри Наталији у Горњи Милановац, 
11. јул 1912. године (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1125)

Горњи Милановац, пијаца 
(фотодокументација Музеја РТК)

Професор Милоје Васић (1869–1956)
(фотографија, документација 
Археолошке збирке Филозофског 
факултета у Београду, јавно власништво)
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војну дужност. Они нас приме, даду нам униформе, и распореде нас на разним дуж-
ностима у Команди и војној станици. Тако нам прође зима.

Почетком пролећа 1913. године дођемо Момчило и ја у Београд. Узмемо стан у 
Хиландарској улици, близу кафане код „Седам шваба”. Ову кафану помињем само 
зато што је ту на фирми израдио слику Ђура Јакшић. Слика је представљала како 
седам Шваба једним копљем јуре зеца. Ствар је била врло сликарски урађена и чуди 
ме да нико није о томе повео рачуна.

Момчило се упише у осми разред, опет у Прву гимназију, а ја одем код Милоја 
Васића да радим илустрације из Винче.

Тада су биле и оне велике борбе са Бугарима када су нас мучки напали. Сваки 
час смо гледали како преко Теразија спроводе бугарске заробљенике, у доњи град.

Преко лета одемо ја и Бешевић са Васићем у Винчу на ископавање. Васић нас ни 
ту није много теретио послом. Зато смо могли лепо да радимо и пејзаже.

На ископавању је било преко педесет радника, све Цигани из околине, али врло 
добри радници. Ми почнемо да их више пута скицирамо при раду или кад спавају 
после ручка. Цигани се побуне и главни међу њима Колечка дође са још двојицом, 
званично, код Васића и откажу сви посао. Зашто бре, шта је било? – Није било ни-
шта, само Цигани не дозвољавају да их неко слика, јер могу да помру због тога. Ми 
кажемо да их више нећемо никад сликати, а они кад нису досад помрли, неће ни 
одсад. Они се задовоље одговором и врате на посао.

Суботом увече смо Бешевић и ја ишли пешке у Београд, а враћали се у село по-
недеоником ујутру.

Свако пред вече смо Васић и ја пливали по Дунаву. Он је боље пливао од мене, 
али је, чини ми се, био родом из Великог Градишта на Дунаву.

Једног дана јави нам један пуковник у пензији да ће доћи код нас у Винчу да 
пе ца рибу. Биће три-четири дана и да ћемо тих дана јести само рибу коју он упеца. 
Има  ли смо одличну куварицу, која је раније била куварица у француској амбасади, 
и на то је рачунао наш пуковник.

Дође пуковник пред вече, носи цео прибор за пецање. Објашњава куварици шта 
ће од које рибе да спреми. Видим ја, иде чича на сигурно, а баш ме интересује шта 
ће бити сутра.

Одем сутрадан на Дунав, око девет сати, да цртам неки врбак. Видим пуковника 
не тако далеко од мене. Наместио три штапа са удицама и пеца. Мене не примећује 
јер ме је заклонио неки коров. Ја онде радим више од сат и по а он ништа не упеца. 
Мислим шта ли ће бити с ручком? У том наиђе чамац са два финансиска стражара-
граничара (онда је граница била на Дунаву). Стадоше код пуковника и нешто раз го-
варају. У том онај један извади из чамца нанизане на канап, четири велика ша рана 

Фотографија са археолошких 
ископавања у Винчи
(архива Археолошке збирке
Филозофског факултета)

Део странице Журнала (дневник 
ископавања) Милоја Васића
(https://sr.wikipedia.org/wiki/#/media/
File:Zurnal1.jpg, приступљено 27. јуна 2016)
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48   Народни музеј у Београду се, у периоду између 1904. и Првог светског рата, налазио у задужби-
ни Мише Анастасијевића и у кући браће Величковић.

и дадоше рибу пуковнику. Он извади новчаник и плати. Финанси га учтиво поз дра-
више и одоше чамцем низ Дунав. Ја се још боље сакријем иза једне дебеле врбе и он 
мене, уопште, није никако видео.

Наиђе један младић, сељак, и пуковник му да рибу да носи нашој куварици, овај 
оде. За њим полако крене и пуковник.

Ја пођем у наш стан и затекнем Васића и пуковника у хладу пију пиво, а риба се 
увелико спрема за ручак. Седнем и ја с њима. Распричао се пуковник о овом и оном, 
а ја се решио да га не одам. Она четири шарана била су доста велика, па је остало и за 
вечеру. Вечерамо раније и пуковник погоди (на брзу руку) са једним сељаком кочије 
и оде у Београд, с тим да дође опет, али он више и не дође.

Васићева археолошка експедиција требало је да иде те јесени 1913. године, на 
ушће реке Марице у Егејско море.Тамо је било исто насеље као и ово у Винчи. Насе-
ље од пре три хиљаде година. Предложи и мени да идем с њим. Ја једва дочекам да 
идем на Егејско море. Само кад свршимо у Винчи да ја одем кући у Милановац на 
неколико дана. У том смислу сам писао и мојима у Милановац.

Момчило је тог лета 1913. године положио матуру. У ствари, није ни полагао ис-
пит, био је као одличан ослобођен матуре. После тога оде кући у Милановац а ја 
оста нем код Васића.

Кад смо се вратили из Винче у Београд ја продужим да радим оне ископине из 
Винче, и идем у Музеј48 сваки дан да завршим још један део илустрација, па да идем 
кући у Милановац на неколико дана, а после да идемо на Егејско море.

Једног дана рече ми Васић у канцеларији да је био у Министарству просвете и 
тамо чуо да ће то Министарство да шаље у иностранство пет младих сликара и ваја ра 
на студије. Неке у Минхен а неке у Праг. Мени предложи Васић да се свакако прија-
вим на конкурс, јер он мисли да ћу добити стипендију и то да идем у Минхен. Што 
се тиче реке Марице и Егејског мора, рече ми, да се неће тамо ићи ове године. Мени 
ништа не каже да ће да ме препоручи у Министарству, ни ја му нисам то помињао, 
нити тражио протекцију, али је он сам ишао, само није хтео одмах да ми каже.

Од оних пара што сам зарадио у Винчи, платим у Београду свима где сам био 
дужан, а и мени још доста остане.

Године 1913. Министарство просвете објави конкурс за пет студената ликовне 
уметности. Двојица да иду у Минхен, двојица у Праг и један у Рим. Ове стипендије 

Ж. Настасијевић, Портрет брата 
Славомира, 1913. (уље на платну,
Музеј РТК, Л-1032) – портрет најмлађег 
брата Славомира 1913. године, Живорад 
је највероватније насликао пре одласка 
на студије у Минхен...



Успомене Живорада Настасијевића53

49   Сави Поповићу се после уписа на Академију у Минхену губи сваки, видети у: Ј. Секулић, Мин-
хенска школа и српско сликарство, Београд 2002, 110.

50   Стаменко Ђурђевић (Крњево, 1888 – Београд, 1941) након Уметничко-занатске школе у Београ-
ду, отишао је у Париз, где је на Ecole des Beaux Arts учио код професора Марсијеа. Већ у првим 
сукобима Првог светског рата заробљен је и одведен у логор у Нежидер, одакле је успео да добије 
отпуст и одлазак на лечење у Чехословачку. Погинуо је приликом немачког бомбардовања Бео-
града, априла 1941. године. Између осталог, аутор је споменика „Трећепозивцу” у Карађорђевом 
пар ку у Београду.

нису биле баш тако велике и ја нисам много ни рачунао да је добијем. Али се овде 
умешају Ђока Јовановић и Милоје Васић; оду у Министарство просвете, препоруче 
мене, и ја добијем стипендију за Минхен, јер су ова двојица били веома јаки, 
угледни људи, и мене препоруче најбоље што може бити. За Минхен је са мном још 
добио стипендију Сава Поповић49, за сликарство, а за Праг Стаменко Ђурђевић50 
за вајарство и Александар-Шаца Лазаревић за сликарство. За Рим добије Никола 
Бешевић, за сликарство. Били су нам одредили свега по 120 динара месечно, плаћање 
пута, и школарине. Али мени није било рђаво јер ми је и отац слао стално онолико 
колико ми је недостајало, па сам добро живео.

Разгледница – Минхен, 1913. године (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1113)
Сведочанство минхенске
Akademie d. b. Künste о упису летњег 
семестра 1913/1914. године на име 
Живорада Настасијевића
(Музеј РТК, Л-1107)
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51   Hermann Groeber (1865, Wartenberg – 1935, Gstadt am Chiemsee), немачки сликар, школован на 
минхенској уметничкој Академији, на којој је и сам касније постао професор на Цртачком одсе-
ку. На студијским путовањима у Холандију, северну Италију и Париз упознао се са европским 
импресионизмом, који на њега ипак није утицао, већ је радије остао доследан реализму. Пред крај 
живота Гребер се приближио нацистима, подржавши покрет völkisch, који ће постати милитантна 
Лига за немачку културу. 

У Академији у Минхену ја се упишем у цртачку класу професора Хермана Гре-
бера.51 После два, три виђења са Гребером на часу, он ми рече: Зашто сам уопште до-
шао у Минхен, кад имамо тако добру школу у Београду. А није ми више школа ни по-
требна. Ја му кажем да волим да будем у Минхену и да ме интересује уметност итд. 

Ту у Минхену било је доста Срба студената разних струка. Мени се нарочито 
допало то што је много концерата и то изванредних. Ту сам чуо све класике по много 
пута, а улазнице су биле врло јевтине.

Још једном ми је професор Гребер поновио да сам имао добру школу у Београду, 
то је било кад сам нацртао један акт. Онда се он распитивао за Београд и ја сам му 

Потврда о упису Академије у Минхену школске 1913/14. године
(Музеј рудничко-таковског краја, Л-1107)

Живорад Настасијевић,
Скице два акта (непозната година, 
оловка на папиру, Музеј РТК, Л-536)
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52   У до сада познатим биографијама Здравка Секулића и Уписним књигама минхенске Академије 
ликовних уметности (Ј. Секулић, н.д.) не постоје подаци о његовом школовању у Минхену, ни на 
Академији ни ван ње; постоји могућност да је Живорад Настасијевић на овом месту грешком 
навео да је Секулића срео у Минхену – вероватно је реч о њиховом сусрету у Паризу, на Académie de 
la Grande Chaumière, коју су обојица похађали. Иначе, Здравко Секулић (Сурдук код Старе Пазове, 
1902 – Београд, 1965) сликарски занат је започео у Уметничкој школи код Љубе Ивановића и Петра 
Добровића. Технику фреске, конзервацију и рестаурацију учио је код М. Леонара, на Acadèmie de 
la Grande Chaumière у Паризу. Од 1927. године био је наставник цртања у Стручној занатској школи 
у Београду. Заједно са Ж. Настасијевићем и Васом Поморишцем, један је од оснивача Друштва 
уме тника Зограф 1927. Године 1935. постао је стални рестауратор-конзерватор Музеја кнеза Павла, 
касније Народног музеја у Београду.

53   Васа Поморишац (Модош-сада Јаша Томић, 1893 – Београд, 1961) студирао је на уметничкој 
Ака демији у Минхену у класи Г. Вон Хакла и приватној школи М. Хајмана. Учествовао је у Пр-
вом свет ском рату, као рањеник боравио у Москви, а после опоравка пребачен је у Солун, где 
добија статус ратног сликара при Врховној команди. Након рата наставио је школовање на Ака-
демији за умјетност и ум јетни обрт у Загребу и Уметничко-занатској школи у Београду. У Лон-
дону се специјализовао за сликање на стаклу у Централној школи за уметност и занате. На Уме-
тничко-занатској школи за   ме  њује Бету Вукановић а потом је и професор Ликовне академије, као 
и Академије примењених умет  но сти у Београду. Међу оснивачима је Зографа и Удружења ква-
лификованих ликовних уме тника Србије. Захваљујући Поморишцу, у Victoria &Albert музеју у Лон-
дону чувају се три копије фре са ка из Манасије. 

54   У Уписним књигама минхенске Академије ликовних уметности (Ј. Секулић, н.д.) не постоје по-
даци о овом уметнику, али могуће је да је он боравио у Минхену и обучавао се у некој од при ватних 
школа, ван Академије. Међутим, нису пронађени ни било какви други подаци о њему.

55   Димитрије Митриновић је био у иностранству цењен као велики познавалац свих уметности и 
филозофије (напомена Светомира Настасијевића, прим. прир.); Димитрије Митриновић (Доњи 
Поплат, 1887 – Ричмонд код Лондона, 1953) био је авангардни критичар, теоретичар, филозоф, есе-
јист, песник и преводилац. Творац футуристичког манифеста у српској књижевности. Од марта 
1913. године у Минхену студира код Хајнриха Велфлина, еминентног швајцарског историчара 
уме тности, који је у то време (1912–24) професор на минхенском Универзитету. Његов боравак и 
рад у Минхену пре свега ће обележити повезивање са уметничком групом Плави јахач (Der Blaue 
Rei ter, коју су водили Франц Марк и Василиј Кандински); http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~dpajin/dm/
biograija/minhen.html, приступљено 29. 06. 2016.)

рекао да су скоро сви наши наставници Минхенски ђаци и нарочито сам му говорио 
о Бети и Ристи Вукановић: како они нас гледају не само као наставници него и као 
родитељи. Кад сам му рекао да је Бета из Бамберга и да је код нас значајна уметница, 
он се врло пријатно изненадио и саопштио то и осталим наставницима Академи је.

У Минхену су онда били од Срба: Миодраг Петровић, Коста Јосиповић „Сос”, 
Се кулић (Пречанин)52, Васа Поморишац53, Добра Ђорђевић54 и још неки.

Једног дана у кафани, било нас је неколико, већином сликара. Недеља пре под-
не. Дође Димитрије Митриновић55 и каже, да се у Новој Пинакотеци налазе сли ке 

Елио Мартинели (стоји),
Живорад Настасијевић (лево, седи) 
и Вилко Гецан (десно) у атељеу 
Минхенске академије, 1913–1914.
(фотографија, Музеј РТК, Л-1055) 

Живорад Настасијевић (први 
десно) са пријатељима студентима 
на Академији у Минхену, 1913–1914. 
(фотографија, Музеј РТК, Л-857)  
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56   Wilhelm Maria Hubertus Leibl (1844–1900), немачки сликар реалиста, централна личност мин-
хенског реализма, велики узор српских сликара.
 
57   Arnold Böcklin (1827–1901), швајцарски сликар симболиста, једно време професор Вајмарске 
уме  тничке школе, коју ће Walter Gropius преименовати у „Bauhaus”. 

58   Franz Lenbach (1836–1904), немачки сликар реалиста.

59   Franz Stuck (1863–1928), немачки сликар, вајар, графичар и архитекта, један од оснивача мин-
хенске сецесије, школован на Академији у Минхену, на којој је потом и сам био професор, где су 
му студенти били, између осталих, Паул Кле и Василиј Кандински.

60   Васи́лий Васи́льевич Канди́нский (Москва, 1866 – Neuilly-sur-Seine, 1944), творац апстрактног 
експресионизма, сматра се једним од најутицајнијих и најзначајнијих сликара ХХ века.

61   Предавање је одржано 27. фебруара, у сали Музеја у Минхену. На позивници је наслов преда-
вања гласио „Кандински и нова уметност – освајање сутрашњице на јуриш”, али је у архиви New 
Atlantis фондације сачувано под насловом „Сликарство Кандинског и његов културни значај”, и 
поднасловом: „Велика немоћ, или освајање сутрашњице на јуриш”; (http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/ 
~dpajin/dm/biograija/minhen.html; http://www.jstor.org/stable/1360490?seq=1#page_scan_tab_con-
tents – Oxford Art Journal – 1992 Vol. 15, No. 1, приступљено 29. 06. 2016.).

француских импресиониста и позове нас да видимо. Пођемо с њим само ја и Сава 
Поповић. Тада сам први пут чуо реч „Импресионисти” и први пут видео те слике. 
Било је свега неколико слика од мени до тада потпуно непознатих уметника, али 
су ми се много допадале. После сам видео још неколико импресионистичких дела 
у другим установама и све су ми се више допадале. Онда сам запамтио и име на 
„Импресиониста”. Приметио сам да се ови наши много нису за тај правац интересо-
вали, мада је Митриновић говорио са одушевљењем. За ове наше сликаре у Минхе ну 
је било главно и важно да студирају Лајбла56, Беклина57, Лембаха58, Франца Штука59 и 
друге сличне. Приметио сам и то у Новој Пинакотеци, да се и немачка публика ма ло 
бави око слика „Импресиониста”.

Тих дана у Минхену отвори изложбу сликар Кандински60 кога нападне штампа. 
Једног дана освану плакате по Минхену да Димитрије Митриновић држи предавања 
о сликару Кандинском у тој и тој сали61. Митриновић позове све нас на предавање, 
па каже ако треба, и да се тучемо. Ја пођем на предавање, али решим да се ни с ким 
не тучем, а била је и гужва на предавању јер су Швабе звиждале. Ја одем кући.

У то време била је у Минхену приватна сликарска школа Морица Хајмана, где 
смо ишли нас четворица Срба да цртамо вечерњи акт, јер је овај Хајман држао боље 
мо деле него на Академији. 

Живорад Настасијевић (стоји, 
други с лева, са капом и цигаретом) 
са пријатељима студентима на 
Академији у Минхену, 1913–1914. 
(фотографија, Музеј РТК, Л-856)  

Живорад Настасијевић са 
пријатељима глумцима у Минхену, 
1913–1914.
(фотографија, Музеј РТК, Л-1312)  
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Ја сам ван Академије радио код куће главе уљаним бојама, а кад је стигло про-
леће 1914. године почнем да радим пејзаже у околини Минхена. Кад сам израдио 
не колико ових пејзажа, однесем их моме професору Херману Греберу да их види. Он 
их задржи код себе у атељеу и ништа ми не рече. Ја сам мислио да му се не допадају, 
па сам се покајао што сам му однео. После неколико дана дође момак из ректората 
у наш атеље и позове ме да се јавим у канцеларију. Тамо затекнем Гребера и још два, 
три професора. Видим моје пејзаже (било је пет комада) поређане около. Они ми 
сви изразе допадање и кажу да ће још са мном разговарати, а слике могу да носим. 
Ја узмем слике и одем. То је већ било при крају школске године. После неколико 
дана ме опет позову и кажу да су решили да излажем на идућу јесен с њима у групи 
као гост. Ја се много изненадим, а они ми рекоше да су позвали још једног студента 
Мађара, али тај је био старији од мене, имао је двадесет и пет година а ја сам био 
навршио двадесету. Ово нисам хтео да причам мојим друговима, да ме не омрзну, а 
до јесени је далеко.

У тој академији у сутерену зграде, била је класа за фреске. Ја нисам за то био 
упи сан, али сам често ишао да гледам како раде на зидовима и како праве малтер и 

Живорад пише кући из Минхена... 30. октобар 1913. године
(дописна карта, Музеј рудничко-таковског краја, Л-1113)

Живорад Настасијевић (други с 
десна) и Вилко Гецан (први с лева)
са колегама током студија
у Минхену, 1913–1914.
(фотографија, Музеј РТК, Л-1054)  

Живорад Настасијевић (лево)
са пријатељем током студија
у Минхену, 1913–1914.
(фотографија, Музеј РТК, Л-855)  
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62   Касније је Живорад по тумачењу (тј. саветима, прим. прир.) свога оца Николе, допунио и уса-
вршио технику фреско-сликања по традицији његових предака зографа и грађевинара из XVIII и 
XIX века (напомена Светомира Настасијевића, прим. прир.)

све остало. Није ми нико бранио да се бавим туда, али сам научио како се раде фре-
ске.62 

Време ферија 1914. године, мислио сам да проведем у једном селу близу Мин-
хена. Ту долази већина Минхенских сликара да раде, јер су услови а и предели врло 
повољни. 

Међутим, деси се у Сарајеву атентат на аустријског престолонаследника и ми 
смо сви морали наврат, нанос да идемо из Минхена. Косту Јосиповића – „Соса” изу-
дарали су студенти на Карлс-плацу, и он одмах побегне у Италију или Швајцарску, 
не сећам се више где.

Вилко Гецан и Живорад Настасијевић, Минхен 1914. године
(фотографија, Музеј рудничко-таковског краја, Л-854)

Гаврило Принцип, око 1910. године 
(В. Богићевић, Сарајевски атентат, 
Сарајево 1954)
Живорад Настасијевић – Ја сам ту 
вест, о атентату, дознао у пет 
сати по подне, у кафани. Одмах 
одем кући и сва писма и карте што 
сам имао од куће бацим у пећ и 
запалим. То сам урадио зато што 
је Гаврило Принцип скоро сваки дан 
долазио код мојих у Београду, и увек, 
кад су ми они писали и он по нешто 
дописивао са пуним потписом,
а и неколико дужих писама имао 
сам од њега. Принцип је у то време 
давао часове из немачког језика 
мојој сестри Даринки, ученици III 
разреда Гимназије, а Момчило га је 
подучавао из математике.
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63   Гаврило Принцип (Обљај код Босанског Грахова 1894 – Терезин, 1918), револуционар, нацио-
нални радник, припадник тајне организације Млада Босна. Након завршетка трећег разреда гим-
назије, због активног учешћа у протестима против аустроугарских власти прелази из Сарајева у 
Београд, где наставља школовање. Ту ступа у везу са организацијом Уједињење или смрт. С про -
лећа 1914. године пребацио се из Србије у Сарајево где је 28. јуна на Видовдан пуцњима из ре вол-
вера усмртио аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанда и његову супругу Софи ју. 
Атентат је послужио као непосредан повод да званични Беч упути ултиматум Краљевини Срби ји, 
а како је он одбијен, депешом 28. јула исте године и рат. Овакав след ствари проузроковао је из-
бијање до тада највећег и најразорнијег оружаног сукоба на планети, познатијег као Први свет-
ски рат. Иако малолетан, Гаврило Принцип је осуђен на 20 година тамнице. Озбиљно нарушеног 
здрав ља, а услед лошег затворског третмана, Гаврило Принцип се упокојио 28. априла 1918. у ка-
зама ту чешког града Терезина.

Ја сам ту вест, о атентату, дознао у пет сати по подне, у кафани. Одмах одем кући 
и сва писма и карте што сам имао од куће бацим у пећ и запалим. То сам урадио зато 
што је Гаврило Принцип скоро сваки дан долазио код мојих у Београду, и увек, кад 
су ми они писали и он по нешто дописивао са пуним потписом, а и неколико дужих 
писама имао сам од њега. Принцип је у то време давао часове из немачког језика 
мојој сестри Даринки, ученици III разреда Гимназије, а Момчило га је подучавао из 
математике.63 Добро сам урадио што сам писма спалио, јер сутра рано, у пет сати, 
дођу два агента из полиције да ми претресу стан, на пренеражење моје газдарице, 
па кад нису нашли ништа и отишли, лакнуло и мени и њој.

Сад је требало што пре отићи из Немачке, јер се ситуација против Срба све 
више заоштравала. Од ових наших, један по један сви се изгубише. Останемо нас 
двана(ј)ест, али немамо новаца за пут. Решимо да идемо код Руског конзула да нас 
пребаци у Русију. Он одмах пристане и пошаље момка да нам купи карте за воз до 
Пољске границе, а за даље, рече нам, биће вам лако. Да нам свима по 40 марака и 
сваком овери пасош да путујемо за Русију. Дође момак са возним картама и ми ви-
димо да нам је купио карте до Руске границе, карте четврте класе за пилићарски воз, 
а тај воз путује најмање четири дана до руске границе. Поред тога рече нам кон зул 
да још истог дана кренемо на пут. Ми одмах решимо да идемо истог дана, и на брзу 
руку одемо кући за ствари, и тако кренемо нас двана(ј)ест. Кад смо пошли, Душ-
ко Стаматовић, студент технике, оде и он да се поздрави са газдарицом и да узме 
мантил и ствари.

Сви смо брзо дошли на станицу али нема Душка! Да му се нешто није десило? 
Кад у зло доба иде Душко сав блажен. Шта је било? Кад је стигао кући, у истом мо-
мен ту дође службеник банке и преда Душку 200 марака које му је послала нека тетка 
из прека, да се проведе. Брзо после тога уђосмо у неки воз пун пиљарица са кор па ма. 

Објава рата, Стража,
уторак 15. јул 1914.
(Шумадијска дивизија: 1914–1918, 
Краљево 2014, 69)
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Пасош Живорада Настасијевића – овера за боравак у Минхену, 13. априла 1913.
и прелазак преко Русије, 29. јула 1914. године (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1065)

Део Европе којим се Живорад 
Настасијевић кретао да би стигао 
у своју земљу по избијању Првог 
светског рата; Минхен (Немачка)
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64   Велимир Радојкић, ветеринар Војне ветеринарске службе у Првом светском рату. Ова служба 
је имала изузетан значај у превентиви, лечењу и сузбијању инфективних болести и одржавању 
борбене готовости. Српска војска је приликом преласка преко Албаније изгубила огроман број 
коња и волова и била приморана да изврши реорганизацију ветеринарске службе. Др Велимир 
Радојкић после преласка Албаније, распоређен је у артиљерију Тимочке дивизије, I оперативне 
армије.

65   Један студент медицине у Русији, Србин био је дошао у Минхен да проведе лето и пошао с нама 
у Русију (напомена Живорада Настасијевића, прим. прир.).

Није нам било право. Али Веља Радојкић64, студент ветерине, каже да је много бо-
ље за нас да путујемо са овим простацима, него са интелектуалцима у неком бо љем 
возу, јер овде неће нико ништа да нас испитује. Тако је и било, нико нас ништа није 
питао, ни ко смо, ни шта смо. Врло дуго смо путовали, три или четири дана, не се-
ћам се више. Овај наш воз, пилићар, кад стане на понекој станици, стоји по два сата. 
Имали смо само једну незгоду која се срећом добро свршила. Наш Веља Радојкић 
сишао је с воза на једну малу станицу и понео флашу да захвати воде на чесми. Ту се 
закачи са једном пиљарицом из нашег фургона, око тога ко ће пре да узме воду и у 
тој свађи она му натакне на главу неку корпетину, и почеше да се гушају на чесми. Он 
јак и она јака као кобила, те срећом окрете све на смејурију и тако кренемо даље.

Једва једном дођосмо до границе Немачко-пољске, односно Руске, до места не 
знам како се зваше. Знам да је с друге стране границе било место звано Калаш. Ту су 
нас држали Немци једно сат-два, нити штогод испитују, само ћуте а и нема других 
путника осим нас двана(ј)ест. Ми се забринули да нас не врате натраг, а правимо се 
расположени. С оне друге стране границе лепо се види место Калаш и станица.

Утом изиђе чиновник из станице и даде нам пасоше. Стаде једна локомотива са 
једним вагоном пред станицу и они нам рекоше да уђемо у вагон. И за час пређо смо 
границу и брзо сиђемо на Руску станицу, где затекнемо врло много света, људи и 
жена. Све Руси који се враћају из Немачке и који су путовали неким бољим возови-
ма. То је било око шест часова поподне. Једва нађемо сто у ресторану и ту добро ве-
черасмо. Оне паре што је Душко Стаматовић добио од тетке још су нам трајале, али 
немамо за возне карте. Онај наш студент из Русије65 и ја одемо код шефа станице и 
кажемо ко смо и шта смо и да не можемо да платимо воз. Он нас потапше по рамену 
и рече: „У седам часова иде брзи воз за Варшаву уђите унутра без карата само кажите 
„серпски унтерофицери”, ми га питамо у коју класу да уђемо, он рече: у коју хоћемо. 
Ми сви уђосмо у I класу. 

Гурамо тако целу ноћ и бринемо где ћемо да спавамо у Варшави, јер немамо паре 
за хотел. Онај студент из Русије нас уверава како ћемо добити бесплатно најбољи 
хотел, као борци српске војске и друге лепе ствари прича, али му нико не верује. 

Део Европе којим се Живорад 
Настасијевић кретао да би стигао 
у своју земљу по избијању Првог 
светског рата; Минхен (Немачка) – 
Калиш, Варшава (Пољска)  
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66   Андра Франичевић (Неготин, 1889 – Београд, 1967) Филозофски факултет – германистику, сту-
дирао је у Минхену. После прекида у време ратова, студије завршава на Универзитету у Београду. 
Сарађивао је са „Српским новинама” и „Забавником”, а 1931. године објавио књигу песама за децу 
„Чика-Андрине песме”. У првој деценији „Политике за децу” био је један од најзаступљенијих де-
чијих песника.

Сти гнемо у Варшаву. Прашина до гуше. И да смо имали паре не би добили собе у 
хо телима јер је све било препуно.

Него хвала Богу и Душковој тетки те имамо шта да једемо. Цео дан тумарамо 
по сокацима. Увече одемо код шефа станице да тражимо неки вагон на споредном 
колосеку да спавамо, па ћемо после видети, за даље путовање. Шеф станице нам каже 
да ће за два, три дана формирати један воз директно за Одесу и да ми путујемо тим 
возом, а што се тиче спавања: „Спавајте где било на станици, нико вас неће дирати.” 
Ми изабрасмо један буџак у чекаоници и полежемо један до другог по бетону, само 
потуримо куферчиће под главу. Тако два-три дана. Кад је воз за Одесу био готов 
ми се врло добро сместимо и понесемо довољно хране. Стигнемо у Одесу добро и 
ту нам шеф станице рече да за сад нема никаквих возова у правцу где ми путујемо, 
али нам даде на забаченом колосеку један вагон за становање, да ту будемо док се 
не формира један воз у правцу Дунава, за избеглице. Седимо ту неколико дана и 
ни  како не крећемо даље, а паре скоро све отишле. Једног дана видим пред зградом 
Оде с ке опере једног неизмерно финог господина, кад један од наших рече да је то 
Мамулов Руски конзул у Београду. Приђу му двојица, онај студент из Русије и још 
један; објасне му наше стање. У ствари и он путује за Србију и чека исти воз као и 
ми. Даде нам 100 рубаља на признаницу и рече, ако баш толико журимо, да одемо на 
пристаниште Црног мора јер је тамо спремна једна теретна лађа за Цариград и да 
замолимо капетана да нас прими. Одемо сви на пристаниште. Капетан хоће да нас 
прими, само да понесемо хране за десет дана, а он ће да нас искрца у Цариграду. Ја 
јед ва дочеках, бар ћу да видим Цариград и Свету Софију. Али кад смо отишли да ви-
димо лађу, ја први одрекнем да њом путујем, јер то није била никаква лађа не го нека 
стара дереглија. Нема ни крова. И ови други почеше да се дошаптавају. Са мо Андра 
Франичевић66 и Душко Стаматовић хоће том лађом да путују, пошто-пото, јер, кажу, 
журе да се упишу у комите. У том се ужасно наоблачи време и неки црни обла ци 
наднеше се над Црним морем, а дереглија онде стоји непријатна и непривлачна.

Сутрадан Андра и Душко накупују хране за десет дана и оду на пристаниште, с 
нама се лепо растану и поздраве. Ми седнемо на једну клупу пред станицом кад отуд 
се враћају Андра и Душко! Шта је било? Није било ништа, само кад су ушли у „лађу” 
затекну пацове веће него мачори и сместа одустану од путовања. Онда сви онако 
заједно одемо трамвајем на плажу Црног мора да се напливамо.

Део Европе којим се Живорад 
Настасијевић кретао да би стигао 
у своју земљу по избијању Првог 
светског рата; Минхен (Немачка) – 
Калиш, Варшава (Пољска) – Одеса 
(тадашња Русија)
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67   Рени, лука на Дунаву, у данашњој Украјини.

Једног дана сретнемо Жику Лукића вајара, он је дошао из Москве и иде за Срби-
ју. Ја га позовем да пође с нама, али он је чекао неке Србе из Москве, и онда га изгу-
бим из вида.

Дође дан путовања према Дунаву. Шеф станице закачи за композицију воза онај 
наш вагон I класе, и изда наређење кондуктеру да успут не пушта више никог у тај 
вагон. Ми се са шефом најлепше растанемо и кренемо. Циљ је био Ушће Дунава у 
Црно море а место се звало Рењи67.

После два-три дана стигнемо на Дунав. Ту велика гужва Срба, сви путују за Ср-
бију. Било је много и жена. Одатле иде један воз за Букурешт, али мора да се плати, 
тако исто и од Букурешта до Србије. Али кроз два-три дана креће за Србију једна ру-
ска лађа звана „Бјелград” која вуче шлепа са муницијом за Српску војску. Врло доб-
ро, ми ћемо ићи том лађом, иако неки тврде да Дунавом плове Аустријске мине. Ја се 
решим да идем том лађом без обзира на мине. Ако мина удари у лађу ја ћу скочити у 
Дунав и отпливати у Румунију или Бугарску. Али се никакве мине нису појавиле. 

Иде лађа полако, лепо време, не може боље бити. Ми заузели место на крову за 
спавање. Кроз три-четири дана стигнемо у Србију на једно мало пристаниште близу 
Неготина. Е, сад можемо да кажемо да смо на коњу.

Кад смо хтели да се искрцамо, из лађе један човек средњих година се испречи на 
излазу и рече: ја сам српски официр, из лађе могу да изађу само жене, деца и стар ци; 
сви остали морају да износе из шлепа муницију за српску војску.

Одмах направише мост од шлепа до обале. Поређали по три даске, фосне, једну 
поред друге на ногаре, и то ти је мост. Ми се поређамо по оном мосту и додајемо један 
другом сандучиће са муницијом (пушчана муниција). Ја сам се пет пута презнојавао. 
У једном моменту се омакнем са оне даске и паднем у Дунав. Испливам на обалу она-
ко у оделу и мало се исцедим, уђем у лађу узмем моје коферче и легнем поред пруге 
на обалу да се сушим. Оно моје друштво сам потпуно изгубио из вида. Онде где сам 
лежао обала је мало низбрдо, па згодно за лежање, а воз теретни, празан, маневрише 
полако иза мене. Ја ускочим у фургон, и добро сам урадио, јер воз настави пут за 
Неготин. Видим на сред фургона седи један врло познат београдски адвокат. Завио 
бркове, и кува кафу на примусу. Кад ме виде једва дочека да пијемо кафу у друштву. 
Каже да није износио муницију, јер је он резервни капетан, и то артиљеријски, а да 
је онај што нас је задржао, обичан пешадијски поручник. 

Стигнемо у Неготин, пред вече, кад они моји сви излазе из фургона истог воза. 
Ја се већ осушио. Питамо у Неготину једног грађанина где можемо да вечерамо. Овај 
нас упути у кафану код Мокрањца. Одемо тамо; кафеџија брат Мокрањца компо зи-
тора. Ја заподенем разговор са чичом и кажем како је мени његов брат композитор 

Део Европе којим се Живорад 
Настасијевић кретао да би стигао 
у своју земљу по избијању Првог 
светског рата; Минхен (Немачка) – 
Калиш, Варшава (Пољска) – Одеса 
(тадашња Русија) – Рени (данашња 
Украјина) – Неготин
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68   Церска или Јадарска битка вођена је од 16. до 20. августа 1914. године на широком простору пла-
нине Цер и слива реке Јадар. У овој вишедневној и веома тешкој борби српска војска извојевала је 
против аустроугарских трупа прву савезничку победу у Великом рату. Домаће формације бо риле 
су се под командом генерала Степе Степановића. До првог окршаја на Церу дошло је у ноћи 15. на 
16. август између делова 21. аустроугарске дивизије и делова Комбиноване дивизије. У огор ченим 
ноћним борбама код Текериша, Срби су приморали аустроугарске снаге на повлаче ње. Ме ђутим, 
сутрадан ујутро, 9. аустругарска дивизија угрозила је лево крило Комбиноване диви зије и при-
морала је да се повуче. Фронт се стабилизовао након непосредне интервенције коман данта Сте  пе 
који је увођењем Моравске 1. дивизије одбацио 9. аустроугарску дивизију и заузео Беглук. Коњич-
ка дивизија дејствовала је снагама Друге армије и Шумадијске 1. дивизије. Повла чење преко Дрине 
разбијене аустроугарске снаге отпочеле су у ноћи 19. на 20. август и наста виле цео сутрашњи дан. 
Због изузетних заслуга у руковођењу и командовању у Церској бици, коман дант Друге српске ар-
мије Степа Степановић унапређен је у чин војводе. Гоњењем непријатеља до Дри не и завршним 
борбама код Шапца, од 21. до 24. августа 1914. године, окончана је тзв. церска опе рација.

69   Ђачки батаљон је био састављен од око 1300 ђака и студената („1300 каплара”), углавном при-
падника младе интелигенције. Војну обуку батаљон је имао у Скопљу, а командант им је био пот-
пуковник Душан Глишић.

био директор у музичкој школи, али он неће ни да разговара, ваљда се плашио да 
нећу да му тражим неку услугу. Шта има за вечеру: има паприкаш. Врло добро, дајте 
нам двана(ј)ест порција паприкаша. Он донесе свега шест порција и рече да нема 
више. Ови наши почеше да му багателишу локал, а он се наљути и поче да нам псује 
мајку, али се некако уреди ствар. Кад је дошло до плаћања, једва дође да наплати 
рачун. Видим да му није ни стало до пара. (Ми смо оне рубље што смо још имали, 
променили у Рењи-у у динаре). Одатле ухватим теретни воз до Сталаћа, онда у Чачак 
па најзад кући у Милановац.

Кад сам дошао кући нисам могао сит да се наспавам. Не сећам се датума кад сам 
стигао кући, али је већ био рат почео. И убрзо смо слушали грмљавину топова са 
Цера. То је грмело и дању и ноћу, на живот и смрт. Мој отац много узнемирен, стоји 
ноћу на веранди, и слуша грмљавину која се из дана у дан продужава. Док једног да-
на пуче глас да су Аустријанци ужасно разбијени на Церу и да беже у нереду према 
Дрини. Нама свима лакну.68 

Моју генерацију никако не позивају у војску. Ја једнако чекам позив код куће. 
Отац ми је купио официрски штоф за униформу, и дам да ми се сашије униформа. 
Једног дана сви моји другови из Милановца и ја добисмо позиве за Чачак. Кренемо 
за Чачак, кад тамо велика гужва у команди. Једва после недељу дана добисмо списко-
ве за Ђачки батаљон у Скопљу.69

У Скопљу опет гужва. Из целе Србије подолазили ђаци да ступе у војску. Војна 
комисија много пробира кога ће да прими. Мене примише одмах, али неколико Ми-

Горњи Милановац на почетку 
Великог рата – мирну свакодневницу 
нарушиће грмљавина топова са 
Цера... (фотодокументација Музеја РТК)

Живорад Настасијевић у војничкој 
униформи са братом Момчилом 
(стоји) и пријатељем, 1915.
(фотографија, Музеј РТК, Л-920)  
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70   Станислав Винавер (Шабац, 1891 – Нишка Бања, 1955), књижевник и преводилац јеврејског 
по  рекла. После окончане Гимназије у Београду одлази на Сорбону у Париз на студије математике 
и физике. Велики утицај на њега оставља филозоф Анри Бергсон, који га је заинтересовао за књи-
жев ност. Учесник је балканских и Првог светског рата. Слободан Јовановић га је упутио заједно са 
филозофом Браниславом Петронијевићем и др Николајем Велимировићем у Француску и Ен гле-
ску, да упозна Европу са страдањима српског народа у Великом рату. После рата постаје нови  нар 
листа Време, а сарађивао је са књижевним листовима Звоно, Босанска вила, Српски књи жев  ни 
гла сник, Бранково коло итд. Био је стални гост Салона Настасијевића са којима је во дио књижевне 
рас праве и свирао на њиховим окупљањима. После Момчилове смрти, заједно са породицом, 
заслужан је за објављивање његових сабраних дела.

лановчана вратише као недовољно развијене. Они очајни неће да се врате кући, 
неколико дана седе ту. Нуде се у добровољце. Неће да их приме, али ће их доцније 
опет позвати на преглед. Ја носим моју нову униформу и спавамо у касарни, али још 
нису формиране чете. Једног дана формираше шест чета. Ја припаднем у II ђачку 
че ту. Ту са мном буде и Станислав Винавер70, песник и два брата Борисављевића из 
Милановца, Миливоје и Светомир – „Крца”.

Скопље – изглед града са разгледнице коју је Живорад Настасијевић послао кући
6. септембра 1914. године (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1114)

Једна чета каплара 1914. године 
(фотографија, Б. Радовановић,
Последња одбрана Србије 1914.: Легенда 
о ђачком батаљону „1300 каплара”, 
Крагујевац 2014, 40)
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71   Врховна команда је 2. новембра 1914. године припаднике Ђачког батаљона произвела у чин кап-
лара и послала у оперативне јединице. Два дана након тога, 4. новембра, ђаци-каплари унапре-
ђени су у чин поднаредника.

Једног дана, убрзо, дођоше нове војничке униформе, и сви смо морали то да 
но симо а оне наше да поскидамо. Спавали смо у великим собама на патосу јер није 
би ло кревета. Саставимо по две сламњаче попреко, и ту леже три ђака.

Ступили смо у ђачки батаљон тачно 1. септембра 1914. године. Сваког дана смо 
ишли на вежбање, и врло смо били задовољни и расположени. Ево како су нам из-
гледали теоријски часови: ми сви поседамо по сламњачама а поднаредник „Гуја” 
ста ви обе руке позади и шета између нас и каже: „Пазите добро, овде нећете бити 
још дуго; кад одеш на положај имаш да пуцаш на непријатеља чим га видиш, јер ако 
ти не пуцаш на њега он ће на тебе и онда си покојни. Понови ти тамо, што се сме јеш, 
шта сам казао.” После два месеца унапреде нас за капларе – 1300 каплара – а од мах 
сутра дан постанемо и поднаредници.71  Истога дана по подне са окићеним пуш ка ма 
и ка пама колоном кроз Скопље, са песмом, на железничку станицу за фронт.

Разгледница Живорада Настасијевића из Скопља оцу Николи у Горњи Милановац,
6. септембар 1914. године (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1114)

Каплари на путу за фронт 
(фотографија, Т. Пејовић,
Моје успомене и доживљаји, РТС)
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Дописна карта Живорада Настасијевића из Скопља оцу Николи у Горњи Милановац,
15. септембар 1914. године (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1116)

Дописна карта Милутина Ристића и Живорада Настасијевића сестри Наталији
у Горњи Милановац, 2. новембар 1914. године (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1127)

Скопље – војска трећег позива
на одмору (дописна карта, 
фотодокументација Музеја РТК)
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72   Живорад Настасијевић додељен је у II пешадијски пук I позива „Књаз Михаило”, у саставу II 
армије, чији је командант тада био Степа Степановић. Управо тај пук непријатељ је назвао „Гвоз-
дени”.

Цело Скопље је изишло да нас испрати, а жене и девојке су стално бацале цвеће 
на нас. Три чете, где сам и ја био, крену за Аранђеловац у армију војводе Степе Сте-
пановића72, а друге три чете оду у Горњи Милановац. 

Стигнемо у вече у село Даросаву код Аранђеловца, у школско двориште. Ту у 
школи је штаб II армије Војводе Степе. Ми почупамо све прошће са ограде и нало-
жимо велике ватре. Пада стално ситан снег мешан са кишом. То ми је било први пут 
да сам преноћио напољу. Дигли смо били велику ларму. Кад наједном отворише се 
врата од школе, појави се војвода Степа и дрну се на нас: ”Шта се дерете толико, не 
могу да радим од вас, умукните!” Ми ућутасмо као заливени. Ја се завучем испод 
једног амбара, замотам се у ћебе и шаторско крило па легнем  да спавам. До мене 
леже и Крца Борисављевић и одмах заспасмо.

Сутра ујутру дође на белом коњу ађутант Моравске дивизије, поручник Мил-
кић, врло симпатичан човек, и рече да ће да поведе у своју дивизију шездесет ђака. 
Ко жели у Моравску дивизију нека се издвоји. Ја се издвојим за Моравску, и после 

Војници око ватре (Ратни албум Ристе Марјановића 1912–1915, Г. Милановац 1987, 81)

Војвода Степа Степановић
(дописна карта, по слици Милутина
П. Михаиловића из фонда Војног музеја 
у Београду, издање Центра за културу 
Лозница, фотодокументација Музеја РТК)
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један сат кренемо према положају са поручником. Изљубимо се са свима друговима 
из наше II чете, али су и они, одмах за нама, кренули у своје дивизије.

Пођемо у Лазаревац. Лете гранате преко вароши. Нигде живе душе на улицама. 
Уђемо у једну велику кафану да „нешто попијемо”. Кад тамо ни газде ни келнера ни 
пића. У том моменту удари граната у кров кафане и разнесе га. Онда нас Милкић 
поручник одведе у један шумарак, близу вароши да се одморимо. Поред мене иде 
Милић Сокић „Ћенда”, студент технике из Ужица и једнако се вајка што није припао 
неком ужичком пуку, где су његови људи.

Кренемо даље, али смо пошли један по један за поручником. Он води коња. 
Идемо поред једне врзине и видимо леже војници један до другог са упереним пу-
шкама и чујемо стално како звижде пушчани меци кроз ваздух преко нас. Каже нам 
поручник да се не плашимо јер смо испод брега. А ови војници што леже овде шта 
је то? То је други борбени ред. Први борбени ред је горе на ивици брега сто педесет 
метара одавде.

Ускоро стигнемо у једну удољицу у младој шумици. Војници седе у групицама 
по три-четири. Не сме да се ложи ватра, због дима, да не би приметила дим нека 
аустри ска батерија. Још се види. Ту је био први батаљон II „Гвозденог пука” Моравске 
дивизије. Изађе из шатора командант батаљона мајор Милутин Влајић и рече да му 
треба девет ђака, за сваку чету по два и један за штаб батаљона. Ја се пријавим а са 
мном и Душко Саватијевић. И одмах нас узме командир четврте чете. За ађутанта 
ба  таљона се пријави један студент из Лапова који рече да може да јаше коња и на-
трашке и њега задржи мајор.

Мене командир одреди у први вод за десетара, а Душка у четврти. Одмах ми 
се пријави један војник по имену Павле за посилног. Ја пристанем и он одмах узе 
моју торбу да види шта имам унутра и на велику радост целе десетине било је доста 
дувана, што им ја одмах све изделим на равне делове. Павле опет сложи лепо торбу 
и стави је поред своје.

Направили смо неке шатре од лишћа и грања и тако куњамо. Већ је мрак уве-
лико. У том дође код мене нови ађутант батаљона, онај из Лапова и рече ми да ме 
зове командант батаљона. Одем одмах и он ми нареди да узмем једног каплара и 
једног војника и да идем у патролу. Још ми каже да тај гребен није попуњен нашом 
војском и да видим где да се поставе ровови. Мени се сам понуди један каплар, Гор-
ча, и један војник и пођемо одмах кроз младу шумицу уз брдо. Ништа се не види, али 
онај каплар иде сигурно напред. Једнако звижде метци преко шуме, и пада снег који 
се одмах топи. Дођемо до врха. Мало боље се види, али према нама нема никаквог 
непријатеља. Празно исто као и на нашој страни. Каже ми каплар да сед нем код 
једног дрвета, а он оде десно а онај војник лево, али обадвојица одоше више уна-
пред. Седим ја онде и пушим; али се ови не враћају. Мало доцније чујем кораке кроз 
шуму, и пуцкара грање под ногама. Викнем што сам могао јаче: Стој! Онај ста де и 

Српски војници прелазе Колубару 
преко импровизованог моста 
(snipview.com, јавно власништво)
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73   Најстарији син кнеза Александра, Петар I Карађорђевић (Београд, 1844 – Београд, 1921), ус-
лед бурних политичких догађаја у Србији као четрнаестогодишњак одлази у иностранство где ће 
провести чак 45 година. Након школовања, временом ће се све више укључивати у сложене по  ли-
тичке игре везане за српски престо, да би, након очеве смрти, постао претендент на краљевско ме-
сто. Након Мајског преврата 1903. намера му се и остварила. Са собом је донео у Србију дух Ев ро-
пе, али са друге стране није никад заборавио ни одбацио традиционалне и укорењене вредно   сти 
своје земље и народа. Подржавао је војску, њену модернизацију и наоружање. У царинском ра     ту 
са Аустро-Угарском 1906–1911, залагао се за политику споразумевања. У Анексионој кризи заузео 
је одлучан став, дубоко верујући да је то представљало насртај на Србе и спречавање њи ховог 
ује  дињења. Подржавао је политику владе у погледу заштите српског живља на Косову, Санџаку и 
Македонији, и одобрио објаву рата Турској 1912, и Бугарској годину касније. У предвечерје Пр вог 
светског рата, повукао се из активног врења краљевских дужности. Од тада је највећи део вре ме на 
проводио у Тополи градећи своју монументалну задужбину – Цркву Светог Ђорђа. Након прежи в-
љених ратних страхота вратио се у отаџбину 1919, где ће две године касније умрети. 

вик ну: Чеси! Ја му кажем немачки да баци пушку и седне, он учини тако. У оном 
мра  ку учини ми се да му је глава врло велика. Ја уперио пушку на њега и ћу тим. Он 
први поче да говори и то немачки. Каже ми да према нама немају фронт (на том 
месту) и да је доле нека јаруга и поток. Да он припада као наредник, чешком бата-
љо ну који је ту доле; само чекају да оду Маџари још у десно, па да се, они, Чеси пре-
да ду Србима. Мени лакну, али не могу ништа без оне двојице, а нема их још да се 
врате. Разговарамо полако. И онај Чех је исто тако ђак поднаредник „фрајвили гер”. 
Ја му мотрим сваки покрет, мада је бацио пушку. Дођоше она моја двојица, ја им на 
брзу руку објасним у чему је ствар. И они одоше са Чехом, а ја опет остадох онде, по 
предлогу каплара. У том чујем кораке кроз шуму, и мало по мало стигне кап лар Гор-
ча и за њим Чеси све један за другим. Кренемо у правцу нашег батаљона и видим да 
мој каплар зна добро пут. Стигнемо пред зору у батаљон. Они се запрепасте. Че си 
одмах побацају пушке на гомилу, и пребројимо их. Било их је 1200 људи.

Једнако се повлачимо према Руднику, а чуло се по војсци да немамо артиљериј-
ску муницију. Дођемо до села Гараша код школе. Ту поред пута копамо ровове. Сут-
радан нам јавише да долази краљ Петар.73 Ми се постројимо поред друма. Наи ђе 
от  во  рен ауто и у њему седи краљ, жут у лицу као восак и викну нам: „Живели мо ји 
ју  наци!” Нас спопаде нека мука. Видимо и сами да није добро. Јер где год започ не 
бор ба при нашем одступању ту на сто аустријских граната, наши испале нај више 
пет-шест. Будемо ту у Гарашу још два-три дана. Аустријанци престали да нас гоне. 
Ми се мало одморисмо, али војници запалише школу. 

Убрзо добисмо наредбу да се враћамо према непријатељу. Стигла је муниција 
из Француске.

Моравска дивизија, где је припадао и мој II пук, била је дивизија I позива. Све 
људи око тридесет година. Из мог другог пука мало који војник да није био бар два 

La tragèdie Serbe : le vieux Roi Pierre
de Serbie sur la route de l'exil, издавач: 
Milano : Gustavo Modiano e Co. 
(http://velikirat.nb.rs/; Kарађорђевић, 
Петар I, српски краљ  – Разгледнице; 
COBISS.RS ID 151287052)



Успомене Живорада Настасијевића71

пута рањен. Много храбри су били. Већином Топличани и Црнотравци, зидари и 
се љаци.

Утврдимо се на једном брду и само се бранимо, никако не нападамо. Сваки час 
ми се рани или погине по неки војник. Онај мој први командир чете (четврта чета 
I батаљон) био је одмах после два-три дана рањен и отишао на лечење. Овај други 
командир, још док смо копали ровове, буде рањен од шрапнела те и он оде.

Сад нам дође за командира чете поручник Влајко Ивковић, Врањанац, резерв-
ни официр. Храбар много. Брзо се с њим спријатељисмо и ја и Душко Саватијевић, 
онај други ђак из моје чете. Овај наш други пук даје стално јак отпор непријатељу, 
али људи је све мање и мање. Чујемо од коморџија да ће бити наша офанзива. Како 
ли ће испасти? Мој други вод, кад сам га примио, имао је шездесет људи, а сад нас 
је свега двадесет.

Наћа трубач украо негде прасе кад сам га слао у комору да ми донесе чај и шећер. 
Испекли прасе, па њих четири-пет сладе се поред једног потока, и пију вино (били 
смо у резерви четири дана). Питам га где је украо прасе? Он каже није украо, него 
да га је „нашао” на ливади; не зна се чије је било па га он узео да не пропадне. Ра -
спитујемо трубача шта је чуо у штабу пука и у комори. „Нисам, каже, ништа чуо са мо 

Краљ Петар на фронту (Ратни албум Ристе Марјановића 1912–1915, Г. Милановац 1987, 77)

Српска војска на положају, 1914. 
(фотодокументација МРТК)

Трубач, Колубарска битка:
„Морам да чистим трубу сигурно ћу 
свирати јуриш.” (https://tamoiovde.iles.
wordpress.com/2012/11/kolubara2.jpg,
приступљено 30.06.2016.) 
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74   Ж. Настасијевић заправо говори о Врачем брду. Током Колубарске битке по жестини борбе 
истицали су се  положаји на Врачем Брду у реону се ла Ћелије на десној обали реке Колубаре, око-
лина Лајковца. На овим местима српски положаји су били под сталним притиском непријатеља. 
Неретко, одигравала се блиска борба бомбом и ба јонетом, по магли и снегу, са директним учешћем 
највиших официра. Иначе, на Врачем брду 20. новембра 1914. године погинуо је и вођа српских 
социјалиста Димитрије Туцовић.
75   Ради се о пушчаним зрнима веома разорног дејства, због пљоснатог врха који се „расцвета” 
при ликом удара, па ефекат није прострелна рана, већ насумично кретање кроз тело погођеног са 
великим излазним ранама. Назив потиче од имена индијског града Дум-Дум, у близини Калкуте, 
где су ови меци прво израђивани. Дум-дум меци су били забрањени за време Првог светског рата.

ћемо да нападнемо Швабу сви, овако цела војска, а много муниције топовске дов ла-
че и дању и ноћу. Морам да чистим трубу сигурно ћу свирати јуриш.”

Изиђемо на положај „Врапчево брдо”.74  Наш батаљон да две чете напред и две 
остану у резерви. Аустријанци бесомучно нападају. Ни ноћу не престају. Моја чета 
у резерви. Рањеници стално силазе низ брдо, неке носе на носилима. Има и доста 
наших мртвих. Артиљерија не престаје никако. Грме и наши топови. Познајемо им 
звук. Види се да наши не штеде муницију као раније. Бију ужасно, а нама све мање 
досађују Аустријанци артиљеријом, јер морају да се бране од наших топова. Наши 
пољ ски топови, „пољаци”, ни мало се не шале. Дође увече Луша коморџија са хра ном 
и прича како и сељанке помажу да се примакне артиљеријска муниција и да има 
граната да не може бити више. Влајко поручник, командир, сав срећан и јед на ко 
при  ча како ћемо разбити Аустријанце на „парам-парче”.

Сад ми пређемо у прве ровове. Кад смо се сместили Влајко ме позове да оби-
ђемо положај лево и десно, пошто је густа помрчина. Аустријски митраљези и пуш-
чана ватра не престају. Ми идемо кроз шуму и чујемо како стално о стабла дрвећа 
експлодирају „дум-дум” меци, иако је то било забрањено.75 Добили смо наређење да 
више ни корака не отступимо. Сутра увече дође бојна комора, и донесе сандуке са 
бомбама (оне крагујевачке, четвртасте). Сви узмемо по шест комада, а ресто оста-
вимо у потоку за резерву.

Пошто више нисмо имали намеру да отступамо, удесимо прилично удобно на-
ше ровове. Једно вече изврше Аустријанци јак јуриш на нашу линију да би нас отера-
ли одатле. Ми их задржимо, са великим напором. Они нападну поново, ми их опет 
вратимо. Потрошисмо све оне бомбе. Сутра дан видимо испред наших ровова грдно 
много лешева, нису их однели. Што се год муниције пушчане и бомби донесе, ми то 
све брзо потрошимо. Ја и поручник Влајко смо оценили, по пуцању, да непријатеља 
има сигурно четири пута више од нас.

И другу и трећу ноћ врше јуриш на нас а ми их вратимо, и једно два-три дана 
оставише нас на миру.

Сахрана изгинулих српских војника 
на Варовничким положајима, 
децембар 1914. (https://tamoiovde.iles.
wordpress.com/2012/11/kolubara7.jpg,
приступљено 30.06.2016.)

Сувобор: српски пешадијски пукови 
крећу у напад (фотографија,
др С. В. Ристановић, Колубарска битка,
Београд 2007, 121)
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76   Душко Саватијевић (напомена Светомира Настасијевића, прим. прир.)

77   Аустријски војници носили су плаве униформе (напомена Живорада Настасијевића, прим. 
прир.)

Једно вече зовне командира, мајор Влајић, командант нашег батаљона. Кад се 
вратио Влајко, каже нам да ћемо кроз три сата, чим престане да дејствује наша арти-
љерија вршити јуриш на гребен више нас. То ће бити око једанаест сати ноћу. Сви 
напунимо џепове бомбама, а по двеста метака у фишеклије. Наша артиљерија не да 
грми, него урла. Не можемо да разговарамо од грмљавине, једва се споразумевамо. 
Стално одржавамо везу са четама лево и десно. Командир једнако гледа на сат, каже 
ми да је десет часова. Наредимо да полако бауљајући, један по један војник излази из 
рова на метар до два одстојања један од другог. Погледам ја по рову редом, нико ни је 
збуњен, само су сви озбиљни. Командир задржи мој вод у средини а Душка76  пос та-
ви на лево крило. Већ смо се прилично примакли њиховом положају и останемо та-
ко лежећи док престане наша артиљерија. Каже ми командир, онако лежећи, да нам 
је командант батаљона болестан и да се једва држи на ногама, али неће да на пуш та 
батаљон. Већ имамо неколико рањених, мој посилни Павле погибе поред мене и 
ско трља се низ брдо. Чујемо да је Душко Саватијевић рањен у ногу од шрапнела и 
да су га војници изнели из борбе. Она наша чета лево од нас много је десеткована 
и ра њен им је и командир, а наредник погинуо; дошаптавају нам војници. Чету је 
преу  зео наш друг ђак – поднаредник.

Одједанпут изби месец и видимо лепо да нисмо много далеко од непријатеља. 
Престаде наша артиљерија потпуно; командир виче: „Нож на пушку! Нож на пушку! 
Напред, напред! Бацајте бомбе, брзо, брзо! Ура! Ура!” Трубач свира бесомучно знак 
за јуриш. Направи се ужасна гужва... Неко викну из свег гласа: „Беже, беже! Напред 
напред! Брза паљба!”

Ја стојим на ивици аустријских ровова. Они препуни мртвих и рањених, и на ши 
мртви леже онде... Горе иза рова један плато, плави77 се од лешева. Ми мало дођо смо 
к себи. Наши војници поседали по рову и бришу зној  са лица. Распитујем војнике за 
мога каплара Горчу. Кажу ми да је рањен бајонетом у раме и да је однет.

Дођоше две чете из резерве и кренуше за непријатељем у стрелце. Каже мени 
поручник: „Овде треба коњица да их потера.” Камо ти коњица? Ми кренемо полако 
за њима. Једва идемо. Дођосмо до једног потока, напијемо се воде и умијемо. Дође 
ордонанс из пука са наређењем да се нигде не задржавамо. Тако идемо цео дан. Аус-
тријанци стално одступају. Стигнемо до једне мале шуме, ту ћемо да спавамо. Једва 
једном. Нисам се пробудио до сутра ујутру.

Колубарска битка је трајала
30 дана и ноћи
(https://tamoiovde.iles.wordpress.
com/2012/11/kolubara1.jpg,
приступљено 30.06.2016.)
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78   У овој бици Живорад је добио Златну медаљу за храброст (напомена Светомира Настасијевића, 
прим. прир.). Одликован је 14. јануара 1918. године – документ бр. F.A.O No. 31224, што је потврђено 
31. јула 1926. године из Канцеларије ордена број 4122 (Весник, 18, Војни музеј, Београд 1972, 184). 
Ова медаља се чува у Легату браће Настасијевић (инв. бр. И-257), у Музеју рудничко-таковског 
краја, заједно са другим Живорадовим медаљама: Албанском споменицом, Медаљом за војничке 
врлине и Орденом Светог Саве (инв. бр. И-255, И-256, И-254).

Око подне дође комора са храном и наређење да брзо ручамо јер наша дивизија 
креће одмах за Београд. Доцније смо дознали да је ова битка што смо је добили наз-
вана „Колубарска битка”.78 

Наш четни наредник Настас Милошевић буде у последњој бици лако рањен, 
али неће да иде у болницу, јер је пре тога већ два пута рањаван, па му досадило по 
бол ницама. Оде само на превијалиште да превије рану и врати се у чету. Ми се у че ти 
пре бројимо. Врло мало нас је остало. У мом другом воду свега четрна(ј)ест људи и у 

Гробље на Сувобору одакле је почела контраофанзива, новембар 1914. године
(Ратни албум Ристе Марјановића 1912–1915, Г. Милановац 1987, 81)

За учешће у Колубарској бици 
Живорад Настасијевић одликован је 
Златном медаљом за храброст
14. јануара 1918. године
(Музеј РТК, И-257)
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79   Колубарска или Сувоборска битка вођена је између српске и аустроугарске војске од 16. новем-
б ра до 15. децембра 1914. године. После операција на Дринском фронту српске армије повукле су 
се на десну обалу река Колубаре и Љига. Истовремено, заузевши Београд, аустроугарске оружа-
не снаге наставиле су нападе у реонима северне и западне Србије. После вишедневних тешких 
борби, нарочито на планини Сувобор, српска војска се морала повући на резервне положаје се-
верозападно од Горњег Милановца. Тиме је сужена линија фронта, војници су добили три дана 
одмора, а јединице су добиле незнатну допуну људства и додатну артиљеријску муницију при сти-
глу из Француске и Грчке. Тиме је окончана дефанзивна фаза битке. Врховна команда и коман да 
Прве армије процениле су да је наступио моменат за противофанзиву. Под командом Живојина 
Мишића, Прва армија, која се налазила на тежишту дејства, 3. децембра  у 7 сати изјутра започела 
је из реона Горњег Милановца општи напад и за свега два дана сломила отпор непријатеља на 
Сувобору, потискујућу аустроугарску Шесту армију према Сави. Упоредо са њом Друга и Трећа 
армија разбиле су аустроугарску пету армију јужно од Београда и, до 15. децембра, протерале 
је из Србије. Ова сјајна победа представља редак пример у историји ратовања да једна војска 
пред коначним сломом, за кратко време организује противофанзиву и порази непријатеља. Аус-
троугарска војска имала је преко 270.000 погинулих, рањених, заробљених и несталих војника, а 
српска војска преко 160.000. За заслуге у Колубарској бици Живојин Мишић је добио чин војводе 
и титулу почасног грађанина Горњег Милановца.

80   Видећи како му људство гине, други ратни командант пука, пуковник Миливоје Стојановић, 
лично је повео пук у нови јуриш и том приликом је Кременица освојена а пуковник Стојановић 
страдао. У његову част композитор Станислав Бинички је компоновао „Марш на Дрину”.

првом воду Настасовом нешто слично. Четврти вод Душка Саватијевића остао без 
водника, са свега деветна(ј)ест војника. Командир Влајко, наредник и ја реши мо да 
четврти вод поделимо на ова три вода и мени тада припадне још седам војника.

Тако „реорганизовани” кренемо на Београд. Кад је наредник Настас био на 
превијалишту, чуо је да су Аустријанци разбијени на целом фронту, неколико десе-
ти на километара, и да беже у нереду према Сави; само каже, сви се вајкају „што не-
мамо већу коњицу да их потера.”79 

Идемо тако испред чете: командир Влајко, наредник и ја, па разговарамо где ли 
ће нам бити положај код Београда? Чули смо да непријатељ ни по коју цену неће да 
напушта српску престоницу. Влајко тврди да ће бити уличних борби по Београду, 
а наредник уверава да ће они побећи из Београда још пре него што ми стигнемо. 
Пи тају мене шта ја мислим о томе. Кажем, да само ако се деси и код Београда, да 
вр ши мо овакве јурише као што их је било неколико на Врапчевом брду, да ће од 
на  шег другог „Гвозденог пука” остати само успомена, па да нас опевају гуслари по 
ва  ша ри ма.

У последњим борбама погинуо је наш командант пука, пуковник Стојановић, 
од „дум-дум” метка, а пук је преузео један мајор, заборавио сам му име.80 Увече сти-
гнемо на једну низбрдицу. Доста сува земља. Ту ћемо да спавамо, али у три сата ноћу 
крећемо даље.

Медаља за војничке врлине 
Живорада Настасијевића
(Музеј РТК, И-257)
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Кад смо пошли даље, одреде наш батаљон да иде напред. Моја, четврта чета, 
да иде у извидницу. Командир одреди мене и наредника да са два вода (свега око 
четрдесет људи) кренемо опрезно у стрелце. Још није било свануло, али ми идемо. У 
том видимо пред собом једно село и неке људе где се мувају око једне куће. Не види 
се да ли су сељаци или Аустријанци. Пошаљемо патролу, и кад се вратише рекоше 
да је оно село Болеч на Смедеревском друму, а људи су сељаци из Болеча. Патрола 
је дознала да је непријатељ поставио ровове поред друма, а позади свега две брдске 
батерије. Ту има наше две чете III позива, али не нападају – чекају нас.

Ми пређемо поток и сваки за себе ископа мали заклон. Почеше одмах да нас 
гађају брдским топовима и митраљезима. Наша артиљерија још није стигла, али 
смо сви ухватили добар положај испод једног гребена, па њихове гранате и меци, 
иако у великој количини, стално нас пребацују, падају у поток. До мене лежи наред-
ник и једнако пуца, ја га све мање и мање видим.

Писмо Живорада Настасијевића из села Рајковца, код Младеновца, родитељима
у Горњи Милановац, 28. децембар 1914. године (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1266)

Споменик ратницима палим
на Варовници 6 – 9. децембра
1914. године
(фотографија: Јелена Продановић)  
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81   Илија Гојковић (Дреновац код Параћина, 1854 – Средоземно море, 1917), српски генерал и војни 
ми нистар у влади Краљевине Србије. Учествовао је као добровољац у Српско-турском рату 1877–
78, командовао батаљоном, постао генерал и министар војни (март 1910 – фебруар 1911). У балкан-
ским ратовима 1912–13. био је командант Моравске дивизије I позива, која се истакла у кума новској, 
битољској и брегалничкој бици. И у Првом светском рату је био командант Моравске ди визије I 
позива а 1915. године је био командант Тимочке војске, која је успешно бранила грани це Србије 
од напада Прве бугарске армије, а истакла се у борбама код Качаника. Након повлаче ња, због бо -
лести пребачен је на лечење у Француску. У повратку из Француске на Солунски фронт, брод је тор -
педован у близини Сицилије. Пошто је Гојковић одбио да се преда, убијен је у чамцу за спасавање 
и потонуо у Средоземном мору. Његов син Војислав, рођен 1882, мајор српске војске, при мио 
је команду над Другим пешадијским пуком Моравске дивизије на Охридском језеру у Стру  ги. 
Током Солунског процеса суђено му је у одсуству. Као официр Српске војске реактивиран је 1945, а 
активна служба у Југословенској армији престала му је 1948. Умро је осам година касније.
82   Вероватно је реч о сликару Миливоју Дејановићу, о коме нису сачувани готово никакви подаци, 
осим његовог дела „Српски војник” из 1919. године које сведочи и да је учествовао у Првом свет-
ском рату, али и да је био изузетан уметник (З. Вучинић, Између трубе и тишине: ратни сликари 
1912–1918, Београд 2014).  

Сутрадан Шесна(ј)ести пук наше дивизије уђе свечано у Београд, а ми поред 
друма Смедеревског направимо логор, и стално гледамо како пролазе поред нас 
пла  ве чете Аустријских заробљеника. Одатле одемо у једно село код Младеновца да 
про  ведемо зиму.

Ово село, мислим, да се и оно звало Младеновац. Ту ископамо земунице и одмо-
римо се.

Наш четни наредник стално наваљује на мене да га цртам. Ја једнако то избе-
гавам јер нисам у форми. Ја ипак нацртам наредника и тај цртеж дође у руке ко-
манданту пука, пуковнику Димитрију Милићу. Пуковник Милић одмах нареди да 
се пребацим у штаб II пука и одреди ми лепу собу у једној сељачкој кући у селу за 
„атеље”. Тада сам одмах почео да цртам разне сцене из Колубарске битке у којој сам 
учествовао, као и многе ликове наших војника и официра. Ту сам био задовољан 
док једног дана у пролеће 1915. године бугарске комите мучки нападну, ноћу, четири 
сто тине наших регрута на струмичкој железничкој станици и све их побију. Наш 
II пук буде хитно одређен да крене за Струмицу и разјури бугарске четнике, али су 
они већ били умакли и нама је једино остало да покопамо оне дивне наше дечаке. 
Све нас је била обузела велика жалост. Поред саме Струмичке станице, управо на 
месту погибије, уредили смо војничко гробље и у средини гробља подигнемо капе-
лу. Командант нашег батаљона био је мајор Војислав Гојковић, син генерала Гојко-
вића81, и он ме пошаље у Скопље да израдим за капелу велику слику „Голгота”.  По-
ручник из нашег батаљона, Дејановић, имао је у Скопљу брата сликара и ја одем 
код њега и израдим слику високу око два метра.82 Кад је слика била готова добијем 

На улазу у Валандовску котлину,
на левој обали Вардара поред пута 
Скопље–Солун, смештено је село 
Удово. На узвишици с леве стране 
пута у смеру ка Ђевђелији урезане 
су у стену степенице које воде до 
капеле са спомен-костурницом 
у којој су кости српских војника 
погинулих на Велики петак 2. априла
1915. (20. марта 1915. према тада 
важећем Јулијанском календару).
У крипту капеле положене су кости 
261 српског војника, убијених у 
мучком нападу око 3.000 бугарских 
и турских комита предвођених 
аустријским официрима. Тај догађај
у историји је познат као Валандовски 
покољ. Валандово је 8. марта 1931. 
године погодио снажан земљотрес, 
а већ сутрадан краљ Александар 
I Карађорђевић посетио је места 
погођена земљотресом. Том 
приликом обишао је гробове палих
српских војника и покренуо 
иницијативу за изградњу спомен-
костурнице у Удову. Спомен-
костурница завршена је и освећена 
1. новембра 1936. године. (Никица 
Стаменовић, http://www.srbi.org.mk/sr/
component/content/article/ 21-spomenici/ 
85-udovo, приступљено 30.06.2016.)
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Живорад Настасијевић, Опело погинулих војника, 1915. (угаљ на папиру, 30,5 х 46,5 цм,
Војни музеј у Београду; „Два цртежа Живорада Настасијевића”, Весник, 18, Београд 1972, 185)

83   Пуковник Димитрије Милић био је трећи по реду ратни командант Гвозденог пука Морав с ке 
дивизије.

у Скопљу засебан вагон да је пренесем у Струмицу, али кад је воз стигао до Вардара 
опет се појаве бугарске комите и дигну мост у ваздух. Шта сам могао да учиним не-
го да пређем Вардар преко неких дасака са сликом на леђима. Тако је донесем до 
Струмице. Кад сам слику наместио у капели, вратио сам се у чету. Убрзо после тога, 
(у септембру 1915. године) снажно нас нападну Бугари, ми одступимо под борбом и 
шта се са сликом догодило не знам.

Кад смо кренули у одступање према Албанији мој командант пука Милић при-
ми у свој официрски сандук све моје цртеже које сам до тада израдио, као и оне из 
Младеновца, да их пренесе преко Албаније. На несрећу коњ који је носио пуков-
никове ствари и моје цртеже сурвао се у провалију и тако нам је све пропало. Колико 
је мени било жао цртежа, толико је и командант жалио за тим радовима. 

Овде ћу да напоменем да је овај храбри и неустрашиви пуковник, Димитрије 
Ми лић, погинуо доцније на Солунском фронту.83 

Сликарска палета Живорада 
Настасијевића из Великог рата са 
записом на полеђини: Солунски 
фронт 1917. (Музеј РТК, Л-1092)
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Док смо још били на положају код Струмичке станице стално су нас Бугари 
нападали. Једног дана кад је била јака пушчана и артиљеријска ватра дође код мене 
у ров ордонанс из штаба пука и позове ме у штаб код команданта пука. Ја се некако 
потрбушке извучем из борбе и дођем у штаб. Било је око подне. Пада ситна киша. 
Нареди ми командант да одмах сиђем на станицу и јавим се поручнику Дејановићу, 
тамо има око четрдесет војника и трубач, па да дочекамо француску војску која до-
ла зи из Солуна нама у помоћ. Каже ми, да се извинимо Французима што командант 
пука не може да напусти борбу.

Сиђем доле на станицу, сав мокар, али киша већ стала. Вардар мутан као орање, 
хучи стално, падају гранате у реку, нас пребацују. Постројимо четрдесет војника по-
ред пруге, они ужасно мокри и каљави. Кажем трубачу да кад наиђу Французи да 
свира поздрав „мирно”, али да чека да стане воз, да лупњава локомотиве не загуши 
трубу, а и топови стално тутње. 

Најзад се појави француски воз. Локомотива сва окићена заставама, францус -
ким тробојкама. Стаде воз. Из првог вагона одмах хитро искочише три виша офи  ци  -
ра. Поручник викну: „Мирно, поздрав надесно!” Трубач поче да свира, три фран   цус-
ка официра стадоше мирно са руком према капи. Чим је труба престала ми при  ђе  мо 
Французима. Прво се руковао с њима поручник па онда и ја. Извинимо се на брзу 
руку што је овако сиромашан дочек и кажемо да Бугари страшно напада ју. Виде и 
сами у чему је ствар, јер бугарска артиљерија једнако засипа гранатама предео око 
станице.

Поручник и ја смо пре тога нашли згодно место за француски логор: падина ви-
ше станице. Ту није пала ни једна граната. Французи врло брзо почеше да се искрца-
вају из воза и одмах почеше да намештају шаторе на оном месту што смо одредили. 
До мрака је стигло још неколико возова, пешадије, артиљерије и коњице.

Ови наши војници кад су видели како је опремљена француска војска повика-
ше: ово је права царевина, ко ће њих да победи? Ово је био први додир српске војске 
с Французима.

Увече се борба потпуно утишала. Сиђе с положаја командант пука са два-три 
офи цира. Наши одбили Бугаре са великим губитцима, али и код нас доста рањених; 
из моје чете оде неколико рањеника.

У ствари Бугари су хтели по сваку цену да заузму станицу, да не би долазила 
фран цуска војска.

Овде ћу да наведем још нешто што ми је промакло да запишем, пре доласка 
Француза.

Кад сам наместио у капели слику „Голгота” и вратио се у чету, после неколико 
дана пребаце мене, привремено, у III батаљон нашег пука, који је био у једном селу 
код Штипа. Село се звало Дољани, али без становника, било је само двадесетак праз-
них турских кућа. Ту војници пронађу остатке од неке старе цркве, коју је подигао 

Дописна карта која је продавана 
у корист Француске медицинске 
мисије у Србији (Штампарија 
Шамбрлан, Париз, вл. Музеј славне 
Србије/ Sigolène Franchet d'Espèrey Вујић) 
Акварел насликан према фотографији 
коју је у Краљеву начинила бароница 
д'Анж д'Астр, главна медицинска сестра 
у тој служби – „На излазку из болнице, 
српски сељак одводи кући сина коме су 
ампутиране обе ноге. Отац је, после тога, 
у војсци заменио свога сина.” 
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један Немањић. Скоро цео батаљон био је састављен од зидара Црнотраваца. Лето 
1915. било је цело у затишју. Војници сами реше да озидају нову цркву на тим старим 
зидинама. Чим је црква била готова, а пројектовао је архитект Гачић, који је био 
са службом у дивизији у Штипу, позову мене да израдим иконостас. Ја одмах одем. 
Даду ми једну малу турску кућу и два војника на службу. Треба да се набаве боје а 
слике ће бити на даскама. У Београду нема боја, у Скопљу још мање. Треба да се иде 
у Солун за материјал (онда Грчка још није била у рату, нити је био Солунски фронт). 
Даду ми у дивизији објаву, место пасоша, на француском језику. Удесимо да пође са 
мном и Коста Михајловић, мој друг, и он ђак наредник. Дадоше нам потпуно нове 
униформе из магацина, и ми одемо у Солун. Узмемо собу у једном хотелу и пођемо 
по вароши да тражимо боје. Хоћу ја прво то да свршим. Солун велика варош, али 
радња са уметничким материјалом не постоји. Обисмо ноге по целом Солуну, али 
од боја ни трага. Кажу нам у кафани да идемо у Атину, тамо сигурно има боја, али ми 
немамо објаву за Атину. Седимо ту око недељу дана и вратимо се у Србију.

Живорад Настасијевић, Наступање, 1915. (угаљ на папиру, Војни музеј у Београду;
Н. Шуица, „Два цртежа Живорада Настасијевића”, Весник, 18, Београд 1972, 185)

Црква у Дољанима коју Живорад 
помиње у својим Успоменама; 
„Саградио други пешадиски 
пук после срећно одбивеног 
валандовског препада 1915. године” 
(http://velikirat.nb.rs/;
Први светски рат 1914–1918 (разгледнице)
COBISS.RS ID 151482892)
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84   Ђорђе Ј. Зографски (Папрадиште крај Велеса, 1871 – Скопље, 1946) сликар и иконописац, из 
по родице Рензовски-Зографски која је у XIX веку дала низ чувених неимара и зографа. Основе 
ико нописа стекао је у породичној тајфи, а студије наставио у Петрограду. Преселио се у Ниш где 
је жи вео до 1912. године када се враћа у Велес и тамо живи и ради између два рата као иконописац, 
сликар, али и фотограф.

Кад смо дошли у Велес дознамо случајно да ту живи један стари сликар Ђорђе 
Јаковљевић – Зографски.84  Пошљемо једног дечка да га нађе и он дође у кафану. Ми 
му све кажемо у чему је ствар, и питамо га где да нађемо боје. Каже нам да не бри-
немо, и да ће нам дати боје у довољној количини. Одемо код њега у „дућан” и он ми 
да доста боја све у праху, а ја сам да их мешам.

Ја врло задовољан извадим паре и питам га шта кошта! Он неће ни да чује да 
наплати. Кажем му ја да то држава плаћа; а не ми. Нека плаћа ко хоће он паре не 
прима, а боје даје као прилог за цркву Немањића. Ми захвалимо Бог зна како! Зо-
граф нам показује своје слике. Све композиције из српске историје: „Напад Цара 
Душана на Солун,” „Млади Душан на Велбужду”, „Свети Сава мири браћу”, итд. Ра-
станемо се с њим најсрдачније и одемо у Штип.

Дописна карта Живорада Настасијевића са потписом Косте Михајловића, из Солуна,
оцу Николи у Горњи Милановац, 11. мај 1915. године (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1117)

Ђорђе Дамјанов Зографски,
Поглед на Велес, 1903.
(уље на платну, Музеј у Смедереву,
инв. бр. 31)
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85   Ђорђе Кастриот Скендербег (Сина, 1405 – Љеш, 1468) био је национални херој, српског порекла 
из времена отпора албанских племена турским освајачима и исламизацији. У Галерији Uizi у Фи-
ренци чува се његов портрет, дело непознатог ренесансног уметника.

У трећем батаљону сам затекао неколико ђака, мојих другова из Скопског бата-
љона. Посао ми је у цркви добро дошао. Недељом смо, ми ђаци наредници, нас не-
колико, ишли на коњима у Штип да се проводимо. Једном приликом ја изостанем на 
коњу и како сам ишао једном уском турском улицом, приметим онако с коња више 
једне турске капије узидан диван рељеф од белог мермера, пожутео од времена. Ве-
личина рељефа је била већа од метра. Приђем близу с коњем и видим профил једног 
енергичног старца са дугом брадом и ренесансном капом, а около натпис на латин-
ском језику: Ђорђе Кастриотић – Скендер-бег.85 Завирим још боље и видим да је то 
радио неки велики уметник из Ренесансе. Известим неке људе у Скопљу, али шта је 
даље било не знам. Само сам се чудио откуд ово ремек дело да доспе на једну турску 
уџерицу?

Разгледница коју је Живорад послао сестри Наталији из Штипа, 23. јуна 1915. године,
са текстом „Са здрављем сам врло добро, поздрав свима од Живорада”
(Музеј рудничко-таковског краја, Л-1129)

Непознати ренесансни уметник, 
Портрет Ђорђа Скендербега
(Ritratto di Giorgio Scanderberg), 
1552–1568. (уље на платну, Фиренца,
Galleria degli Uizi (Palazzo degli Uizi,
Complesso vasariano, Piazzale degli Uizi) 
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86   Глигор Соколовић (1870–1910), национални радник, припадник Српске четничке организаци -
је. Борио се против турских и комитских снага на простору Старе Србије. Убијен је 1910. у близини 
родног села Небрегова.

87   Јован Стојков(иќ) познат као Јован Бабунски (Мартолци, 1878 – Велес, 1920), револуционар и 
четнички војвода. Средином прве деценије ХХ века водио је борбе против турских и комитских 
снага. Након што је побегао из затвора у Србију 1912. године, активно је учествовао у Осло бо-
дилачким ратовима. Исказао се у многим ратним дејствима уз велику храброст и јунаштво.

Кад сам завршио иконостас одем у Струмицу у моју чету. То сам већ говорио на-
пред, како су почеле борбе са Бугарима и како смо дочекали Французе.

Из Струмице почнемо стално да одступамо уз Вардар, према Велесу. Ту чујемо 
да су Французи страшно потукли Бугаре у некој борби. Утврдимо се у Велесу на брду 
више саме вароши на десној страни реке. Сваког дана борбе, али морамо да се по-
влачимо према Бабуни планини. Идемо друмом и дођемо на највишу тачку плани-
не. Ту се утврђујемо. Мене одреде са осамдесет војника да поседнем лево у планини 
један прелаз који се зове Преслап. Добијем наређење да без писмене наредбе не 
напуштам положај. То је било лево од пука, неколико километара. Понесемо десет 
сандука ручних бомби и много пушчане муниције, али нам не дадоше митраљез.

Дођемо на нов положај и затекнемо пола чете трећепозиваца са једним старим 
капетаном. Прже неку сланину на жару. Нити знају где је окренут фронт, ни с које 
стране треба да наиђе непријатељ. Кад им рекосмо да иду, једва дочекаше.

Решим да чим почне да свањава, пронађем место за ров. Врло рано почнемо 
копање, али иде тешко јер је земља мешана са каменом. Иза једне велике стене 
склонимо муницију. Кад су ровови били готови сиђем позади положаја да видим 
каква је одступница. Ту доле затекнем лепу сељачку кућу и врло отреситу жену. У 
дворишту један гроб са спомеником. Прочитам име на споменику, пише: Војвода 
Глигор Соколовић.86 То је његова кућа а она разборита жена, његова жена. Село се 
зове Небрегово. Седнемо у соби на неке столичице, жена нас послужи ракијом. Ка-
же нам да је испред нас са четом војвода Јован Бабунски87 и да он неће пустити Бу-
гаре да дођу горе до нас, па макар колико их било. Покаже нам, ту близу, извор воде 
и ми одемо горе. Цео дан ништа нема, али сутрадан чујемо јаку пушчану ватру и 
митраљезе на друму где је наш пук, а то је неколико километара десно од нас. Према 
нама нема још никога.   

Трећег дана видимо доле у равници два ескадрона Бугарске коњице. Ја наре дим 
да нико не пуца. Увече дође комора са храном, кажу нам да много Бугара на па да на 
друму на наш пук али се сви наши добро држе. Сутрадан видимо велику ко ло ну бу-
гар ске пешадије иде према нама. Да смо ту имали топове брзо би их растерали. Они 

Војвода Григор Соколовић
(By Anonymous – Vojvoda Gligor S.. 
mycity-military.com.; retouched and 
uploaded on commons by Zoupan 
(разговор • доприноси) on 19:00,
4 March 2012, Јавно власништво, https://
commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=40207243)
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88   Флора Сендс (Flora Sandes), рођена 22. јануара 1876. године, била је британска болничарка и 
једина жена-официр српске војске за време Првог светског рата. Одликована је са седам медаља. 

долазе све ближе, право на нас иду. Почеше да носе уз брдо према нама митра љезе и 
два мала топа на раменима. Кад се још мало примакоше ми распалимо брзу паљ бу. 
Они отворе на нас ватру из митраљеза, али смо ми добро склоњени у рововима. Тамо 
на друму чујемо стално борбу, све на истом месту. Видимо како намештају два брд-
ска топа. Чим су топове наместили, отворише брзо ватру на нас. Гранате пребацују 
преко нас, у ров ни једна не паде. Оне сандуке са бомбама и сву пушчану муницију 
пребацимо преко ноћи у ров. Пред зору приметимо да су Бугари сасвим близу нас. 
Хоће да изврше јуриш. Ми брзо почнемо да бацамо бомбе. Они се стрмоглавише 
сви низбрдо уз велике губитке. Ми са оне висине све лепо видимо шта се доле ради. 
Целог тог дана били смо на миру од њих. Преко ноћи се опет привукоше горе, али 
ми тада приметимо, по пуцњави, да се они наши на друму повлаче уз борбу, а нама 
не шаљу писмено наређење за повлачење. Имамо још четири сандука са бомбама и 
не много пушчане муниције. Поче да свањава, изделимо брзо бомбе и чекамо да се 
Бугари још ближе примакну. Сасвим се лепо види, и стално чујемо с друма пуцњаву 
све даље и даље од нас.

Наједанпут доле код Бугара поче јака пуцњава из пушака, направи се нека гу-
ж ва. Ови што су били горе кренули према нама нагоше да беже низбрдо. Одмах 
по чесмо да бацамо бомбе за њима. Гледамо из рова и видимо четнике. Војвода Ба-
бунски их напао с леђа и направио панику. Брзо кажем војницима да сачувају по 
неколико бомби и метке, и кажем поднареднику да иде први, а један по један за њим 
да отступамо. Сиђемо доле у село. Она жена нашла једног сељака да нас те ноћи пре-
баци с оне стране друма и да нас тачно упути да нађемо наше. Иначе бугарска војска 
нам је зашла за леђа.

Напунимо чутурице с водом на извору и кренемо низ једну јаругу, један по је-
дан. Онај сељак иде напред, и каже нам да са оне стране друма нема Бугара, а ми 
сва како до ујутру морамо да стигнемо наше, јер, каже, Бугари убијају заробљенике, 
и да не смемо да им паднемо шака.

Онај нас води кроз јаруге целу ноћ, и пребаци нас преко друма. На друму види-
мо пуно мртвих Бугара и неке изврнуте камионе. Иде још мало с нама и рече нам да 
идемо све помало у лево па ћемо стићи наше. Тако се растанемо. У зору видимо неке 
коморџије поје коње на једном потоку. Пошаљем два војника да виде ко су они. Ови 
оду, и мало после почну да нам машу рукама да дођемо. Оно су били наши. 

Дођемо близу Битоља и ту поред друма треба да преноћимо. Почне да дува хла-
дан ветар као лед. Ту у нашу чету дође једна Енглескиња, Флора Сандес.88 Донела 

Гроб војводе Григора Соколова 
Ламева у Небрегову
(фотографија, http://www.oldprilep.
com/prilepcani/gligor-sokolov-lamev.
html#!prettyPhoto[Gallery]/12/ 
приступљено 19.07.2016.)

Војвода Јован Бабунски
(By Serbian Chetnik Movement – attach 
id=231979. gmic.co.uk., Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=18584579)
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У активној служби стигла је до чина поручника, а у резерви до чина капетана прве класе. Ступила 
је у Гвоздени пук „Књаз Михаило” 1915. године. Ратовала је највише на бугарском фронту, а у бици 
код Битоља тешко је рањена. После рата остала је да живи у Београду, а Србију је напустила у 
69. години, после Другог светског рата. Преминула је 1956. године у Уједињеном Краљевству. Б. 
Ђорђевић, „Флора Сендс: Енглескиња у српској униформи”, Вечерње новости, 27. април 2013. годи-
не (преузето 30. марта 2016).

89   Топови француског система Де Банж.

мно го чоколада, цигарета и бисквита. Они што су дошли с њом одоше натраг. Флора 
носи карабин, и жели да остане у нашој чети. Ми је радо примисмо. Посечемо неке 
телеграфске бандере, наложимо јаке ватре и легнемо да спавамо. Пред зору креће-
мо за Битољ. Пада снег и врло хладно време. Мени се укочила лева нога па не могу 
ни да стојим а камоли да идем. Моји војници направе од пушака и шаторских кри-
ла носила и понесу ме; неће нипошто да ме оставе. Поред мене иду наш командир 
поручник Јанићије, а Флора Сандес с друге стране. Командир ме уверава да ће ми 
нога брзо проћи, само да ме он добро истрља ракијом, где будемо ноћили. Али пуц-
њава се све више приближује, то наше две чете бране одступницу.

Брзо прођемо кроз Битољ. Поче да пада мрак. Стигнемо до једне карауле, на 
брду и ту треба да спавамо. Мени поручник Јанићије добро истрља ногу ракијом па 
онда легнем на неку сламу и добро се покријем ћебетом и шаторским крилом. Вој-
ници се брзо спријатељише с Флором и уче је неке српске песмице. Чујем то кроза 
сан и брзо тврдо заспим.

Сутра дан ми буде нога добро и могу да идем. Кренемо према Охридском језе-
ру и дођемо у Стругу. Ископамо одмах ровове, баш онде где Дрим излази из језера. 
Бугари стигоше с оне стране реке и поче пушкарање на велико. После два-три дана 
их одбисмо сасвим, и повукоше се натраг.

Нама је иза леђа врло близу албанска граница. Кажем ја командиру: „Све ми се 
чини да ћемо у Албанију”. Он рече, да исто тако сматра и да немамо на коју другу 
страну.

Мене одреде са двадесет војника да пређем одмах албанску границу и стигнем 
једну нашу Дебанжову89 батерију са трећепозивцима. Кад смо их стигли капетан 
тре  ћепозивац, се обрадовао што смо дошли и понуди нам одмах вечеру. Видим во-
ло ве, значи они вуку топове и према томе путоваћемо два километра на сат. Питам 
капетана колико има граната? Каже да нема ни једну, а и шта ће му. Идемо с њима 
три-четири дана до зла Бога полако. У том стигнем мој батаљон и ја им се при дру-
жим, а тобџијама одреде друге пратиоце.

Флора Сендс: Sergeant-Major Flora 
Sandes : the only British woman in the 
Serbian army (London : Raphael Tuck & 
Sons'; http://velikirat.nb.rs/; Први светски 
рат 1914–1918 (Портрети – разгледнице) 
COBISS.RS ID 177724428)
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Питам командира где се налазе остали батаљони нашег пука. Каже да нема 
пој ма; изгледа да иду неким другим путем, с њима је и командант пука. Дођемо до 
једне велике реке, пређемо дрвени мост и на једном брду поставимо логор односно 
преноћиште. Дува хладан ветар, пробија до костију. Сутрадан нападао снег, све 
већа хладноћа. Идемо неким путем сви смо још у групи и одржавамо везу са четама 
нашег батаљона. Стиже нас наша батаљонска комора са храном. Поделисмо храну за 
неколико дана унапред: хлебови и сланина. Препоручено нам је да штедимо храну, 
јер се не зна кад ћемо добити другу. Пут се заледио, само падају војници...

Све већа хладноћа, лепе се ноге куда газимо. Идемо ноћу. Стравична тишина. 
Месечина велика, ми огрнули преко глава шаторска крила и по оном снегу и месе-
чини изгледамо као сабласти. Сваки час наиђемо на мртвог војника или коња. Ја и 
командир стално држимо војнике на оку да се не растуре, јер ако неко остане сам тај 
сигурно пропада.

Командир чете Јанићије врло је јак духовно и стално виче: „Скоро ћемо стићи.” 
Само не знам где то треба да стигнемо. Једне ноћи угледасмо, у правцу где идемо, 
огромну ватру. Сад убрзамо сви корак да што пре стигнемо тамо да се раскравимо. 
Кад смо стигли до ватре, то гори неколико груписаних кућа арнаутских. Добро се 
огрејасмо и сутрадан кренемо даље. Само да се што пре извучемо из ових планин-
чина...

Дођемо у Кавају, мало место, и ту близу ископамо земунице. Одморимо се не-
колико дана. Онда се Флора Сандес, која прегура преко Албаније, и ја договоримо да 
идемо у Драч, на коњима, да видимо Енглезе.

У Каваји се окупио цео наш пук. Имали смо чак и неколико коња, које су купи ли 
наши од Арнаута кад смо прешли оно чудо и планине. 

Дођем с Флором у Драч. Она оде да потражи Енглезе, а ја у ресторан „Адриатик” 
да ручам. Уђем у кафану. Пуно света и много цивила, Срба, људи и жена. За једним 

Четири вола краља Петра – фреска коју је Живорад насликао у Соколском дому Краља 
Александра I 1941. године, данас у сали Градског центра за физичку културу у Београду  

Четири вола краља Петра
– скице за фреску коју је Живорад 
насликао у Соколском дому краља 
Александра I 1941. године
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столом седе глумац Гинић и Душко Саватијевић ђак наредник из моје чете, који је 
дошао у Драч. Седнем с њима и поручимо јело. Таман смо почели да ручамо; чу-
је мо бомбе из авиона, падају по пијаци где врви од света, све наша војска и Срби 
избеглице. Побеже сва публика из кафане, останемо само нас тројица. Један ауст-
ријски авион само, а када је избомбардовао варош побеже. Изиђемо нас тројица на 
пијац и видимо много мртвих људи, жена и војника, све Срби.

Дознали смо да је онај аустријски официр што је бомбардовао варош, већ тре ћи 
пут, био Србин из прека и да се звао Коњовић.90 Каже ми Гинић глумац, да би му, без 

Владимир Бецић, Везиров мост, 1915. (угаљ, пастел и акварел, Војни музеј у Београду;
З. Вучинић, Између трубе и тишине, Београд 2014)

Албанска споменица Живорада 
Настасијевића – медаља за спомен 
на повлачење српске војске преко 
Албаније је једностепено државно 
војно и цивилно одликовање које су 
стекли сви српски војници који су 
се повлачили преко Албаније у зиму 
1915/1916. године (Музеј РТК, И-255)

90   Димитрије Коњовић (Станишић код Сомбора, 1888 – Београд, 1982), пилот, поморски официр 
и српски индустријалац, оснивач фабрике авиона Икарус у Земуну. Његов старији брат био је 
ком позитор Петар Коњовић, а брат од стрица познати сликар Милан Коњовић. Школовао се на 
ака демији и усавршавао на различитим типовима бродова. Први светски рат затекао га је као 
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по морског официра у Аустроугарској ратној морнарици. Крајем 1915. постављен је за команданта 
свих хидробаза Аустроугарске на сектору Шибеник до албанске границе. Управљајући извиђач-
ким авионом Лонер, 15. септембра 1916. године открио је француску подморницу Фуко и напао 
је бомбама. Иако је подморницу заједно са подофициром Валтером Железним потопио, спасао 
је официре а аустроугарски торпедни чамац спасао је 26 француских морнара. Влада Републике 
Фран  цуске одликовала га је због овог догађаја почасном Дипломом за храброст, хуманост и ми-
ло  срђе у борбама на мору током Првог светског рата.

91   Љубомир Јовановић (Котор, 1865 – Београд, 1928), историчар и политичар, велики државник 
и књижевник, био је редовни професор Универзитета у Београду од оснивања 1905. године, ака-
демик Српске краљевске академије, министар просвете, министар унутрашњих дела, члан Држав-
ног савета.

милости, живом одрао кожу ако би му жив пао шака. Флора нађе Енглезе и остаде 
с њима, да нам камионом дотерају неке намирнице, а ја њеног коња дам Душ ку Са-
ватијевићу и вратимо се у логор. Дође у батаљон Министар просвете Љуба Јова-
новић – „Патак”91 да види шта је с нама ђацима. Пуне му очи суза. Питамо га где иде-
мо одавде, каже нам да ћемо ићи на грчко острво Крф. Биће тамо и наша влада. Још 
нам рече, да смо сви ми ђаци из Скопског батаљона унапређени за потпоручнике 
још пре уласка у Албанију.

Сада бар знамо где ћемо. И кроз два-три дана кренемо кроз Драч, па друмом 
све поред мора за Валону. Време лепо и топло. Онај авијатичар Коњовић сваког да-
на, док смо ишли друмом, баца на нас бомбе из авиона. Увек нам рани и убије по 
не колико војника. Гађамо стално из пушака али не вреди, није пушка за ту ствар. 
По сле четири-пет дана, остави нас на миру.

Дођемо до једне реке. Треба да се пређе мост. На мосту талијанска стража и 
је дан официр. Хоће да нас пребројавају док прелазимо мост. Стаде цела колона и 
ви димо неко објашњавање с Талијанима. Пођем с командиром напред да видимо у 
че му је ствар. А ствар је била у овоме: поручник Вукашин из наше прве чете, неће да 
чује да га неко броји, јер, каже, није он марва да га броје, него ће да гази воду и неће 
да иде преко моста. Ми га убеђујемо да то није ништа, а он се издра на нас и викну 
нам: „Ако вама није ништа, за мене јесте а ви се бројте колико хоћете.” Удесимо с 
Талијанима да њега не броје и да он сам пређе преко моста а не у колони. Он при-
стане, зашиљи бркове као цар Виљем II и победоносно пређе сам преко моста. Та-
лијани се искидаше од смеха.

Дођемо до реке Шкумбе. Доста велика река, и ми се пребацимо на другу обалу 
једним сплавом. Кад смо дошли близу Валоне чујемо да треба да нас прегледа ен-
глеско-француска лекарска комисија. Полежемо поред пута и чекамо комисију. 
Наједанпут комисија пројури трком на коњима поред нас и то је био преглед.

Васа Ешкићевић, Повлачење српске 
војске за Драч и Валону
(уље на платну, Војни музеј Београд, 
инв. бр. ВМ 11283; П. Лажетић, Војни 
музеј 1878–2014, Београд 2014, 50-51) – на 
полеђини је сликарев запис: Легендарно 
повлачење/ српске војске преко Албаније/ 
„за Драч и Валону” 1916 г/ В Ешкићевић 
рат. сликар I-ве/ српске армије



Успомене Живорада Настасијевића89

92   „Острво смрти” је чувена слика швајцарског сликара симболисте Арнолда Боклина (Arnold 
Böcklin, 1827–1901), коју је урадио у неколико верзија и чије су репродукције биле веома популарне 
у Европи почетком ХХ века. Ова слика која одише тајанственом атмосфером приказује фигуру 
одевену у бело, у чамцу пред острвом са чемпресима (вероватно је сликару као „модел” послужило  
острво Понтикониси у близини Крфа) и била је инспирација бројним сликарима, књижевницима, 
музичарима, позоришним и филмским, па чак и телевизијским редитељима. 

Кад смо требали да уђемо у Валону, Талијани нас не пуштају у варош, него нас 
набише на неки песак поред мора да ту направимо логор. Још нас оградише бод-
љикавом жицом. У том песку остадосмо три дана.

Дође лађа, талијанска, да нас одведе до Крфа. Пођемо пре подне и око пола 
ноћи стигнемо на Крф. Ту нас опет стрпаше (сада Грци) на неки песак поред обале 
и дадоше нам свима по један хлеб од два кила. Кад ли ћемо, већ једном, да се негде 
смиримо?

Сутра дан за наш пук одреде село Скрипери да направимо логор. Ту будемо ма ло 
па нас пребаце у село Ипсос. Направимо земунице и сместимо се добро. Змије са мо 
шиште по камењаку. Сваки дан их војници убијају кундацима. Кажу нам Грци да су 
врло отровне. Једног дана кад је наша музика свирала пред штабом пука, музи канти 
оставе трубе на земљу, а змија уђе у трубу хорну и вири јој реп из трубе. Хорни ста је 
истресе на земљу и брзо је згази цокулом по глави, гледамо је, права камењарка.

Одмах смо добили од Енглеза потпуно нове униформе и све остало, а оне наше 
прње из Албаније побацамо. Униформа је била енглеске војске, али свеједно, главно 
да је ново.

Почеше да врше размештај официра. Мене преместе у 23. пук Вардарске диви-
зије. Било ми је много тешко да одем из мог Гвозденог пука, али сам морао да одем. 
Кад сам пошао на ново место опредељења, испрате ме све донде много војника и 
Флора Сандес. У 23. пуку нађем неколико другова из Скопља. У истој чети са мном 
буде и мој друг Душан Бајић а у истом батаљону и Милутин Ристић. Брзо се и ту 
навикнем. Војници добри људи већином Мачвани и Ваљевци.

На Крфу просто дивно. Идем тако сам више пута оним стазама, и помислим сад 
ћу да сретнем Аполона или Афродиту. Било је ту близу једно мало острво са неким 
зидинама и кипарисима. Неки кажу да је то био узор сликару Баклину за његову 
слику „Острво смрти”.92 

Друга једна тешка ствар је било острво Видо, опет ту близу. Била је болница на 
том острву, а војници наши умирали су из дана у дан. Сматрало се да ко оде болестан 
на Видо, тај се жив не враћа.

Дадоше нам француске пушке и почесмо вежбе, редовно. Дође пролеће 1916. 
године. Почне да се зуцка о Солунском фронту, и једног дана почне нова српска 

Бивак српске војске на Крфу 1916. 
године (Сарајево : Ј. Каппон; http://
velikirat.nb.rs/; Први светски рат 1914–1918 
(Крф – разгледнице), Збирка У борби за 
ослобођење, COBISS.RS ID 130042636)

Острво Pontikonisi, у близини Крфа, 
вероватно оно које је инспирисало 
сликара А. Боклина за слику
„Острво смрти” и које Живорад 
помиње у својим Успоменама
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93   Чедомир Поповић (Опарић, 1878 – Београд, 1938), један од учесника Мајског преврата и оснивач 
тајне организације Уједињење или смрт, завршио је Нижу и Вишу школу Војне академије. За време 
четничких акција у Старој Србији (1911–1912) био је надзорни официр Ужичког граничног  реона 
и имао је задатак да помогне четницима са доставом оружја и новца. У Балканским ратовима био 
је командант батаљона. У Првом светском рату командовао је Првим пешадијским пуком дру гог 
позива и касније постаје командант 23. пешадијског пука. На Солунском процесу осуђен је на 
смрт, али му је регент Александар смањио казну на 20 година робије. Помилован је 1918. и умро је 
као пу ковник у пензији.

94   „Ђидо – слика из сеоског живота у пет чинова са певањем” по тексту Јанка Веселиновића и 
Дра гомира Брзака, представља догађаје из једног мачванског села; „ђидо” је народна реч која 
озна чава храброг младића, а односи се на главног јунака, Здравка. Музику за овај популарни ко-
мад написао је Даворин Јенко 1892. године. Исте године дело је премијерно изведено на сцени 
На  родног позоришта у Београду и, пошто је доживело велики успех, од тада је дуго било на ре-
пертоару као једно од најпопуларнијих у свом жанру, до Првог светског рата. У међуратном перио -
ду, 1922. године, Станислав Бинички је ревидирао партитуру и поново су се могле чути омиље не 
песме из овог комада. 

95   Милош Васић (Неменикуће, 1859 – Београд, 1935), генерал српске војске и дивизијски генерал 
југословенске војске, идејни је творац Закона о устројству војске Краљевине Србије из 1901. године
којим је уведен нови највиши војни чин Војвода. Такође је остао упамћен као конструктор ручне 
бомбе четвртастог облика која је по њему названа Васићка.

војска да се превози француским лађама за Солун. Кад смо стигли у Солун, добијемо 
опет нове униформе, сада француске, и направимо логоре на Халкидику код Солуна, 
и ту смо радили вежбе сваког дана по врућини.

Позове ме командант пука Чеда Поповић, пуковник93 и каже ми да ли би могао 
да направим завесу и кулисе за војничко позориште, које мисли да оснује ту на 
Халкидику. Кажем да могу, само да ми одреди војнике да ми помажу. Одмах нађем 
једног наредника, молера у грађанству, звао се Богољуб Тоболар и још два војника 
молера. Израдимо на ливади завесу и кулисе за „Ђиду”.94 Играју прави глумци из пу-
ка. Кад је све било готово и позорница на ливади исто тако, дође и двадесет четврти 
пук из наше бригаде на представу. Ту се нађем с мојим старим другом Жиком Луки-
ћем, вајаром. Представа је испала, како сви рекоше, одлично, а командант армије, 
који је био на представи, ђенерал Милош Васић, скочи на крају представе на по-
зорницу и изљуби глумце.95 Главне улоге су играли Раја Бајић и Н. Динић. Дали смо 
још неколико представа „Ђиде” и једног дана крене цела моја бригада парадним 
мар шем кроз Солун, па на железничку станицу за Солунски фронт.

Још се нисмо ни искрцали, а Бугари отворише ватру из пушака на наш воз. Ми 
брзо поискачемо из вагона и растуримо се у стрелце. Ранише нам одмах неколико 
војника. Мало по мало вратисмо их натраг и заробимо једног официра и неколико 

Плава гробница (М. Игрутиновић; 
http://velikirat.nb.rs/; Први светски рат 
1914–1918 (Српска војска – Видо (острво) – 
фотографије, COBISS.RS ID 122219788)

Живорад Настасијевић (десно) 
са друговима војницима у Солуну 
(фотографија, Музеј РТК, Л-837)
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војника. Дознамо од заробљеника да им стално стиже немачка војска (не аустриј-
ска) и немачка артиљерија. Стигнемо на положај Горничево. Одмах почнемо да ко-
па мо ровове, али је то било скоро немогуће. Све сам камењар, и тврда ледина. Али 
сваки за себе, ископа мали заклон.

Сутрадан рано поче да нас бије немачка артиљерија и погине нам, међу првима, 
Жика поручник, из наше чете. Шрапнели никако не престају, али нас преба цу ју. Ве-
лика врућина, скоро неиздржљива, а доле испод нас у долини блиста се Острв ско 
језеро. Али док се оде донде и натраг за воду, треба три сата, низбрдо и узбрдо, и кад 
стигну људи с водом, коју носе на мазгама у чутурицама, вода као да је проври  ла на 
сунцу.

Другог или трећег дана увече дође у наш први борбени ред француски арти-
љеријски поручник. Постави осматрачницу и каже нам да ће он ту бити артиљериј-
ски осматрач; да је иза нас стигло доста француских топова, и да сутра почињу да 
дејствују. Ми се обрадовасмо јер су нам шрапнели већ досадили, а овако ће их Фран-
цузи сад растерати.

Сутрадан почеше француски топови да грувају. Прво ређе, па све чешће и чеш ће 
док не пређе у праву грмљавину. Тако два-три дана. Ми добисмо из штаба писме но 
наређење да чим престане артиљерија одмах кренемо напред у напад. Донеше нам 
доста ручних бомби, неке француске дршком.

Разгледница – изглед Солуна 1915. године (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1117)

Васа Ешкићевић, Село Острово и 
островско језеро, 1916 (уље на картону, 
две спојене слике, Српска читаоница у 
Иригу; Каталог изложбе Немојте нас 
заборавити, Београд–Нови Сад–Шабац 
2014, 79) – са записом сликара на 
полеђини који објашњава историјски 
моменат у коме је учествовао и Живорад 
Настасијевић: Македонија/ Село 
Острово/ Село Острово и островско 
језеро са островским/ висовима 
(„Пиперка” Чеган.) – место где је/ почела 
српска офанзива 1-ог септембра 1916. 
год/. против Бугара и Немаца. Славни 
српски војсковођа Ж.Мишић војвода/ који 
је командовао првом Српском армијом 
овде,/ пробио је бугарски фронт на два 
места код села/ Горничева, заробио 65 
бугарски топова и натерао/ бугаре у 
дивље бегство. Бугарском војском која 
је/ овде потучена и у паничном страху 
бежала у највећем/ нереду чак иза 
Битоља у правцу Прилепа, командовао 
је/ бугарски генерал Бајаџијев. Сликано у 
септембру месецу/ 1916.г у селу Острову/
Васа Ешкићевић/ акад.сликар, ратни 
сликар/ штаба I-ве српске/ армије)
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Кренемо у стрелце напред. Дођемо под брдо где је непријатељ. Ту видимо по 
бре гу сами виногради, зрело грожђе од најбоље врсте. Онако успут сви напунимо 
тор бе грожђем. Пуцњава потпуно престала. Нареди мени командант батаљона да 
са десет војника одем под бугарске ровове у извидницу. Ми полако по камењаку, све 
потр буш ке. Нико не пуца. Још више се примакнемо рововима, држимо отворене 
бом  бе у рукама. Опет ништа, велика тишина. Свега смо око двадесет метара испред 
њиног рова. Сасвим се довучемо до рова и видимо ужас: сви мртви, пуни ровови 
изгинулих, а и позади један плато пун мртвих. Види се како су бежали и падали је-
дан преко другог; земља сва изорана од граната, просто нема ни једно место где није 
ударило зрно из топа.

Мој батаљон се ту прикупи за одмарање а непријатеља потера наш други бор-
бени ред.

На једној коти копамо ровове, али овде је земља мека и иде врло лако са копа-
њем. Долазе коморџије са храном свако вече, и причају како се читава брда артиље-
ријске муниције привлаче ка бојишту.

Немци и Бугари сваки час врше нападе на нас, а од заробљеника дознајемо да 
желе, по сваку цену, да заузму Солун. Наше две чете лево врше, по трећи пут, кон-

Живорад Настасијевић (други по реду у првом плану, седи на клупи) са војницима у Солуну 
(Музеј рудничко-таковског краја, Л-851)

Српски и француски војници: 
„Руку под руку француски и српски 
коморџија испред профијантског 
одељења, вероватно негде у 
позадини II српске армије”, 1916. 
године (http://velikirat.nb.rs/; Први 
светски рат 1914–1918, Солунски фронт – 
фотографије, COBISS.RS ID 122366476)
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96   Писац „Сећања на сликара Живорада Настасијевића„ (напомена Светомира Настасијевића, 
прим. прир.); Милутин Ристић (1892, Турице код Драгачева – Лозница.?), дипл. правник, учесник 
I и II светског рата. 

97   Редов Драгослав Илић из села Грабовице у околини Горњег Милановца, био је активан уче с-
ник Ослободилачких ратова Србије 1912–1918. године. Након рата одликован је Албанском споме-
ницом.

98   Трговац Милан Шиља Николић, рођен 1892. у Горњем Милановцу, каплар 4. чете 2. батаљона 
XXII Пешадијског пука I позива, погинуо је 1916. на Кривој Чуки 1916. Сахрањен је на гробљу Зејтин-
лик, парцела 63, гроб број 3161. Што се тиче другог Живорадовог друга из детињства, вероватно се 
ради о Гвоздену Зисићу, такође каплару, рођеном у Горњем Милановцу 1890. Као припадник 2. че те 
3. батаљона Х Пешадијског пука „Таковског” I позива, погинуо је на Кривој Чуки 1916. Попут Нико-
лића и он је сахрањен на гробљу Зејтинлик, парцела 55, гроб број 2779 (И. Ђуковић, Рудни чани и 
Таковци у Ослободилачким ратовима Србије 1912–1918, Горњи Милановац, 2005, 167, 168, 188).

99   Национална химна Републике Француске.

тра-напад бомбама и отераше их. Саставимо се горе с нашима, ту је и мој друг Ми-
лутин Ристић.96 Не могу да га познам, колико је гарав у лицу од оних бомби. Исто 
тако и остали. Целу ноћ се утврђујемо. Чули смо да је дошао још један немачки пук 
пешадије и још топова.

У рану зору почну напад. Наша и француска артиљерија отворе велику ватру. 
Исто тако и они на нас. Не чујемо ништа шта ко говори од тутњаве. Цео дан тако. 
Чујемо десно од нас јаку пуцњаву, и тамо нападају. Преко ноћи се све утишало.

Те ноћи дође ми у ров Драгослав Илић из Грабовице код Милановца, војник 
десетог пука Рудничког, бивши момак код мога оца.97 Ишао је све кроз ровове, док 
није дошао до мене, само да види да ли сам жив. Каже ми Драгослав да су и на њих 
тога дана много нападали, али су их одбили, и још ми рече да су погинули Шиља 
Николић, син јединац, Срете Терзије и Звездан Зисић из Милановца, обадвојица 
моји другови из детињства.98 Ово ми је било врло тешко кад сам чуо.

Сутра дан почнемо ми да вршимо напад и постепено се пребацујемо напред. 
Те ноћи смо сањали и ја и Бајић, мој друг, Бајићевог посилног Превислава, без гла-
ве. Договоримо се ми да пошаљемо Превислава у позадину да нам, као сутра увече, 
донесе у ров сламу за спавање. Али да дође тек сутра увече. И он оде. Међутим истог 
дана у подне, за време највећег пушкарања, окренем се натраг и видим Превислава 
како са сламом на леђима претрчава један брисани простор и видим како паде по-
гођен, на месту мртав.

Наши трубачи почеше да свирају, знак за јуриш, а десно од нас, на два места, 
чу  јемо музика свира „Марсељезу”99, значи да и Французи врше напад. Помислим 

Војска у рову, на положају, 1916. 
године (http://velikirat.nb.rs/; Први 
светски рат 1914–1918, Солунски фронт – 
фотографије, COBISS.RS ID 122330124)

Милутин Ристић, уметников 
пријатељ и писац Сећања на
Живорада Настасијевића 
(фотографија из породичне архиве; 
http://www.politika.rs/scc/clanak/307059/
Ratni-dnevnik-kaplara-Milutina 
приступљено 20.07.2016)
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100   Битка код Ватерлоа је била последња Наполеонова битка, у којој је, 18. јуна 1815. године, Фран-
цуска претрпела пораз од војске Седме коалиције, тј. остатка Европе уједињене око Велике Брита-
није, Пруске и Русије.

ја у оној грмљавини: ово ће бити други Ватерло.100 У том видимо десно, један наш 
ба  та љон сасвим се примакао жицама а Немци излазе из рова и предају се нашима 
(Нем   ци са шиљатим шлемовима). Приђемо и ми брзо горе, али ови испред нас су 
по бегли. Они заробљеници бацају пушке на гомилу, а један наш и један немачки 
официр, за   робљеник, рукују се најсрдачније. То су била два најбоља друга на једном 
уни вер зите  ту у Немачкој. Онај заробљен официр даде нашем официру две хиљаде 
марака да по  де ли његовим „храбрим војницима јер немају везе са својим кућама” а 
он ће лако до би  ти други новац од куће. Ово сам чуо и видео ја лично, јер сам био ту 
сасвим близу.

Одемо на одмор у једну јаругу, ја не могу никако да се одморим. Врло је хладно 
време и дува ветар. Почела је зима 1916. године. Видимо уз обалу јаруге једног младог 
црнца, француског војника, плаче. Оде Бајић да види шта му је. Каже да му је много 
хладно. Сав дрхти. Ми му скувамо чај и он се мало поврати.

Сад кренемо према Црној реци да сменимо II „Гвоздени пук” (мој бивши пук). 
Дођемо до једне њиве и чекамо да смркне, па да се пребацујемо у ровове. Пребацим 
једну половину војника и онда пођем и ја трчећим кораком. Кад сам стиго до ро во  ва 
видим у једном малом заклону лежи мртав официр, а поред њега Флора Сандес, са 
два војника. Чекају већи мрак па да га пренесу у позадину. То је погинуо Јани ћи је, 
мој командир кроз Албанију. Ово ме много потресе, и одмах скинем шлем, да му 
одам почаст.

Ровови су били на самој обали реке, а преко реке село Брод, пуно Бугара. На врх 
села ровови, кућа све једна до друге. Каже ми Бајић: „Овде ће бити чврсто, видећеш.” 
Они у селу осетили да вршимо смену, па не знају шта је доста, целу ноћ пуцају; још 
није ни свануло а већ смо имали рањенике. Неколико дана тако. Једно вече добије мо 
наредбу да сви официри дотерају сатове подједнако, јер ће од вечерас, од шест, па 
сутра до једанаест сати дејствовати, непрекидно, наша артиљерија, и чим престане, 
да тачно у једанаест пређемо у напад преко реке.

Сутрадан чим је престала артиљерија, погледамо се ја и Бајић: он први скочи 
у воду, ја за њим, па онда и војници један за другим. Вода врло хладна и дубока 
до појаса. Прођемо брзо реку и склонимо се иза једног зида да се прикупимо. По-
гледамо низ воду, наше чете брзо прелазе преко брзака и почну да опкољавају село 
са десног нашег крила. Почнемо да се примичемо горњим рововима, кад чујемо 
де сно од нас трубу и узвике: Ура! Ура! Наши врше јуриш. Ми пожуримо кроз село 
узбрдо и заробимо две чете Бугара и неколико немачких војника са митраљезом. 

Изношење лаког рововског топа
на положај, 1916. (http://velikirat.nb.rs/; 
Први светски рат 1914–1918, Солунски 
фронт – фотографије,
COBISS.RS ID 122381068)

Васа Ешкићевић, Скица 20–1916–21–
XII/ Мост Војвода Мишић/ на Црној 
реци код Брода (оловка на папиру,  
Рукописно одељење Матице српске 
М.10449/20, Нови Сад; Каталог изложбе 
Немојте нас заборавити, Београд–Нови 
Сад–Шабац 2014, 40)
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Кад смо почели да пребројавамо и постројавамо заробљенике, немачки војници 
неће никако да стоје поред Бугара. Исто тако, кад су их наши потерали у позадину, 
Немци се одвојише од Бугара и пођоше засебно! Не гледају Бугаре.

Ми ове ровове преиначимо за нас и ту станемо. Врло је хладно време а ми мо-
кри, али смо два дана били на миру и доведемо се у ред. Почне јако да нас туче њи-
хова артиљерија а дознали смо од заробљеника да тамо имају према нама 170 топова, 
и да њима рукују Немци. Бију све јаче и јаче и наши исто тако. Одједном једна ве-
лика граната, хаубица, удари испред самог мога вода, и она експлозија одбаци ме 
далеко натраг; ја треснем о земљу и онесвестим се...

У превијалишту дођем к себи; лежим на носилима испред великог шатора, ам-
буланте. Доктори крвави до ушију, врше операције. Много рањеника лежи око ша-
то ра на носилима. Мене спази један познат лекар и одмах ме прегледа. Ја не могу 
но га ма ни да мрднем. Лекар ми рече да за моју ствар немају никаквих средстава, 
не го што пре да идем у Солун а можда ћу морати и у Француску.

Дође капетан Ђурашковић, мени добро познат, спроводник рањеника на ка ми-
онима. Мене одмах узме у свој први камион и кренемо за Соровић у руску бол ницу. 
Пође око десет, двана(ј)ест камиона у сваком по четвора носила. Таман смо стигли 
на друм, поче да нас бомбардује авијација, иако на сваком камиону постоји црвени 
крст на крову!?

Мене сместе у руску болницу, а све оне који су могли да путују отправе првим 
возом за Солун. Лежим ту три дана и видим једног болничара Руса, врло ми познат, 
и он мене гледа. То је био један руски студент технике у Минхену, и тамо смо се 
дружили. Он ми каже да ће за мене бити конзилијум и да ћу можда што пре морати 
да идем у Солун. Моје ноге никако да прораде. После конзилијума добро ме утопле 
и моја носила унесу у први наредни воз за Солун.

Комад шрапнела који се чува у Легату браће Настасијевић (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1091)

Field Ambulance / Пољска болница 
(Риста Марјановић, S.l. , S.n.; http://ve-
likirat.nb.rs/; Први светски рат 1914–1918, 
Разгледнице, COBISS.RS ID 188322316)

Српски војници ишчекују укрцавање 
на савезничке бродове (фотографија, 
http://fotke.iespana.es/jedan.htm)
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101   Матроз (хол. matroos, дан. и шв. matros) – морнар

У Солуну на станици истоварују рањенике и разносе по болницама. Мене од-
несу у француску болницу број 5. Главни лекар те болнице била је госпођа Брине. 
Одмах ме је прегледала: врти главом, и  позва још два лекара; говоре тако тихо да 
нисам могао да чујем шта говоре. Добијем температуру и сутрадан запалење плућа. 
Ово запалење прегурам доста тешко, али ми прође, само ноге никако да се покре ну. 
Труде се много око мене, и докторка Брине и остали лекари. Довели су дотле да мо гу 
сам да се храним. Једног дана ми каже докторка да морам да идем или у Париз или у 
Алжир на лечење. Ја је замолим да ме пошаље у Алжир. Она пристане и мене спре ме 
за пут. Наместе ме добро на носила и на једном картону испишу шта треба да раде 
са мном, успут, на лађи. Овај картон ми обесе око врата.

Поздравим се најсрдачније с докторком и докторима и много им захвалим на 
труду. Каже ми докторка да се нада да ћу оздравити, и однесу ме на Солунско при-
станиште. У болничкој лађи све собе као и у болницама, мене сваког дана износе 
да лежим на крову лађе. На пола пута, отприлике, лађа нагло стаде. То нас заустави 
немачка подморница, да прегледају шта има на лађи и да ли вучемо и ратни мате-
ријал. Видим лепо с лађе подморницу на површини воде и војнике на крову. Дође 
на лађу немачки официр са десет војника и завирише у сваки буџак лађе. Ова цере-
монија је трајала цео сат. Пребројаше на лађи војнике и пушке и видеше да је све 
прописно и на број колико је на болничким лађама дозвољено. Француски коман-
дант брода, поручник, послужи цигаретама Немце, они се учтиво поздраве и оду. 
Брзо чамцем стигну до подморнице, поређаше се по крову, одадоше нама још један 
поздрав и хитро се спустише један по један у подморницу, која се одмах бућну у воду 
и нестаде. Ми продужимо пут. Приметио сам и то да су они матрози101 са подморнице 
били здрави као топови. Ово је било зими 1916. године.

После неколико дана стигнемо ноћу у Алжир, али ћемо да се искрцавамо тек 
сутрадан, и останемо далеко на пучини.

Ујутру приђемо сасвим до кеја. Врло много света на пристаништу. Питамо 
Фран  цузе на лађи шта ће толики свет ту? Па то они вас Србе дочекују и желе вам 
до  бро дошлицу. Прво изнеше нас на носилима. Бацају жене и грађани на нас цвеће. 
По с ле почеше да излазе и остали рањеници и болесници. Њих све превозе грађани 
на сво јим аутомобилима до болнице, а нас ставише у камионе.

Мене однеше у болницу „Мајо” и одмах ме сместе у кревет. Није прошло ни 
пола сата па дођоше лекари, неколико њих, и извршише преглед. Одмах истог дана 
почели су да нас лече. Мене су износили у болнички парк да лежим, и мало по ма-
ло, видим да лечење добро иде. Почеше две сестре да ме полако, под руку, воде по 

Алжир, почетак ХХ века
(http://www.ebay.co.uk/itm/SUPERBE-
CPA-Ecrite-le-25-Mai-1919-ALGERIE-
CONSTANTINE-Rue-de-lALMA-Animes-
/391477420156) 
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болничком парку, док нисам сам успео да се крећем. Видим добро да иде на боље 
сваког дана. Онда су долазили у болницу поједини грађани да нас возају по вароши 
аутомобилима.

Не сећам се да ли сам ту био месец дана или више, али ми доктори рекоше да је с 
ногама добро и да ће бити све боље, постепено; главно је да могу сам да идем. Ка жу, 
да ми је срце много попустило и да треба да идем у Бизерту, јер тамо је у марин ској 
болници један чувени кардиолог из Париза и к њему шаљу све срчане боле снике. 
Одемо заједно возом, нас четири српска официра. И они иду због кардиолога. Овај 
нас врло срдачно прими на одељење, и после три недеље пошаље нас у бању за 
срчане болести Хамам Рира код Алжира, и ту будемо пет недеља.

У тој бањи све сами кипариси и огромни платани. Около велике планине под 
вечитим снегом и то од врха до пола планине, а од пола доле зеленило. Ваздух је био 
тако чист и савршен да се ми врло брзо опорависмо. Ту су била само два хотела и 
барака официрске менаже102 са купатилом. Један хотел се звао „Гранд хотел” а други 

Живорад Настасијевић (први с лева) у дворишту болнице „Мајо” у Алжиру, 1917. године 
(Музеј рудничко-таковског краја, Л-852)

102   Менажа (фр. ménage) – заједничка исхрана, менза (прим. прир.)

Hammam-Righa – L'Entrée du
“Grand-Hôtel” / Хамам Рира –
Улаз у „Гранд-Хотел”
(дописна карта, delcampe.net)

Симон Б'лег (Simone Beulaygue), 
Алжир, 20. април 1917. године; на 
полеђини је њена својеручна посвета 
на француском језику: “Que ce souve-
nir vous rappelle a jamais votre petite 
amie!” / „Да Вас овај сувенир увек 
сећа на Вашу малу пријатељицу“ 
(фотографија, Музеј РТК, Л-846)
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103   Симон Б̕лег (Simone Beulaygue) – Коста Миличевић у писму Момчилу Настасијевићу 10. сеп-
тембра 1917. године (С. Живковић, Коста Миличевић, Београд 2003, 154) пише да је Живорад у Ал-
жиру стекао вереницу; међутим, сам уметник то не наводи у својим Успоменама. Са друге стране, 
у Легату браће Настасијевић чува се неколико њених фотографија са посветама „мом драгом 
Жи вораду” на француском језику, док се у Војном музеју налази фотографија сликара за радним 
сто лом у Бизерти, како у руци држи Симонину фотографију и посматра је. Такође, занимљив је 
податак да се госпођица Симон касније удала за београдског господина чији је унук једном од 
при ређивача испричао како је Ж. Настасијевић насликао њен лик приликом декорисања плафона 
павиљо на „Цвијета Зузорић” на Калемегдану, што је Си мон са супругом открила приликом посете 
павиљону (ради се о фрескама, које су, на жалост, страдале).

„Белви”. Први је био луксузан преко мере и ту су били само цивили, а други је био 
одређен за нас официре. У „Гранд хотелу” је била и музичка сала са врло добрим 
клавиром.

Ту у бањи било је свега нас седам српских официра и неколико француских, ве-
ћином срчаних болесника. Ми смо сви становали у хотелу „Белви”, а грађани свега 
неколико породица, били су у „Гранд хотелу”. Сви смо се брзо међу собом спри ја-
тељили и врло често су нас француске породице позивале у свој хотел на вечеру.

Једна млада девојка из Туниса, Францускиња, била је завршила у Паризу кон-
зерваторијум, као пијанисткиња и дошла с мајком у ову бању, да лечи мајку срчаног 
болесника.103 Одлично је свирала клавир. Највише нам је свирала сонате Моцарта 
и Бетовена. Кад сам јој рекао да сам флаутиста и да имам ту у бањи флауту и ноте, 
за флауту и клавир, она једва дочека и већ смо тог дана држали пробу која је испала 
повољно, и онда још две-три пробе, па приредимо концерт за публику. И онда смо 
то често приређивали.

Тада дође из Париза примадона, сопран из париске Велике опере. Била јој је 
умрла ћерка, јединица, па су је париски лекари послали овде на опоравак. Она се 
брзо нама прикључи за музицирања, а била је изванредан сопран.

Једног дана пред католички Ускрс, дође у хотел, кад смо свирали, католички 
поп из сеоске цркве и замоли нас троје да Госпођа, сопран, пева у цркви на Ускрс, а 
ми да је пратимо  на хармонијуму и флаути. Каже да је хармонијум у цркви добар. 
Ми пристанемо, само да наша пијанисткиња види претходно хармонијум. Пошто је 
све било у реду, поп нам донесе ноте и ми почнемо да вежбамо у цркви. 

На дан Ускрса препуна црква и Француза и Арабљана. Дошли сви гости из оба 
хотела и мештани из села. Ми свирамо за цело време службе. Она певачица добила 
неко одушевљење и пева тако као да је на сцени Париске опере. Кад се служба 
завршила, свештеник се попне на говорницу и захвали нам на суделовању рекавши: 
да смо учинили велику част његовој малој парохији. Сутрадан нам сваком донесе 
калиграфски писане захвалнице.

Живорад Настасијевић и Симон 
Б'лег у Алжиру, 28. април 1917. 
године (фотографија, Музеј РТК, Л-844) 
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Ту се спријатељим, нарочито, с једним брачним паром Француза. Г-ђа и Г. Хан ри 
Санс. Он је био дописник париских листова нарочито за музику, а госпођа је би ла 
директор лицеја за девојке. Они су мене држали као сина, и скоро свако вече сам с 
њима вечеравао у хотелу, као гост и то је морало бити безусловно.

Израдио сам и неколико малих портрета на платну и поклонио Французима за 
успомену.

Ови моји пријатељи, Санс, живели су у Алжиру и заједно смо отишли из бање. 
Управник бање, лекар поручник, дао ми је објаву да проведем у вароши Алжиру не-
колико недеља, као на боловању. Ја узмем собу у хотелу и потпуно сам имао сло бодно 
кретање, као да сам код своје куће на боловању. Сваки дан сам био код Сан сових. Он 
ме је упознао са готово свима алжирским сликарима и водио ме по ате љеима.

Фотографија госпођице Симон Б̕лег са посветом: „Нежан сувенир од једне мале Алжирке 
свом српском пријатељу, који јој је дао обећање, да је никада неће заборавити”; потпис:
„Simone Beulaygue”, 11. aприл 1917. године, Hammam R̕irha (Музеј рудничко-таковског краја, Л-843)

Живорад Настасијевић у Алжиру, 
28. април 1917. године
(фотографија, Музеј РТК, Л-842)
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104   Камиј Сен Санс (франц. Camille Saint-Saëns; Париз, 1835 – Алжир, 1921), чувени француски ком-
позитор, оргуљаш, диригент, педагог; најпознатија дела су му Карневал животиња, Плес Смрти, 
Самсон и Далила...

Тада дође у Алжир и чувени композитор Сен Санс (Saint-Saëns)104 велики при-
јатељ породице Санс, где је сваки дан долазио, пред вече, да свира на клавиру. Ја се с 
њим лако спријатељим и ако је већ био у годинама. Онда смо с њим врло често ишли 
у Оперу, где су моји пријатељи имали ложу. Сен Санс је врло мајсторски свирао на 
клавиру, а нарочито је волео да свира људима који обожавају музику, и није се дао 
молити. Једног дана ме је питао које опере постоје од српских композитора. Кад 
нисам знао шта да му одговорим, ја сам рекао „Ђидо” и још неколико комада с пева-
њем и тако се извучем.

Фотографија Ж. Настасијевића (други с лева) из Алжира са посветом на полеђини:
„Нашем драгом детету из Србије Живораду Настасијевићу / Успомена од француских маме 
и тате”, Алжир, 19. мај 1917. (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1060)

Живорад Настасијевић (лево) са 
пријатељем војником, Алжир, 1917. 
године (фотографија, Музеј РТК, Л-850)
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Растанем се са мојим пријатељима у Алжиру и пођем у Бизерту да чекам лађу 
за Солун. Са мном пођу и моји другови из бање: Миливоје Стојановић, капетан и 
поручници Јања Стефановић и Сава Павковић, с којима сам се добро спријатељио 
у бањи. И они су били врло добро са мојим Сансом и госпођом. На станици је са 
Сансовима био врло дирљив растанак, а после смо се дописивали с њима и кад смо 
дошли у Београд.

У Бизерти опет узмем стан. Сад код једне госпође, а лађа има да се чека најма-
ње три недеље, а можда и више. Треба да иде за Солун цео конвој, који ће пратити 
торпиљери, јер немачке подморнице бесне по Средоземном мору.

Нађем неколико другова из ђачког батаљона. И они у Бизерту. Чекају лађу. То су 
били: Милан Манојловић105, Цале Андрејевић, Воја Петровић и још неки.

Близу Бизерте, место Лазуаз, је српски логор. Одем тамо колима и нађем Мио-
драга Петровића и Косту Јосиповића – „Соса”. С њима је и Гинић глумац106. Имају 
неко позориште, али глумци су све дилетанти. Гинић саставља неке домаће комаде 
по сећању и то играју.

Једном Миодраг Петровић и ја видимо у Бизерти биоскопске плакате, излеп-
љене по улицама. На плакатима потпис Д. Стојановић, Гомон филм из Париза. Од-
мах напишемо карту предузећу „Гомон” и замолимо да нам јаве ко је тај Д. Стојано-
вић што потписује њихове плакате. После неколико дана јави нам се из Париза наш 
друг из Уметничке школе Драгослав Стојановић, јер он је радио у „Гомону”, и то нас 
је врло обрадовало кад смо видели да је жив.107

105   Милан Манојловић био је брат Тодора Манојловића,  њижевника, књижевног и ликовног кри-
тичара, једног од највећих имена српске модерне културе.

106   Димитрије Гинић, позоришни глумац (Кладово, 1873 – Београд, 1934), играо у филму „Карађор-
ђе” (1911).

107   Драгослав Стојановић, рођен у Аранђеловцу 1890. године, прве цртеже је почео да објављује 
као ђак Уметничко-занатске школе у Београду, на којој ће касније, од 1923. до 1940. године, пре-
давати декоративно сликарство. Специјализирао је у Немачкој 1912, после чега је отишао у Париз 
где је дочекао и крај Првог светског рата. У Паризу је ушао у ред најбољих декоративних сликара 
и карикатуриста, објављивао је у тамошњим најугледнијим илустрованим часописима, а радио 
је и за кинематографске куће. Био је један од оснивача „Ошишаног јежа” 1935. године и аутор по-
знатог заглавља овог листа, на коме је приказан јеж док се посматра у огледалу. После окупације 
и боравка у логору у Нирнбергу, наставио је да ради у листу „Ново време”. Стрељан је 1945. године 
због плаката „Мајко Србијо помози” који је влада Милана Недића наручила како би јавност Ср-
бије помогла избеглицама из усташке Хрватске, што је окарактерисано као сарадња „на пољу про-
паганде са немачким фашистичким окупатором”. Рехабилитован је 17. децембра 2007. године.

Сликар Живорад Настасијевић за 
радним столом у Бизерти, маја 1917. 
године (фотографија, Весник, 18,
Војни музеј Београд 1972, стр. 189)

Посета адмирала Гепрата војном 
логору Лазуаз крај Бизерте, 1917. 
(S.n.; http://velikirat.nb.rs/; Први светски 
рат 1914–1918, Lazuaz – Fotograije,
COBISS.RS ID 197199628)
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108   Вицеадмирал Емил Гепрат  (франц. Émile Paul Aimable Guépratte, Гранвил, 1856 – Брест, 1939) 
је 1916. године био командант француске војске у Тунису и градоначелник града Туниса. Био је 
изузетно предусретљив према српским војницима који су били лечени у афричким болницама, 
тако да је добио надимак „Српска мајка”.

У Бизерти је била кафана звана „Кафе Риш”. Ми смо ту седели свако пред вече и 
сачекивали да прође на коњу адмирал Гепрат.108 Кад наиђе Гепрат ми устанемо да га 
поздравимо и он нам врло срдачно отпоздравља, а више пута је с нама и разгова рао. 
Много је ценио српску војску.

Већ је био крај лета 1917. године. Дође дан да кренемо за Солун. Укрцамо се у 
једну велику француску лађу „Британија”. Сместимо се добро унутра и кренемо за 
Со лун. Брод француски зове се „Британија”, а на свима тањирима и осталом посуђу 
за јело пише „Германија”. У ствари немачка лађа, коју су запленили Французи.

Путује цео конвој натоварен војском и ратним материјалом. Видимо у даљини 
више торпиљера како стално крстаре. Нашу лађу прате ајкуле све по две заједно, али 

Сликари Живорад Настасијевић (лево) и Милош Голубовић (десно) са пријатељем
(Музеј рудничко-таковског краја, Л-847)

Живорад Настасијевић, Солун, 1918. 
(уље, вл. Ненад Живановић, Београд; 
З. Вучинић, Између трубе и тишине : 
ратни сликари 1912-1918 : Галерија РТС,
13. март – 13. април 2014, Београд 2014, 
кат. бр. 38) 
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109   Милоска Венера (заправо се сматра да је реч о грчкој богињи Афродити, с Мелоса) једно је 
од најпознатијих уметничких дела класичне Грчке. Ову мермерну скулптуру (чије руке нису са-
чуване) израдио је између 130. и 100. године п. н. е. Александрос из Антиохије. Име је добила 
према острву Мелос, у архипелагу Киклади, у Егејском мору, где је пронађена 1820. године.

110   Милош Голубовић (Крагујевац, 1888 – Београд, 1961) прва знања из сликарства стекао је у Првој 
српској сликарској и цртачкој школи Кирила Кутлика, а потом је похађао Уметничко-занатску 
шко лу. Боравио је у Бечу, Будимпешти, Минхену и Лозани. Кратко време је студирао сликарство 
у Москви, а потом на Уметничкој академији у Прагу. Учествовао је у Другом балканском рату и 
Пр вом светском рату. Био је члан друштва Медулић, један је од оснивача Удружења ликовних уме-
тни ка (УЛУС) као и Ладе. Године 1939. један је од оснивача Удружења ратних сликара и вајара 
1912–1918. у Београду.

111   Михаило Миловановић (Ужице, 1880–1941) сликарство је учио у Минхену у приватној школи 
Антона Ажбеа и на Академији од 1905. године. Прешао је Албанију, а потом је на Крфу и у Солуну 
боравио у својству ратног сликара.

много их има, и увек једна већа а једна мања. Објашњавају нам матрози да су то па-
рови и да чекају да нешто падне с лађе да прождеру.

Путујемо скоро десет дана због подморница и стално нешто обилазимо. Сти-
гнемо на острво Мелос. Ту је нађена Милоска Венера109, а стајаћемо око два сата. 
Замолим поручника, команданта брода да сиђем на острво и кажем му разлог: због 
Венере. Он се насмеја и пристане, само ми рече да ћу се кајати. Кад сам сишао на 
пристаниште видим прже неку рибу у једној прчварници, пуши се дим и смрди на 
загорео зејтин. Нигде једног дрвета ни хлада, а врућина до зла Бога. Видим на иви-
ци брда неколико ветрењача. Шта ћу тамо да тражим памет. Вратим се на лађу и 
„известим” команданта како је било. Он се насмеја и рече ми: „Јесам ли вам казао!”

У трпезарији на лађи добар клавир, пијано. Наш Цале Андрејевић запео па јед-
нако свира „Данс макабре” (игра мртваца) од Сен Санса. Дође наш командант бро да 
и нареди да то више не свира, јер смо на пучини, и Цале престаде.

Стигнемо, најзад, у Солун и искрцамо се брзо. Где ћемо сад? Упуте нас у Микру, 
у депо официра који долазе са лечења. Ту се сместимо по шаторима да чекамо 
распоред. Врућина неиздржљива и ако је крај лета (1917. године).

Дознамо у депоу да морамо сви ићи на лекарску комисију Врховне команде. 
Одемо пред комисију. Мене огласе за стално неспособног за трупну службу, и одре-
де ми канцеларијску службу у позадини. И моји другови што су са мном били, исто 
буду оглашени као неборци. 

Добијем комисијско решење у руке и лутам по Солуну, чекам распоред, а спавам 
у Микри. Случајно на улици сретнем Милоша Голубовића110, мога друга сликара и 
он ми рече да постоји сликарска секција Врховне команде, где је и он распоређен 
са Михаилом Миловановићем111, и да одмах одем у Топографско одељење Врховне 

Живорад Настасијевић на 
пристаништу у Солуну, 1917. године 
(фотографија, Музеј РТК, Л-1056)
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112   Стеван Бошковић (Зајечар, 1868 – Београд, 1957), официр и геодета, генерал и начелник Војно-
географског института.

команде код пуковника Стевана Бошковића112, коме припада сликарска секција и да 
тражим да ме постави ту пошто сам сад неборац.

Одем одмах код Бошковића и покажем му документ од комисије. Кажем да сам 
академски сликар итд. Он ме врло љубазно прими и одмах телефонира ађутанту 
у Врховној команди. Овај му одговори да ће ме поставити само жели да ме види. 
Ја оданде одем код ађутанта, он узме моје комисијско решење и оде код војводе. 
Ађутант се врати од војводе и врло љубазно ми саопшти да сам примљен и да ћу до-
бити решење у Микри за неки дан.

Дођем у сликарску секцију и ту, као што сам рекао, затекнемо само два сликара 
Голубовића и Михаила Миловановића, два фотографа, једног кино оператера и де-

Живорад Настасијевић у Солуну, 1917. године (фотографија, Музеј рудничко-таковског краја, Л-833)

Живорад Настасијевић (лево)
са пријатељем
(фотографија, Музеј РТК, Л-838)
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Име Живорада Настасијевића на списку сликара и фотографа Моравске дивизије
(Војни музеј у Београду; Весник, 18, Београд 1972, 187)

Живорад Настасијевић у Солуну 
(фотографија, Музеј РТК, Л-841)
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113   Драгиша Стојадиновић, капетан друге класе, филмски архивиста, историчар филма и сце-
нариста. Истовремено, био је и новинар, фотограф, филмски сниматељ, правник, мотоцик листа, 
чак и авијатичар. Творац српске војне кинематографије, који је снимио хиљаде фотографија из 
балканских и Првог светског рата.

114   Иво Ћипико (Каштел Нови, 1869 – Каштел Нови, 1923) био је истакнути српски приповедач из 
Далмације. Србин католик, потицао је из латинске патрицијске породице Cippico пореклом из 
Рима, у којој су од давнина неговани хуманистичка традиција и књижевни рад. Определио се за 
српску књижевност и касније прешао у Србију, где је као ратни дописник учествовао у балканским 
ратовима, а за време Првог светског рата пратио српску војску у изгнанство.

115   Вељко Станојевић (Београд, 1892 – Београд, 1967) по завршетку Уметничке школе постаје до-
бровољац у Првом светском рату, где поред активне војне службе, учешћа у пробоју Солунског 
фронта и албанској голготи, постаје и званични ратни сликар. Током опоравка одлази у Ницу где 
се упознаје са руским авангардним уметником Александром Архипенком и италијанским Аме-
деом Модиљанијем. По завршетку рата враћа се у Београд, да би потом отишао у Париз и своје 
усавршавање наставио на академији „Гран Шомијер”. Излагао је на пролећним и јесењим сало-
нима, као и Салону независних, заједно са именима као што су Брак и Пикасо. Други светски рат 
је провео у заробљеништву у Немачкој, а током савезничког бомбардовања 1944. године уништен 
му је готово цео дотадашњи уметнички опус и лична заоставштина.

сетину војника. Шеф секције био је капетан Драгиша Стојадиновић113, који ме врло 
лепо прими, одреди ми лепу велику собу за атеље, а ту и да спавам.

Одем у варош купим пољски кревет и остало што треба. Даду ми за посилног 
војника Милана, а хранићу се у официрској менажи Врховне команде. Ту затекнем 
књижевника Ива Ћипика114 и добијем место за његовим столом.

У сликарској секцији нема никакве дисциплине. Сами одређујемо радно време 
и можемо увек да изађемо, али радимо стално. Овде дознам да је Коста Миличевић 
у неком дивизијском позоришту као сликар и да у сваком штабу дивизије има по 
је дан ратни сликар.

Код нас у секцију дође и Вељко Станојевић115 а доцније и Жика Лукић. Жика 
изради на једној руској златној рубљи рељефну минијатуру Краља Петра и кад је 
једном дошао у нашу секцију ађутант краља Петра, пуковник Берислав Тодоровић, 
узме минијатуру да покаже краљу. Одмах то поподне позову Жику у двор и кад се 
вратио каже нам да краљ жели да га пошаље у Рим у академију. Жика одмах буде 
постављен, као потпоручник, на службу код војног изасланика у Риму, с тим да се 
упи ше у академију, и он после неколико дана оде у Рим. Из Рима је дошао у Београд 
кад се рат свршио.

Дозна Коста Миличевић да сам у секцији и дође с Миланом Вујаклијом на не-
колико дана у Солун, да ме виде. Коста после оде а Вујаклија остане у Солуну и сваки 
час је долазио код мене.

Живорад Настасијевић као ратни 
сликар Врховне команде српске 
војске у Солуну
(фотографија, Музеј РТК, Л-834)
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Једног дана, на великој врућини, пуче глас по Солуну да се појавила куга и да 
је већ било девет случајева. Ово је било тачно. Одједном почеше да сипају креч по 
улицама. Наша секција била је у једној новој кући на два спрата код главне поште. 
Око два сата поподне дођоше наши фотографи из секције и зову ме да идем с њима 
горе код града, да снимају неке пекаре које су се запалиле „од врућине”. То је било 
далеко уз брдо па не одем. Око осам сати увече већ је горела и наша кућа. Страшно 
тутњи, цела варош гори. Ми се попели на један кров близу мора и гледамо ужас. 
Цела једна џамија дрвена, лебди са минаретом над пожаром не може од оне јаре 
да падне на земљу. Ми брзо потрпамо наше слике и ствари у камион и пребацимо 
у Зејтинлик код капетана Ђоке Благојевића, нашег пријатеља, па се опет вратимо 
у Солун да гледамо шта се ради. Овде нико ником не може да помогне. Пожар по-
беснео. Таква стихија не може да се опише.

Ми из секције одемо у зору опет у Зејтинлик и тамо нас Ђока смести у једну 
ба раку. Пошто смо били спасли и спаваће ствари, легнемо да спавамо. Пожар је тра-

Живорад Настасијевић, Вељко Станојевић и Милан Манојловић брат Тодора Манојловића, 
Солун, 1917. године (фотографија, Музеј рудничко-таковског краја, Л-1059)

Живорад Настасијевић и Коста 
Миличевић, Солун 1917. године 
(фотографија, вл. Спомен-збирка Павла 
Бељанског, Нови Сад)

Српско војничко гробље, Солун - 
Зејтинлик/Thessaloniki : Cimetières 
des Alliés (Атина; http://velikirat.
nb.rs/; Први светски рат 1914–1918, 
Солун – Зејтинлик – Фотографије, 
COBISS.RS ID 202781708)
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116   Елефтериос Венизелос (Ханија, Крит, 1864 – Париз, 1936) је био један од најзначајнијих поли-
тичара у модерној грчкој историји. Био је заговорник уједињене Грчке и борио се у Устанку на 
Криту 1897. после чега је Крит добио аутономију од Османског царства. Венизелос је помогао у 
писању критског устава и постао је министар у влади принца Ђорђа, високог начелника. Током 
Првог светског рата, иако је Грчка на почетку била неутрална, Венизелос је подржавао савез са 
Антантом, верујући да ће у рату победити Британија и Француска. Венизелосова партија је по-
новно победила и формирала владу. Због напада Бугарске на Србију која је била савезник Грчке, 
напустио је политику неутралности. Године 1919. био је учесник париске мировне конференције, 
и потписник нејског мировног уговора у име Грчке као и мировног уговора у Севру.

117   Станислав Бинички (Јасика, 1872 – Београд, 1942), композитор, диригент и педагог, сматра се 
највећим представником српске класичне музике. Његово најпознатије дело је опера На уранку, 
у једном чину, на текст Бранислава Нушића, која се сматра првом српском опером са елементима 
народне музике (1903). Аутор је већег броја композиција за војне дувачке оркестре: увертире Из 
мог завијчаја, циклуса народних песама у обради На Липару, циклуса Песме из Јужне Србије и Ми-
јатовке, војних маршева На Дрину и Парадни марш. 

118   Мијат Мијатовић (Београд, 1887 – Београд, 1937), чувени предратни  певач популарне и народ-
не музике. Имао је леп, лирски обојен глас, а с нарочитим смислом и осећајем певао је српске 
народне песме. По његовом је певању С. Бинички забележио и обрадио за глас и клавир седам 
на родних мелодија које је издао као збирку названу, по имену певача, Мијатовке. Прву плочу је 
снимио још пре Првог светског рата, а по професији је био адвокат. 

јао равно недељу дана. Ватра није могла да пређе преко Марсовог поља, то је једна 
велика ледина без кућа, а овамо с друге стране од Бејас куле па према Микри остане 
читава Краљице Олге улица. У тој улици нађемо лепу вилу, партер и спрат, где се 
сместимо са секцијом.

После овог пожара више није било ни трага од куге, али је настала велика бе да 
међу грађанима. Многи су на рушевинама склепали какве било кровове од блеха 
или дасака и ту становали.

Пренесемо све наше ствари и слике из Зејтинлика у нов стан и врло добро се 
сместимо. Наша вила била је баш до Венизелосове116, а преко пута море. На спрату је 
био велики хол, добро осветљен, и ту направимо галерију слика које смо радили.

Мало по мало наша секција се прочује и почне да долази свет да гледа слике: 
нарочито савезнички официри. Помишљали смо да приредимо у Солуну изложбу 
ратних слика са Солунског фронта, али је та изложба остварена тек у Београду, од-
мах по ослобођењу.

Онда је у Солуну био симфонијски оркестар Краљеве гарде са диригентом Ста-
шом Биничким.117 Сташа је врло често приређивао с тим оркестром концерте. Више 
пута је на тим концертима певао, онда врло познат певач, Мијат Мијатовић, те нор118. 
Кад год је Мијат певао, била је увек велика гужва око улазница, јер је врло лепо пе вао 
наше песме уз пратњу оркестра.

Живорад Настасијевић, Милош 
Голубовић и Вељко Станојевић 
у атељеу у Солуну, 1917. године 
(фотографија, Н. Шуица, Дела : 1912–1918 :
каталог Уметничке збирке из Војног 
музеја у Београду, Београд 1982)
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Живорад Настасијевић, међу радовима ратних сликара (у позадини се види његов
портрет у профилу, дело Милоша Голубовића), Солун, 1918. године
(фотографија, Музеј рудничко-таковског краја, Л-848)

„Музика” Краљеве гарде пред 
својим станом у Солуну (фотографија, 
https://stanislavbinicki.iles.wordpress.
com/2014/09/eksponati-s-binickog-35.jpg 
приступљено 22.07.2016.)

Милош Голубовић, Портрет 
Живорада Настасијевића, 1916. 
(уље, вл. Миомир Мики Стаменковић, 
Београд; З. Вучинић, Између трубе 
и тишине : ратни сликари 1912–1918 : 
Галерија РТС, 13. март – 13. април 2014, 
Београд 2014, кат. бр. 14) 
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Једног дана дођу да виде наше слике два талијанска официра, поручник Луиђи 
Парини и Ђино Моки. Ми се с њима брзо спријатељисмо. Луиђи Парини био је пе-
сник родом из Ђенове, врло познат песник, и писао је неке чланке о нашој секцији 
у талијанским листовима. Парини је два пута ишао у Италију и увек нам је доносио 
боје и платно, јер тога није било у Солуну.

Ови Талијани су били са службом у неком великом депоу, где је било доста ко-
ња, па сам ја, врло често, с њима рано ујутру ишао на јахање у околини Солуна, поред 
морске обале, и иза солунског града.

Једно поподне кад смо Голубовић и ја пролазили поред француског главног 
шта ба, видимо пред зградом два бугарска отворена аутомобила и шофере Бугаре. 
Ово је неко кукање за мир, помислим ја. А тих дана је долазило с фронта много на-
ших рањеника, јер су биле јаке борбе. Сутрадан пуче глас по Солуну на све стране: 
„armistice” (примирје). Ја се десио на кеју и неколико црнаца, војника, од радости 
поскакаше са све оделом као жапци у море.

После закљученог примирја дознамо да су опет долазили, код Француза у Со-
лун, бугарски официри и молили Французе да српска војска не улази у Бугарску?

Живорад Настасијевић, Детаљ једног француског логора у Солуну, 1918.
(туш на папиру, Музеј савремене уметности у Београду, инв.бр. 329)

Живорад Настасијевић (стоји, скроз 
десно) у друштву са сликарима, 
Вељком Станојевићем (стоји, скроз 
лево), Милошем Голубовићем (седи, 
лево) и италијанским официрима
у Солуну, 1918. године
(фотографија, Музеј РТК, Л-1057)
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Сад је настало народно весеље, на све стране само игранке и песма. Највише 
Талијани са песмом и клицањем Србима и српској војсци.

Ми почнемо да пакујемо слике и ствари. Позове ме генерал Бошковић и саоп-
шти ми да ћу ја да спроведем наше секције, целог топографског одељења ствари, 
лађом до Дубровника.

После неколико дана утоваримо ствари на једну заплењену мађарску лађу – 
крн тију која се звала „Ледерер Шандор”. Ја гору лађу нигде на свету нисам видео: 
пра ва олупина. Командант брода, један Словенац, поручник и неколико војника 
Сло венаца. Само једна кабина за капетана, а ми да спавамо по крову, где ко стигне.

Мени даду двадесет војника као послугу за товарење и истоваривање и храну за 
десет дана. (Зар десет до Дубровника?) Поред нас још и пуно цивила Срба и Срп-
киња, који једва чекају да стигну у Србију. 

Нађем у лађи и Стевана Бешевића, оца мога друга Николе, и још неке познате 
цивиле из Београда. Једва једном кренусмо. Ја са Бешевићем наместим у једном 
ћош ку, поред неких конопаца, лежиште и легнемо да се одмарамо уз разговор.

Живорад Настасијевић (стоји, трећи с лева) са друговима на палуби неког брода
(фотографија, Музеј рудничко-таковског краја, Л-839)

Живорад Настасијевић (стоји, други 
с десна (фотографија, Музеј РТК, Л-840) 
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119   Ово је био син Владана Ђорђевића председника Владе и брзо је умро од грипа, чим је стигао у 
Београд (напомена Ж. Настасијевића, прим. прир,)

120   Цвијето Јоб (Дубровник, 1892 – Колубара, 1915), сликар школован у Београду и Минхену. На ње-
га је посебно утицала минхенска експресионистичка школа. Придружио се српској војсци током 
Првог светског рата и погинуо је у бици на Колубари. Његов млађи брат,  Игњат Јоб, такође је био 
сликар. 

Кроз грчке воде прођосмо доста добро, али кад смо стигли у Јадранско море 
оку пише нас неки пљускови, па све горе и горе, лађа некако иде а ветар страшно 
дува. Каже ми Бешевић да ће ово бити велика бура, него да се ми држимо до ових 
конопаца. Помрчина густа ништа се не види. Ветар све јаче дува а киша сипа као 
из кабла. Ми мокри до голе коже. Поче страшна бура, лађа само крца, дрвенарија 
попушта. Ја и Бешевић ухватили се се свом снагом за конопце да нас бура не баци у 
воду. Лађа се само обрће више нема свога правца. Севају јако муње и видимо обалу. У 
једном моменту опет јако севну муња и ми видимо капетана лађе и његове матрозе: 
клече и моле се Богу. Каже ми Бешевић: „Ово је последње средство”. Ако лађа удари у 
обалу у камењак, прснуће као љуска од јајета. Срећом ветар поче да нас одбацује све 
даље од обале и киша наједном престаде као да је неко пресече. Мало помало све се 
утиша. Ми данусмо душом.

У Дубровнику се искрцамо, и ја добијем собу у хотелу „Петка” у Гружу. Почеше 
да долазе грађани да се упознамо и да ме поздраве. Сви врло љубазни и радосни што 
смо ослобођени и хоће да виде српског официра. Доводе и децу. Ја се изненадио. 
Нисам ни помишљао на такав дочек, нити да ће ко да ме дочекује, јер ја сам обичан 
потпоручник. Кажу ми да је пре мене био у Дубровнику само један српски официр, 
капетан Милан Ђорђевић из Београда и да је брзо отишао у Београд.119 

Дође један католички поп и поздрави се са мном врло срдачно. Пита ме да ли 
сам знао Цвијета Јоба, сликара из Дубровника, који је био добровољац у српској вој-
сци.120 Кажем му да је Цвијето био мој школски друг у уметничкој школи у Београду, 
па доцније и у Минхену. Били смо врло добри пријатељи. Цвијето је погинуо у чети 
Бранка Лазаревића. Кад сам му рекао да је погинуо, поче свештеник да кука у глас, 
једва сам га мало смирио. После сам му набројао још неколико младих Дубровчана 
који су погинули као добровољци у нашој војсци. Овај свештеник је био старији 
човек и врло паметан. Више пута ме је посетио, и показивао ми слике по дубровачким 
црквама.

После неколико дана дође генерал Бошковић са целим топографским одеље-
њем. Натоваримо сандуке на воз и кренемо за Београд. Хладно време, Београд сав 

Дубровник, 1918. године 
(фоторепродукција гравире, http://www.
dumus.hr/hr/muzej-suvremene-povijesti, 
приступљено 21.07.2016.)

Београд, Теразије, 1920. године 
(дописна карта, приватно власништво)
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121   Павле Паја Предраговић (Србобран, 1884 – Београд, 1928) сликарство је учио у Уметничко-за-
натској школи у Београду. У Првом светском рату у борби код Ваљева, тешко је рањен  и заробљен. 
До краја рата је био ратни заробљеник у Ашаху, логору у Аустрији. После рата се вратио у Београд. 
По ред сликарства бавио се примењеном уметношћу и израдом виолина и мандолина.

изровашен, мало света. Једва нађем неколико познатих породица и јавим се одмах 
кући у Милановац. Одем у Дубљанску улицу 11 код куће Жике Лукића. Добро је, сви 
су живи и здрави. Исто тако, и код Паје Предраговића121 затекнемо све у животу. 
Са мном иде стално и Васа Поморишац, и он је био српски добровољац који је као 
аустријски заробљеник из Русије дошао на Солунски фронт. Настаним се на Таш-
мајдану код Мике Михајловића, друга из ђачког батаљона, а мало доцније нађем 
собу на крају Кнеза Милоша улице, сасвим доле на Топчидеру.

Сретнем на улици Косту Миличевића. Ја га позовем код мене јер је био у соби 
још један кревет.

Дођу моја браћа Момчило и Светомир из Милановца. Не можемо да се нараз-
говарамо. По цео дан смо заједно. Светомира сам једва познао. Био је мали дечко 

Дописна карта Живораду Настасијевићу од сестре Даринке из Горњег Милановца,
17. фебруар 1919. године (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1118)

Живорад Настасијевић,
Портрет брата Момчила, 1919.
(уље на платну, Музеј РТК, Л-269)
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Каталог изложбе југословенских 
уметника у Паризу, 12. април – 15. мај 
1919, PALAIS DES BEAUX-ARTS
(Petit-Palais de la Ville)

122   У каталогу ове изложбе (EXPOSITION DES ARTISTES YOUGOSLAVES AU Petit Palais de la Ville 
de Paris DU 12 AVRIL AU 15 MAI 1919)  радови Ж. Настасијевића наведени су под редним бр. 208. Z. 
NASTASIJEVIC. — La Charrue abandonnée.  (Напуштени плуг) и  209. — Le Bois. (Дрвеће).

кад смо се растали 1915. године, а сада је младић. Никако још не верујем да сам с 
њима. Убрзо дођоше и сестре и узмемо стан у Ратарској улици бр. 131 (сада улица 27. 
марта). У том се и цела породица пресели у Београд.

Наша секција се у Београду није нигде сместила, али ми смо при Врховној ко-
манди. Идем само на дежурство у Врховну команду. Сада сам поручник. Још се не 
говори о демобилизацији, али се сви надамо да ће скоро бити.

На неколико дана по доласку из Солуна дође код нас у Врховну команду један 
Хрват из Париза, Вјекослав Цвјетишић, с налогом из Париза да узме од нас ратних 
сликара слике за југословенску изложбу у Паризу и то најхитније што може бити. 
Ми дамо слике и он их истог дана пошаље брзим возом за Париз. Та је изложба и 
одржана у Паризу и имала је велики успех.122  

Године 1919. приредимо у Београду изложбу Ратних сликара споразумно са на-
шим начелником генералом Стеваном Бошковићем. Ту смо били: Коста Мили че-
вић, Михаило Миловановић, Милош Голубовић, Живорад Настасијевић и Стеван 
Милосављевић. Изложбу приредимо у згради основне школе код Саборне цркве. 
Успех изложбе био је велики. Публика је по цео дан масовно долазила. Неке групе 
пречана (Војвођана) долазиле су са заставама...

Ја сам многе од ових слика доцније виђао по канцеларијама Министарства вој-
ног, и вероватно да су за време бомбардовања у Другом светском рату многе пропале 
јер је ова зграда добила више погодака бомби.

Ова изложба се још дуго памтила у Београду, а мислим да је то била и прва 
уметничка изложба у Србији после Првог светског рата.

Сад је требало да опет радим негде где има модел сваког дана. Још нисам демо-
билисан и носим униформу поручника. Још једнако ми је необично што сам код 
куће са својима. Стално ми је још пред очима ратно стање, и никако не могу, у овој 
домаћој тишини, да се отресем оних грозота које сам видео и преживео. Нарочито 
оних преко Албаније. То што сам видео и доживео при повлачењу српске војске и 
народа кроз Албанију, није могуће описати, а оно што сам описао раније у овим 
„Успоменама” изнето је овлаш, јер нисам хтео да описујем све оне грозоте које сам 
видео... Треба данас да опет цртам актове, и замолим директора Уметничке школе 
да ми дозволи да долазим на цртање актова, што овај радо одобри (тада више није 
био директор Ђока Јовановић).

Тако једно време, а код куће сам радио портрете чланова породице. У то време 
смо много и музицирали јер је и Светомир већ био врло добар виолиниста, а наша 
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Живорад Настасијевић,
Портрет сестре Даринке, 1927
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-525)

123   Вероватно је реч о Константину М. Симићу (1867–1934), сину Милана Симића (1827–1880), ко-
ји је био секретар Министарства просвете и црквених дела и управник Народног позоришта, а 
унуку Алексе Симића (1800–1872), председника владе (тј. кнежевског представника) и министра 
иностраних послова и финансија.

сестра Даринка била је сопран прве класе, и велика је штета што није продужила 
певање.

Кад смо дошли у Београд из рата, Коста и ја се спријатељимо са Костом Сими-
ћем, старим врло познатим, Београђанином.123 Он одмах нађе купце за Костине пеј-
заже, оне што је донео са Крфа. Прода му неколико пејзажа и још неке друге слике, 
и тако Коста прикупи доста новаца, и одмах узме на топчидерском брду леп стан са 
две собе и предсобљем. Ту се лепо меблира и одмах почне да ради велику слику са 

Плакат Уметничке изложбе ратних сликара Врховне команде 1919. године
(Народна библиотека Србије, Пл-201/59)



Успомене Живорада Настасијевића116

Крфа „Острво Видо.” Сваки час је продавао слике, и уопште добро му је ишло. Ову 
велику слику „Острво Видо” почео је врло озбиљно да ради, и добро је био ком по-
новао фигуре: доле на земљи мртви српски војници, на Виду поред мора, а горе на 
небу наднео се над њима крфски светац Св. Спиридон. Сви смо очекивали да ће ова 
слика бити од велике вредности.

Али се десило да Коста не доврши ту слику. Разболи се од запалења плућа. Ја му 
доведем докторку Марију Вучетић и она утврди да је запалење плућа, али је сма-
трала да ће проћи. Долазила је два-три пута и све је ишло на боље.

Коста је био узео једног момка, кога је сместио у претсобљу да спава. Овај се 
показао као врло добар и одан Кости. Ја сам увек преко дана био код Косте, а увече 
је водио рачуна о њему онај момак. Болест је кренула на боље и сви смо сматрали да 
ће оздравити. Једно вече кад сам кренуо кући, каже ми Коста да свратим код Мила 

Коста Миличевић, Видо – острво смрти, 1919.
(репродуковано из књиге С. Живковић, Коста Миличевић, Београд 2003, сл. 129)

Коста Миличевић, Црква са 
чемпресима, 1918 (уље на платну, 
приватно власништво; З. Вучинић, 
Између трубе и тишине : ратни сликари 
1912–1918 : Галерија РТС, 13. март – 13. 
април 2014, Београд 2014, кат. бр. 24)
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124   Милорад Павловић Крпа (Београд, 1865 – Београд, 1957), професор, публициста, преводилац, 
уредник Народне одбране, надимак „Крпа” добио је зато што се бавио обућарским занатом.

Павловића-Крпе124, да му Крпа сутра ујутру донесе оно његово црно вино. Ја нађем 
Крпу и кажем му да је Кости боље. Овај обећа да ће сигурно донети вино.

Сутрадан, као обично, ја пођем Кости. Кад сам дошао на спрат, његова врата 
закључана, нема ни оног момка. Питам комшиницу са спрата шта је с њим? Она 
каже: „Сад је ту био.” Лупам опет у врата, нема никог. Сиђем полако доле на Сењак 
да чекам трамвај, и решим да одем код Мила Павловића. Овај није био код куће, али 
ми рече његова жена да причекам. Казао је да ће брзо доћи. Дође Крпа и исприча 
ми сав узбуђен ово: „Однео сам јутрос Кости вино, и кад сам дошао на спрат његова 
врата била су закључана. На вратима нађем ову артију закуцану ексерчићима, на њој 
пише: „Живораде, ја сам код Мила Павловића, дођи тамо”. Миле скине ону хартију 
с врата и метне је у џеп. Кад је дошао на трамвајску станицу Сењак, нађе Косту у 
спаваћем вешу и папучама, огрнутог неким ћебетом и дрхти. Било је врло хладно 
(мислим да је био 10. фебруар 1920. године). Каже му Миле: „Шта ћеш ту Коста, ако 
Бога знаш?” – „Идем, каже, код тебе да ме лечи твоја жена. Онај мој момак је ноћас 
побегао”. Крпа брзо нађе један затворен фијакер и одведе Косту у војну болницу. 
Сутрадан ујутру дође Милош Голубовић и јави нам да је Коста те ноћи умро.

Одем код Ане Маринковић да она у име „Ладе” поручи венац. Пратња је пошла 
од капеле војне болнице. Пре поласка Миле Павловић одржи говор. На пратњи је би-
ло свега нас десетак сликара, и две три колегинице. Испред кола, са коњском за пре-
гом, ишао је војни свештеник. И тако се сви врло ожалошћени, растанемо с Ко стом. 

Сад изиђе указ о демобилизацији и ја добијем отпусницу из Врховне команде 
која гласи:

Објава
За рез. пешад. поручника г. Живорада Н. Настасијевића, који је био на служби 

при фотографској секцији Врх. Команде, а који се према Указу о демобилизацији 
и наређењу Господина Министра војног и морнарице К. Пов. бр. 76 53168 од 18-III-
1920. отпушта кући.

За све време које је провео у секцији био исправан и заслужује сваку препо руку.

      Грб
Фотографска секција              Шеф фотографске
Врх. Команде               секције поручник
Бр. 4144               Мих. Ј. Михаиловић, с.р.
5. маја 1920.
Београд 

Ана Лозанић-Маринковић, сликарка,
у беогр. отвореном трамвају 
(фотографија: Марко Стојановић, http://
www.rastko.rs/fotograija/100godina/
img/052.jpg, приступљено 28.07.2016) 

Легитимација официра и војних 
чиновника, припадала Живораду 
Настасијевићу (Музеј РТК, Л-1067) 
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Живорад Настасијевић, Сликар Коста Миличевић на болесничкој постељи,
(оловка на папиру, Музеј града Београда, У 367)

Писмо Живорада Настасијевића 
одбору за изложбу
„Београд 22-XI-1936
Ликовној секцији Цвијете Зузорић
Београд
На ваше писмо од 17. ов. м. одговарам
вам да имам две слике поч. Миличе-
вића и то: „Портре Ж. Настасијеви  ћа” 
и „портре г-ђице Даре Настасије  вић”. 
Обе ове слике стављам драге во  ље 
друштву „Ц. З.” на расположење за 
из  ложбу кад буде потребно. – У исто 
вре ме молим „Ц. З.” да убудуће испра-
ви погрешно објављено презиме поч. 
Косте, он се зове Миличевић, а не 
Ми лићевић, ово, ја, као његов стари 
при јатељ врло добро знам, и поч. Ко-
ста се увек љутио кад га је неко звао 
погрешно. (...)

с особитим поштовањем
Живорад Настасијевић

Молерова 9”
(Историјски архив Београда –
„Цвијета Зузорић” 361; С. Живковић, 
Коста Миличевић, Београд 2003, стр. 156)



Успомене Живорада Настасијевића119

И тако дође време да свучем униформу коју сам обукао још првог септембра 
1914. године у Скопљу.

Мој пријатељ, кога сам горе већ помињао, Коста Симић, често је долазио код 
мене, иако је већ био у годинама, да гледа слике. Био је велики љубитељ уметности. 
Једног дана ми рече: да његова добра познаница Госпођа Шајновић жели да пошаље 
у Париз једног младог српског сликара на студије. Дала би за ту ствар три хиљаде 
француских франака и то унапред да депонује у нашем Посланству у Паризу, и да 
не тражи никакве препоруке, осим Симића. Каже ми Симић да, ако хоћу, предложи 
мене, јер је она њему ставила у дужност да нађе сликара. Ја сам иначе хтео да идем у 
Париз, а имао сам и неке франке што сам донео из Солуна; кажем му да ме предложи. 
Сутрадан он дође и рече ми да је све свршио, само да Госпођа Шајновић жели да ме 
види. Ми одемо код ње. Упозна ме с њом Симић. Видим жена озбиљна и велики 
пријатељ уметности. Ја кажем да ћу јој послати из Париза неколико слика за узврат, 
она ми одговори да то није потребно. Али како хоћу. Растанемо се с тим да дођем још 
једном кад добије извештај из Париза да је новац стигао у Посланство.

Кад је стигао извештај из Париза одемо Коста Симић и ја код г-ђе Шајновић у 
посету, и у исто време да се поздравим. Растанемо се и она ми пожели срећан пут и 
успех, исто тако и њен супруг. Од онда их више никад нисам видео.

У исто време спремао се да иде у Париз и Сибе Миличић125. Договоримо се да 
путујемо заједно. Пођемо на пут преко Италије (Венеција, Милано). Дођемо у Па-
риз и ја нађем лепу комотну собу са два велика прозора, у улици Сене, заборавио сам 
број. Соба је била лепо меблирана и повољна за рад. Ту сам стално становао, јер су 
станари тога хотела били све углађени људи и нису правили никакву галаму. Исто 
тако и патрон и послуга, сви су ми били врло наклоњени.

После два-три дана упозна ме Сибе у кафани „Ротонда”126 са јапанским слика ром 
Фужитом.127 То ми је било прво познанство у Паризу. Фужита нас истог дана по зове 

125   Сибе (Јосип) Миличић (Брусје, Хвар 1886 – Бари, Италија 1944), књижевник и књижевни кри-
тичар, студирао је романистику и славистику на универзитетима у Бечу, Фиренци, Риму и Паризу. 
По избијању Првог светског рата добровољно је приступио српској војсци. Прикључио се групи 
српских писаца окупљених око Забавника, на Крфу, заједно са Владимиром Черином и Тином 
Ује вићем. Миличић је аутор манифеста књижевног покрета космизам под насловом Један извод 
који би могао да буде програм (1920). Писао је песме,приповетке и романе, а припадао је српској 
књи жевној авангарди. 

126   Café de la Rotonde – чувени кафе у четврти Монпарнас у Паризу. Отворио га je Виктор Либион 
1911. године. Уз Le Dome и La Coupole, важио је за интелектуално састајалиште угледних уметника 
и писаца у међуратном периоду.

127   Fujita Tsuguji, познат и као Fujita Tsuguharu, или Leonard Foujita (Токио, 1886 – Цирих, 1968), 
ја    пан ски сликар исељеник, дипломирао је на (сада) токијском Универзитету ликовне и му   зи  ч  ке 

Париз, поглед на Ајфелову кулу,
око 1925. године (https://www.
buzzfeed.com/gabrielsanchez/life-in-
1920s-paris-looks-just-as-magical-as-you-
think?utm_term=.kfo9rgl0R#.hnD1VvMxn, 
приступљено 29.07.2016) 
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код себе да нам покаже своје слике. Ту је близу и становао. Изненадио сам се кад 
смо ушли. Стан од три собе, на зиду само једна мала слика његова, и ништа више. 
Намештај је он сам направио од чамовине и то све „ниско”. Онда нам је спре мио 
одличан чај, и почео да вади из једне фи(ј)оке слике и да нам једну по једну по казује. 
Све су биле малог формата, али су ми се много допале; било је око четрдесет комада. 
Кад сам га питао зашто не окачи још коју слику на зид, одговори ми да је боље овако 
само једна слика, али сваке три недеље меће другу. После сам ишао код њега више 
пута, а био је врло симпатичан и пријатан човек.

умет ности 1910. а три године касније отишао је у Париз, где је постао пријатељ вели ких умет     ника, 
пре теча модерне уметности – Пабла Пикаса, Анрија Матиса, Амедеа Модиљанија. То ком Дру  гог 
светског рата вратио се у Јапан, али од 1950. године поново је у Француској, постао је францус ки 
др жављанин и римокатолик. 

Дописна карта Живорада Настасијевића из Париза сестри Наталији у  Београд,
7. октобар 1920. године (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1130)

Милена Павловић Barilli,
Портрет Сиба Миличића, 1936.
(уље на платну, вл. Галерија Милене 
Павловић Barilli, Пожаревац; М. Б. 
Протић, Милена Павловић Барили, 
Пожаревац 1990, кат. бр. 66/ стр. 83)
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Упишем се у Академију „Гранд шомије”128 код професора Касталуча.129 Не знам 
шта ми је и требао професор? Али свеједно, мада је ту могло да се ради и без про-
фесора. У исту Академију дођу Анђелија Лазаревић130 и Миодраг Петровић, а доцни-
је и Иван Радовић.131 Сава Шумановић132 оде код Андре Лота133 у школу. Он је овога 
Лота много имитирао, што сам му ја и казао.

У тој Академији упознам се са двојицом младих сликара, мојих година: Рене 
Сера134 из Нице и Фреди Трафле135 из Швајцарске. С њима сам ишао увек по галеријама 

128   Académie de la Grande Chaumière („Велика кровињара”) била је уметничка школа у 6. аронди-
сману у Паризу, коју су 1904. године основале сликарке Marthа Stettler (1870–1945) и Alice Dan ne-
nberg (1861–1948). Године 1957. променила је назив у Académie Charpentier, по породици која ју 
је преузела, и наставила њен рад, тако да је и данас то добро познати приватни универзитет за 
уметност, дизајн ентеријера и визуелне комуникације и сврстава се међу најбоље школе у свом 
домену у Француској.
129   Claudio Castelucho y Diana (Барселона, 1870 – Париз, 1927) био је шпански вајар, сликар и ли-
ковни педагог из Каталоније који је живео у Француској. Почео је као професор на Академији 
Co larossi, а 1905. године је био у првој групи професора Академије Grande Chaumière, при чему је 
био веома популаран међу студентима, посебно странцима у Паризу.
130   Анђелија Лазаревић (Београд, 1885 – Београд, 1926), сликарка и књижевница, завршила је 
Уме т ничко-занатску школу у Београду, а паралелно је похађала часове из књижевности, учила 
фран цуски, немачки, енглески, руски и италијански језик. После положене матуре, предавала је 
сликање у Првој београдској женској гимназији. Студије сликарства наставила је у Минхену, Па-
ризу и Бечу, до 1922. године. Највише је сликала пејзаже, воденим бојама. Као кћерка књижев ника 
Лазе Лазаревића, наследила је наклоност ка писању. Прва књига јој је објављена постхумно, у 
години њене смрти.
131   Иван Радовић (1894, Вршац – Београд, 1973),  сликар модерниста, ликовни критичар, студирао 
је сликарство на Уметничкој академији у Будимпешти. Усавршавао се у Минхену, Венецији, Прагу 
и Паризу. Прошао је кроз више различитих ликовних фаза: кубоконструктивизам, неокласици-
зам, апстракција, наивизам, интимизам, поетски реализам. Био је успешан тенисер – 1929. године 
постао је шампион Југославије у тенису, а потом играо за Дејвис куп.
132   Сава Шумановић (Винковци, 1896 – Сремска Митровица, 1942), један од најзначајнијих срп-
ских сликара ХХ века, Вишу школу за умјетност и обрт у Загребу, завршио је са најбољим оценама. 
Године 1920. отишао је у Париз, изнајмио атеље на Монпарнасу и, упознавши се са кубизмом, 
створио је дела која су остала најрепрезентативнији пример домаћег кубистичког сликарства. У 
Шид се коначно вратио 1930. године. Међутим, 28. августа 1942. године, заједно са још 150 Срба из 
Шида, Саву су ухапсиле усташе и одвеле у Сремску Митровицу, где су сви после мучења стрељани, 
и сахрањени у заједничку масовну гробницу.
133  Андре Лот (André Lhote, Бордо, 1885 – Париз, 1962), француски сликар кубизма, веома утицајан 
као ликовни педагог и писац о уметности.
134   О овом сликару нису пронађени никакви подаци.
135   Friedrich Eduard Trafelet, познат као Fritz Trafelet (Берн, 1897 – Берн, 1954) након студија у 
Ци  риху и Паризу, стекао је славу као војни сликар, служећи у швајцарској војсци током Другог 
свет  ског рата.

Leonard Tsuguoharu Foujita, 
Аутопортрет (http://yama-bato.
tumblr.com/post/414937492/tsugouharu-
foujita-1886-1968#notes,
приступљено 29.07.2016)
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136   Wilhelm Richard Wagner (Лајпциг, 1813 – Венеција, 1883), немачки композитор, песник, есејиста 
и музички теоретичар, личност од пресудног значаја за историју музике. Као један од највећих 
стваралаца на подручју опере, у својим делима је поставио основу класичне музике ХХ века.

137   Joseph-Édouard Risler (Баден Баден, 1873 – Париз, 1929), истакнути француски пијаниста и про-
фесор париског Конзерваторијума.

138   Marcel Dupré (Руан, 1886 – Медон, 1971), француски оргуљаш, композитор, педагог, сматран за 
врхунског виртуоза и музичког генија.

и изложбама. Били су врло талентовани и озбиљни уметници, који су добро знали 
свој посао. Они су често долазили код мене и преко њих сам упознао доста париских 
сликара озбиљне категорије.

Почео сам да радим највише актове, а после и портрете. Ја сам гледао своја 
посла и нисам обраћао никакву пажњу на све могуће „измове”. Видео сам брзо да 
сваки граби да се што пре прочује, па шта све нису измишљали, само да падну у очи 
и избију на површину. Свако је гледао да има свој „правац”, али су ти „правци” тра-
јали кратко време. Ја сам дошао до закључка да талентован уметник неће никад да 
се забатрга у ништа, и да измишља којешта, јер, „измишљотина” не припада умет-
ности, нити ће икад припадати.

Било ми је важно, још у почетку у Паризу, да видим како стоји ствар са кон-
цертима. У то време је умро музичар Сен Санс. Чим је он умро одмах су почели да 
изводе Вагнера на све стране.136 Ствар је била у томе што је Сен Санс за време рата 
забранио свима оркестрима и операма да изводе Вагнера, као Немца. Онај ко буде 
изводио Вагнера, њему ће Сен Санс забранити да изводи његове ствари. И забрана 
је важила све до смрти Сен Санса. Мене Вагнер није много привлачио ни онда, 
али је свет гурао на његове приредбе. Тада дође из Холандије једна оперска трупа, 
првокласна. И дали су све Вагнерове опере у позоришту на Јелисејским пољима. Ја 
сам видео скоро све те опере што су дали, и онда сам се дефинитивно определио за 
музику од пре Вагнера. И данас после толико година остајем при томе. Пало ми је 
брзо у очи да и музичари „измишљају” исто као и сликари, и да им се на концертима 
врло слабо аплаудира; док је с класичарима било сасвим обратно.

Кад је Едуард Рислер137 давао у Трокадеру Бетовенове концерте на клавиру, ту 
је било врло тешко добити улазницу. Исто тако и Дипре138 на оргуљама кад свира 
Себастијана Баха, и његове савременике.

Имао сам среће да видим Рембрантову изложбу у Паризу, то је био велики до-
гађај, али се улазило у изложбу редом, све по двојица, толика је навала била. Морао 
сам да идем више пута, јер од гурњаве није могло дуго да се задржава пред појединим 
сликама.

Académie de la Grande Chaumière, 
Paris 6 (By Wikimedia Commons / 
Mu – Own work, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=10499513Location)

Плоча на Академији Гран Шомије
са именима њених првих професора
(By Wikimedia Commons /
Mu – Own work, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=10499513Location)
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139   Henri Constant Gabriel Pierné (Мец, 1863 – Финистер, 1937), француски композитор, диригент 
и оргуљаш.

У великој опери стално дају отрцане опере и чудим се како их свет слуша (мо-
рају негде да иду). Али у свима позориштима штогод дају, глумци говоре савршено 
добро, па макар шта говорили, може да се слуша. У позоришту Шатле оркестар Ко-
лон давао је сваке суботе симфонијске концерте. Дириговао је Габријел Пијерне, пр-
вокласан диригент.139 То сам посећивао сваке суботе, и чуо по много пута све класи-
ке. Нарочито су много давали Бетовенове симфоније. Ово је било увек суботом по 
подне у пет сати и увек препуно публике.

Један мали оркестар на булевару Штросбур 25, оркестар „Туш” (Франсис Туш се 
звао челиста у том оркестру, а свирали су без диригента), давао је концерте један пут 
недељно у осам сати увече. Много пута сам ту ишао. Мала сала могла је да прими 
око триста душа. Једно вече кад сам дошао на шалтер за улазницу, касирка ми рече: 
да су чланови оркестра, са г. Тушом, решили да ми даду сталну бесплатну улазницу 
(почасно), само да ја сам изаберем које место желим, а карту ћу увек добити кад 
дођем на концерт. Ја се изненадим, а и обрадујем у исто време, и кажем зашто то 
чине, она ми одговори, зато што стално долазим па сам им пао у очи. Ја сам хтео да 
узмем скромно место, али она ми одабра једно од најлепших места и то задржимо.

Кад сам ушао у салу приђем г. Тушу да му захвалим, и рукујем се скоро са свима 
у оркестру, било их је око двадесет и пет. Упознам се са флаутистом. Звао се Бланкар, 
и био је велики флаутиста. Он је исто солиста и у оркестру „Колон”. Био је мало ста-
рији од мене, и кад сам му, после концерта, рекао да сам ја флаутиста, рече да ће 
ставити на програм штогод желим за флауту, и тако је и било. Дивни људи.

Упознам се у једном ресторану, за ручком, са једним младим адвокатом, звао се 
Жан Таф (Jean Tafe) мој вршњак. Био је у рату поручник, рањен на Марни. Мало по 
мало, па се врло спријатељимо. Био је родом из Кана (А.М.), а запослен код једног 
чувеног париског адвоката. Он ме је упознао са неколико врло угледних францус-
ких породица у Паризу, где смо били чешће позивани. Нарочито породица Кнерзе, 
где су биле две сестре младе девојке, од којих једна Жана, пијанисткиња од класе, 
ученица конзерваторије. Код њих је често долазио чувени пијаниста Едуард Рислер 
где сам га ја више пута слушао.

Они моји другови Французи, сликари, које сам горе помињао прикупе још три-
четири млада уметника и две сликарке, и почне да се формира група. Видим ја, они 
се спремају да мене прогласе за шефа групе. Кажем им како је незгодно да један 
странац буде шеф Французима усред Париза, и да је најбоље да буде Рене из многих 
разлога. Остане на томе да буде група без шефа.

Живорад Настасијевић, Скице, 17, 
Париз, 1920.
(угљен на папиру, Музеј РТК, Л-552)
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Одемо једног дана Рене Сера и ја у најугледнију галерију слика, код Цркве Св. 
Магдалене, галерија „Бернам” да видимо да ли би нас двојицу примили да излаже-
мо код њих. Јавимо се главном директору. Прво што нас је питао било је, како се 
зовемо? Кад смо рекли наша имена, он заврти главом и рече: „Нисам никад чуо!” 
Мало после додаде: „Па добро, донесите по пет слика па ћемо видети.” Кад смо до-
нели слике, онај исти господин гледа слике, гледа нас. Добро, каже, дођите кроз 
не дељу дана за одговор. Кад смо отишли да видимо у чему је ствар, онај господин 
нам рече да би могли код њих изложити, само нам је поставио такве услове који су за 
нас били тешко прихватљиви, јер је требало да се плати много, а ми то нисмо били 
у стању. Али нам је препоручио неколико мањих галерија (које смо ми знали и без 
њега), да тамо идемо, и да ћемо сигурно са овим радовима проћи. Каже мени успут 
мој колега, да ми ипак вредимо, само немамо пара.

У кафани „Ротонда” на булевару Монпарнас, сви се скупљају, нарочито увече: 
„Критичари” сваке врсте воде прву реч. Радо примају удварања. Почеше већ јасно да 
брбљају како треба спалити музеј „Лувр”, јер то више није потребно. Видим јасно да 
критике о изложбама и концертима не одговарају стварности, и да се то све намешта 
по кафанама. Нарочито ликовна уметност почела је да спушта ниво. Зачас може сва-

Terrasse du Grand Hôtel de la Rotonde, Париз, око 1920. (INDOCHINE SAÏGON)

Кутија „Beaux-arts” са угљеном, 
припадала Живораду Настасијевићу 
(Музеј РТК, Л-1106)

Дрвени кофер са сликарским 
прибором, припадао Живораду 
Настасијевићу (Музеј РТК, Л-1096)
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ко да се прочује. И ови моји земљаци овде, стално се лепе уз „критичаре”, али сла бо 
успевају, највише толико ако их помену уз неког, онако узгред.

Ови моји, да кажем из групе, талентовани људи, али слабо пролазе, нико их не 
подржава и кад излажу на великим изложбама нико их по листовима и не помиње, 
иако су били вредни помена.

Шетајући по старим улицама Латинског кварта, допадну ми се старе кућерине и 
почнем помало да их сликам, и то ми пође добро за руком. Решим да, колико из ра-
дим тих ствари, све донесем у Београд. Јер, у Паризу излагати, без неких специ јал-
них „веза”, то је исто што и млатити празну сламу. Приметио сам и то да Фран цу зи 
желе, по сваку цену, да предњаче у светској култури и уметности али то им неће 
поћи за руком из многих разлога, а нарочито што им талентовани људи једва до лазе 
до израза, и што странци све више и више узимају маха. А странац је странац. 

Али ова варош има велику прошлост, и у њој има много да се види. Ово горе што 
смо говорили не може да уздрма зидове „Лувра”, јер су његове сале увек пуне света, 
који са највећом пажњом гледа она ремек дела светске уметности. А кад упоредим 
ове ствари из „Лувра” са онима што све ниподаштавају и багателишу, у „Ротонди” 
и другим кафанама, онда тек видим колики су празнови и незналице. Све нешто 
„истражују” (chercher) и са тим chercher сваком пробијају главу; и то истражују пред 
кафанама, а не у атељеу.

Али моје друштво било ми је врло добро и пријатно, јер смо се слагали у сваче-
му, а нарочито кад је била у питању уметност. Поред њих сам, у овој великој вароши, 
упознао све што је било интересантно и вредно видети и дознати. Једног дана нам 
се придружи још један млад сликар из Толеда (Шпанија), звао се Рафаело Арђелас.140 

Ја се први с њим упознам у једној кафани. Дошао је у Париз да у Лувру копира једну 
велику слику за Шпанију. То је био портре шпанског генерала Прима (Prim). Слика 
представља генерала на бесном коњу, врло охолог изгледа. Радио је француски сли-
кар Henri Regnault.141 Дело врло познато у Лувру. Иначе ствар је стајала овако: овај 
француски сликар Regnault, радио је ову слику за Шпанију и кад је била слика гото-
ва, генералу се није допала, зато што је испао охол, а он то, каже, није. Сликар се 

140   О овом сликару нису пронађени никакви подаци.

141   Henri Regnault (Париз, 1843 – Бузенвал, 1871), француски сликар, који је напустио школовање 
и учио у приватним атељеима, што га није спречило да излаже у париском Салону или да освоји 
Награду Рима за дело Тетида доноси Ахилу оружје које је исковао Вулкан. Када је избио Францу-
ско-пруски рат, био је у првим редовима Битке за Бузенвал, у којој је и погинуо. Његов пријатељ, 
ком позитор Камиј Сен-Санс, посветио је свој Херојски марш (Marche héroïque, 1871) сећању на 
Анрија Рењоа.

Живорад Настасијевић, Улица 
Кардинала у Паризу, Париз, 1921. 
(уље на платну, вл. Уметничкa галеријa 
„Надежда Петровић” у Чачку, инв. бр. 86)
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наљути и донесе дело у Париз и сад је у Лувру. Сад Шпањолци траже од Лувра да 
им слику прода, што је управа музеја одбила; али су дали пристанак да се копира. И 
тако пошаљу овога младог Рафаела Арђеласа да копира слику за велики хонорар и 
годину дана боравка у Риму о државном трошку.

Овај Шпањолац није знао француски, али сам ја прилично разумевао шпански, 
јер сам се у Солуну доста дружио са Јеврејима који су говорили тим језиком. Ја сам 
му и у Лувру помагао. Добио је велики атеље у музеју, скинули су слику из галерије 
и дали му два момка да му помажу. Радио је око четири месеца и ми смо често ишли 
код њега за време рада. 

Кад је слика била готова и послата у Мадрид, он ми понуди да идем у Толедо 
на годину дана, док он буде у Риму, и да станујем у његовој малој вили у Толеду, и 
понуди ми одмах и кључ. Каже да има у том месту много Ел Грекових слика и да се 
нећу кајати ако одем. Ја не одем и после сам се кајао што нисам отишао.

Сад кад сам имао приличан број слика, одвојим шест комада и пошаљем их пош-
том у Београд Кости Симићу да их преда г-ђи и г. Шајновић. Симић ми одгово ри да 
је слике добио и да је их предао, уз напомену да су све квалитетне, и од вред ности.

Мој пријатељ Таф, адвокат, позове ме да присуствујем кад буде бранио своју 
докторску тезу. Кад је почео да брани тезу изненадио сам се какав је говорник. Та 

Дописна карта Живорада Настасијевића из Париза сестри Наталији у  Београд,
7. јун 1921. године (Музеј рудничко-таковског краја, Л-1131)

Латински кварт у Паризу, данас 
(сopyright: Horatiu Tatar (horatiuTT), 
http://www.trekearth.com/gallery/Europe/
France/North/Ile-de-France/Paris/pho-
to731183.htm, приступљено 01. 08. 2016.)

Henri Alexandre Georges Regnault, 
Студија за слику Долазак Генерала 
Прима пред Мадрид
(репродукција уља на платну, http://www.
plentyofpaintings.com/Henri-Alexandre-
Georges-Regnault/Study-for-Arrive-du-
General-Prim-devant-Madrid-oil-painting.
html#lightbox/0/, приступљено 1.08.2016.)
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је одбрана трајала, уз две паузе, равно пет сати. Међутим чули смо да су пре неки 
дан, ту опет, два наша правника бранила своје тезе и да је све заједно трајало све-
га два и по сата. Види се да су им гледали кроз прсте. После је Таф приредио за 
на ше друштво, у свом стану, чај где смо позвали и једну Српкињу студенткињу са 
једним нашим младим уметником. Ова приредба је испала на опште задовољство, 
био је довео једног келнера из ресторана да спрема и послужује; а једна млада пи-
јанисткиња нам је приредила одличан концерт класичне музике. Жао ми је што јој 
нисам запамтио име (неко ретко француско име) а већ је приређивала концерте у 
Паризу и била позната уметница. Овај стан где је Таф становао био је његове тетке, 
и у неколико соба сам видео најмање петна(ј)ест комада слика од најчувенијих сли-
кара француских.

Једанпут одемо Таф, две девојке, наше познанице, и ја на један концерт у сали 
„Гаво” у улици Боеси. На улазу купимо од једног дечка неке црвене каранфиле и уђе-
мо у салу. Концерт је приређивала нека нижа музичка школа. Свирају ученици од 
десетину, двана(ј)ест година. Излазе један по један, дечак или девојчица, врло добро 
свирају. Једна лепа девојчица отменог држања, око двана(ј)ест година, најбоље је 

Живорад Настасијевић, Pont Neuf Pariz (уље на платну, Музеј рудничко-таковског краја, Л-411)

Pont Neuf („Нови мост”) у Паризу, 
данас (савремена фотографија, 
фотодокументација Музеја РТК)

Живорад Настасијевић и Ружа 
Мијатовић на Дедињу, 1933. године 
(фотографија, Музеј РТК, Л-867)
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свирала на клавиру. Звала се Жермен Леру. Ми, сви четворо, били смо у првом реду, 
и кад је завршила свирање, побацамо све оне каранфиле на њу уз велики аплауз, 
девојчица одсвира још нешто на бис.

После концерта приђу нам родитељи те мале, седели су близу нас, и врло ср-
дачно нас, све четворо, позову на чај код своје куће.

Таф ме позове да проведем код њега, у Кану на Средоземном мору, лето (1922), и 
да кроз месец дана отпутујемо. Каже ми да ме је и његова мајка врло срдачно позвала. 
Ја га замолим да ту ствар одложимо за други пут, јер ја треба да идем у Београд и тако 
он сам оде у Кан.

Договорим се са Душаном Јанковићем142, сликаром у Паризу, да заједно путује-
мо у Београд преко Швајцарске и Беча. Пође с нама и једна Српкиња, кројачица 
Ружа.143 Та Ружа радила је једно време у Паризу, па сад каже: хоће да види бечку 
моду. Ми пристанемо и пођемо сви заједно. Пређемо Швајцарску и дођемо у Беч. 
Узмемо у једном хотелу две собе једну за њу, а једну за нас двојицу. Ружа елегантна 
до крајности, где год уђемо у локал све живо у њу гледа. Чим смо дошли у Беч узме-
мо карте на железници до Београда, а останемо у Бечу неколико дана да Ружа „про-
студира” бечку моду. Потрошимо брзо паре и ја хоћу да кренемо кући одмах, али 
Ружа извади однекуд једну француску хиљадарку и узајми нама двојици, с тим да јој 
вратимо у Београду, јер би она хтела да остане у Бечу још који дан, а не може сама, 
и ми останемо.

Стигнемо у Београд, Ружа оде кући а Јанковић дође са мном код нас, да буде гост 
неколико дана, па ће после да иде кући у Ниш.

У Београд сам донео све оне слике старог Париза које сам тамо израдио. Онда 
почнем да радим и стари Београд, и израдим неколико комада. Исто тако спремим 
и неколико слика, актова и портрета, и скупим толико да сам могао да приредим 
изложбу у Београду.

Кад сам решио да приредим у Београду изложбу, одем код председника школ-
ског одбора у Општини, и затражим да ми одобри да приредим изложбу у сали 

142   Душан Јанковић (Ниш, 1894 – Београд, 1950), сликар, графичар, примењени уметник, живео 
је од 1916. до 1935. године у Паризу, где је завршио студије сликарства. Неки од његових париских 
кли јената биле су издавачке куће Фламарион, Ларус, Монд Модерн и Карма, фабрика аутомобила 
„Пежо”, Национална мануфактура порцелана у Севру, фабрика порцелана Блош и синови, варијете 
„Мулен руж” и композитор Филип де Фаж, за кога је пројектовао вилу и сваки део ентеријера у 
Сен-Клуеу. 

143   Претпостављамо да је овде реч о госпођици Ружи Мијатовић, која ће касније постати велика 
љубав и инспирација Живорада Настасијевића. Остале су сачуване фотографије Руже Мијатовић 
са уметником, као и неколико њених портрета које је израдио. 

Живорад Настасијевић,
Улица Љубе Дидића, 1925, Београд
(уље на платну, приватно власништво)

Основна школа код Саборне цркве
у Улици краља Петра, Београд
(дописна карта, http://www.
skyscrapercity.com/showthread.
php?t=406398&pp=1&page=2609, 
приступљено 1.08.2016.)
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Основне школе код Саборне цркве, где смо раније приредили изложбу Ратних сли-
кара. Он ми одмах одобри и изда писмено решење да се обратим управитељу шко ле 
да ми уступи салу за онолико дана колико желим, и то бесплатно. На основу тога 
пошаљем око 1200 позивница и дам да се излепе плакате по целом Београду, штам-
пам и каталог. Изложба треба да се отвори у прву наредну недељу пре подне.

У суботу ујутру натоварим  слике на кола и отерам у основну школу. Рачунао сам 
да са једним човеком наместим изложбу до подне. Кад смо однели слике на спрат, 
где је сала за изложбу, одем код управитеља школе да ми да кључ од сале. Овај почне 
да врда како то не може да буде, и да је незгодно да ми да кључ, без обзира што имам 
наређење од председника школског одбора из општине, јер он се мучи и има сина 
на школовању у иностранству, а то није лако. Не може да ми преда локал и кључ. Ја 
видим  одмах где он нишани, и да очекује да га подмитим. Ја му опет све лепо из-
несем и кажем, ако он има сина у иностранству, то нема никакве везе са мном. И ја 
сам био у иностранству па сам опет жив кући дошао. Види он да му не дам ништа па 
све више затеже. Ја се помислим да ли да га ишамарам, али видим мали човечуљак и 
буљав, личи на пуноглавца, ако га ударим претуриће се, па ћу направити горе стање. 
Већ скоро подне. Изиђем из канцеларије и сретнем у степеништу домаћицу зграде. 
Она ми рече да је он једна кукавица, и да сваке суботе трговци из околине, који 
имају ђаке код њега, морају да му доносе пуне корпе намирница, и он сад гледа да 
и од мене нешто у готову извуче. Ја одем у општину и не нађем председника одбора 
да му се жалим.

У три поподне одем опет код учитеља, он и даље тера своје, не да кључ никако. 
Сутра се отвара изложба, решим да поређам слике по ходнику, а знао сам сигурно 
да ће на изложбу доћи и Министар просвете, па да видимо шта ће бити. Приђе ми 
домаћица зграде и каже да одем код начелника Министарства просвете, јер овај 
гад од њега зависи. Већ је четири сата, али онда се радило по канцеларијама до 6 
часова поподне. Начелник ме одмах прими и кад сам му рекао у чему је ствар, сав је 
поцрвенео од љутине. Пита ме: „Где је сад та стока?” Кажем да је остао у канцеларији. 
Узме слушалицу и каже љутито оном дрипцу: ако ми сместа не отвори салу, да ће га 
он, начелник, још то вече до 6 сати преместити из Београда.

Одем одмах у школу и затекнем домаћицу како уноси моје слике у салу, а он 
сто ји на вратима. Нисам га ни погледао. Наместим с домаћицом изложбу до десет 
са ти увече, и одем кући мртав уморан. Ето тако сам приредио своју прву изложбу у 
Бео граду 1923. године.144

144   Критичке осврте на прву самосталну изложбу Живорада Настасијевића у тадашњој штампи 
дали су Растко Петровић, Тодор Манојловић и др.; о томе и о уметниковом школовању, више у тек -
сту Аутопортрет уметникове младости: настајање уметника, који следи.

Живорад, Момчило и Светомир 
Настасијевић (фотографија, 
фотодокументација Музеја РТК)

„Светлост је овде квалитет 
нераздвојан од тона. И није важно 
хоће ли тај тон бити топао или 
хладан. Главно је да је он престао 
бити боја (као у музици звук)
и недокучно се трансформисао
у ону драгоцену материју из које
су сви сликари свих векова
стварали своја дела.”
Момчило Настасијевић,
„О Живораду”
(Сабрана дела Момчила Настасијевића
у редакцији Новице Петковића, књ. IV,
Есеји, Белешке, Мисли, Горњи 
Милановац 1991, 246)
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Последња страна Успомена 
Живорада Настасијевића ...
(вл. Војни музеј, Београд, инв. бр. 801)

Светомир Настасијевић: Напомена

Ове Успомене Живорад је писао непосредно пред своју смрт. Месеци и недеље 
ње говог живота већ су били избројани. Његово срце, оптерећено незапамћеним ра-
т ним тегобама и страдањима, а затим напорним и непрекидним радом на својој 
уметности, нагло је слабило и најзад престало да куца.

Зато су ове његове успомене, иако фрагментарно остварене и писане у стилу 
мемоара Проте Матеје Ненадовића, за нас у сваком погледу драгоцене. А мемоаре 
Проте Матеје много је волео и ценио.

 Његов ратни друг из славног ђачког батаљона 1300 каплара, правник и ре-
зервни потпуковник Милутин Ристић обогатио је Живорадове Успомене сво јим 
при логом, „Моја сећања на сликара Живорада Настасијевића”, у којима су нај мар-
кан тније приказана тешка збивања на ратном попришту Првог светског ра та, у 
којем су Живорад и Милутин најактивније у првим борбеним редовима учес тво-
вали као борци од његовог почетка до краја.

Живорад је успео да своје Успомене временски доведе и напише до 1923. године. 
Непосредно пред своју смрт, шестога маја 1966. године у Београду, оставио је за вет 
породици да касније ове Успомене настави, с тим да се допуне и обогате комен-
тарима. Што је и учињено.

Забелешке из Успомена Живорада Настасијевића 

Садржај:

Од стр. 1. до 30: Описивање школовања у Горњем Милановцу, затим студирање 
сликарства у Београду

Од стр. 31 до 33: Студирање сликарства у Минхену
Од стр. 33 до 39: Путовање из Минхена у Србију на мобилизацију
Од стр. 39 до 81: Формирање регрута 1300 каплара. Одлазак на фронт. Борбе са 

непријатељем. Колубарска битка и друге битке. Повлачење српске војске. Припре-
ме и одмарање српске војске за контра-офанзиву. Први додири са француском вој-
ском. Борбе за пробој солунског фронта. Војни лекари, болнице. Пробој Солунског 
фронта. Долазак у отаџбину.

Од стр. 81 до 92: Одлазак у Париз. Студирање сликарства. Дружење са Фран-
цузима.

Од стр. 92 до 94: Долазак у Београд. Приређивање прве изложбе, али са пре по-
нама.

Од стр. 95 до 111: Наставак Успомена 
Светомир Настасијевић



Аутопортрет
уметникове младости:
настајање уметника
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Живорад Настасијевић, Аутопортрет, 1913.
(уље на платну, Музеј рудничко-таковског краја, Л-268)

Живорад Настасијевић
(фотографија, Музеј РТК, Л-853)
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Што се мене тиче ја сам највише волео да цртам, а отац ми је још пре поласка 
у основну школу, набавио кутију акварела. 

Овим речима је сликар Живорад Настасијевић описао почетак свог стваралач-
ког пута у аутобиографији преточеној у Успомене, не слутећи притом да је описао 
и суштину свог уметничког формирања. Као сликар и фрескописац, био је пр вен-
ствено изврстан цртач, потом и мајстор пригушене палете пастелних тонова, а отац 
га је увек благонаклоно усмеравао уметничким путем обезбеђујући му безрезервну 
по  дршку. Бележећи своја сећања пред сам крај живота, започео их је од првог мо-
мента везаног за уметничко стварање, а завршио окончањем свог академског шко  -
ловања у Паризу и отварањем прве самосталне изложбе у Београду, 1923. године. 
Нажа лост, није поживео довољно дуго да до краја исприповеда своју животну при-
чу испуњену изузетним људима, градовима, сусретима, ратом, уметношћу, већ је у 
писању стигао тек до његове половине, и зато можемо рећи да нам је оставио ауто-
портрет своје младости. Вредна поштовања је притом његова искреност, заправо 
помањкање намере да се читаоцу наметне одређена представа себе, као човека и 
уметника. Писао је као да и није замишљао будућег читаоца већ као да остав ља бе-
лешку о моментима који су обележили његово постојање, и зато је његов књи жев -
ни аутопортрет умногоме сличан са оним сликаним – уметник представља себе не 
откривајући све, посебно не најинтимније тренутке, балансирајући између цртачки 
реалистичне и импресионизмом замагљене представе свог лика.

И док Живорад Настасијевић, одрастајући у Горњем Милановцу прави прве 
уме тничке покушаје цртајући призоре из славне историје о којима је слушао у свом, 
тра дицији испуњеном окружењу, кроз безбрижне дане у игри са братом Момчилом, 
у Београду се модерна уметност стидљиво јавља, изазвана, наравно, светским деша-
вањима која су покренула збивања и у домаћој средини... 

Београд

Ако бисмо кренули од почетка, потребно је изместити се у потпуности – времен-
ски и културолошки пре свега – на сам освит ХХ века или у 1905. годину – да бисмо 
схватили ширину схватања и снагу очинске љубави Николе Настасијевића, грађе-
вин ског предузимача из малог Горњег Милановца, који није затварао очи пред та-
лентом и жељом свог најстаријег сина, да пође уметничким путем. То је, морамо тога 
бити свесни, била ретка родитељска одлука у доба када се сликарски позив још увек 
сматрао неизвесним, чак крајње ризичним за егзистенцију. Али, за Живорадовог 
оца, потомка македонских зографа који су давно прошли тим путем, није било сум-
ње. И када је вајар Ђорђе Јовановић у првим Живорадовим цртежима препознао 
будућег сликара, а новине објавиле чланак о отварању Уметничко-занатске школе 

Живорад Настасијевић,
И досад су књиге долазиле...
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-542)
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1   Стенографске белешке, ИАБ, МГ, К-2/ II, 7, стр. 15; организатор интервјуа у име Државног 
архива града Београда Одсек за прикупљање и заштиту архивске грађе на терену, проф. Василија 
Колаковић. Разговори о уметницима, о уметниковим радовима, оснивању Друштва уметника „Зо-
граф” и др. вођени су у стану Ж. Настасијевића у Београду, Улица Ивана Милутиновића 82, као и у 
просторијама Архива, децембра 1956. године.

2   До 1945. године, када су све школе овог типа „прерасле” у локалне и регионалне универзитете. 
Прва таква школа отворена је у Каселу 1867, у Берлину и Минхену 1868. године, да би их потом 
сле дили и остали немачки градови.
 
3   С. Живковић, Београдски импресионисти, Београд 2004, 12: „Цртеж и боја су при том прилично 
равноправни, пошто је Љубомир Ивановић учио да је основа слике конструкција, тј. „здрав цр-
теж”, док је Марко Мурат упозоравао да слика „треба да пева”. Што се тиче Бете Вукановић, она је 
на ученице женског одељења преносила своје схватање „реалистичког импресионисте”, став који 
се заснивао на познатом савету тада популарног Зулоаге да „модел треба да буде на првом, а атеље 
на трећем спрату”. Односно, да мотив треба видети у природи, али га сликати у атељеу према ски-
ци или сећању”.

4   С. Живковић, Београдски импресионисти, 7.

у Београду 1905. године, Никола Настасијевић шаље дванаестогодишњег сина са 
нај старијом ћерком Наталијом на уметничко школовање... Испоставиће се да, иако 
знатно млађи, заправо најмлађи, од свих ученика, Живорад, грађански вас питан у 
свом дому, без већих проблема се уклапа у савремени културни миље пре стонице и 
временом, видећемо, постаје један од његових креатора.

Знатно касније је Настасијевић, сведочећи о савременом уметничком животу 
Државном архиву града Београда1, указао да је Уметничко-занатска школа у Бео-
граду имала програм као Kunstgewerbeschule – „Школа уметности и заната”, карак-
теристична за германско говорно подручје2. Видимо да српска престоница није много 
заостајала – након Прве српске цртачке и сликарске школе Кирила Кутлика, његов 
рад настављају Риста и Бета Вукановић, отварањем Уметничко-занатске школе, 
у чијем је програму преовладавала академска концепција, по којој су глава и акт, 
дакле фигура, доминирали.3 Основно обележје београдског сликарства тада, била 
је велика борба између афирмисаног академског реализма и импресионистичких 
тенденција, што је као једну од последица имало излазак уметника из атељеа у plain 
air и тематско опредељење ка природи и интимном портретском сликарству.4 Што 
се Живорада Настасијевића тиче, он школски програм савладава лако и успешно. 
Риста Вукановић, видевши резултате његовог рада, иако тек почетнику, знатно рано 
даје да слика по моделу а потом и уљаним бојама, на крају га пребацивши у одељење 
Марка Мурата, где је такође имао подршку у свом раном уметничком изражавању. 
Анегдота коју је сам Живорад испричао Станиславу Живковићу, заправо потврђује 

Живорад Настасијевић
у школском  атељеу
(фотографија, Музеј РТК, Л-1194)
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5   С. Живковић, „Живорад Настасијевић”, Живот слика, Београд 2006, 123-124; Исти, „Ж. Наста-
сијевић, Ждребан”, у: Београдски импресионисти, 54-55.

6   С. Живковић, Београдски импресионисти, 124. Љ. Миљковић, Живорад Настасијевић: Цветом 
изнад, кореном испод националног, Београд 2010, 3; Љ. Јоксимовић, „Сликар Живорад Наста си-
јевић”, Зборник Народног музеја Чачак (1975), 168-169.

7   П. Поповић, „Живорад Настасијевић (1893–1966)”, Свеске ДИУС, 19, Београд 1988, 71.

8   „Приказ изложбе ђачких радова Уметничко-занатске школе од Бож. С. Николајевића у Политици 
од 8. јуна 1908.” у: Изложбе у Београду, 1904–1911, огласи / каталошки подаци / прикази / критике, 
прир. Миодраг Коларић, Београд 1990, 77.

да, тада владајући, ауторитети у српској уметности никако нису подржавали, ни 
одобравали, импресионистичка истраживања. Реакција Ђорђа Јовановића на пејза-
же које је Живорад израдио током лета 1908. у околини Горњег Милановца била је: 
„Носи тај спанаћ! И да те нисам видео да случајно овако нешто радиш у школи”.5 А 
заправо, према оцени познавалаца епохе, управо једна од њих, слика Ждребан (стр. 
42), увелико је допринела афирмацији Ж. Настасијевића, „као једног од најмлађих 
који су, уз Косту Миличевића, храбро кренули у импресионизам”.6 

Није се овде радило о експанзивном и немилосрдном сукобу, већ о томе да је 
Живорад пратио своје унутрашње импулсе и приклонио се оној концепцији у срп-
ском сликарству која је у први план истакла проблем светлости као самосталне 
реалности слике.7 Поштујући живе уметничке величине тога доба (у својим сећа-
њима се диви стваралаштву Ђорђа Крстића, Стеве Тодоровића, Уроша Предића и 
Паје Јовановића) али ипак одбацујући академску стегу и пленеристички коцепт, 
он због тога добија прекор својих наставника, али, са друге стране, и прве похвале 
зва ничне критике. Будући да је Уметничко-занатска школа манифестовала свој рад 
кроз годишње изложбе, захваљујући приказима и критикама у штампи тог време-
на, доступни су нам судови о Живорадовим почетничким радовима. Један од пр-
вих је осврт Божидара Николајевића, оснивача катедре за историју уметности на 
бео градском Универзитету: Настасијевић је опет још врло млад, дечко управо, али 
неколико његових цртежа и акварела дају права на најлепше очекивање.8 Са друге 
стране, неки критичари су врло рано препознали можда истинску природу на шег 
уметника: Живорад Настасијевић. Више воли природу него учионицу, с тога што 
тамо не допире савјет и коректура наставника и он је онда најјачи кад је душом 
далеко од своје личности. Његови пејзажи (Градска капија, па онда онај рад, гдје је 
представљена вода са неколико врба и једним чамцем) својом мекотом, испрепле-
тани светлошћу и сенком, које хармонично прелазе, сведоче да ће овај уметник да-Живорад Настасијевић,

Моја баба Јелена / цртеж са 
фотографије од 1865.
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-604)
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9   „Изложба Умјетничко Занатске Школе од Мартина Иванаја”, Штампа, 14. јун 1911. у: Л. Три фу-
новић, Српска цртачко-сликарска и Уметничко-занатска школа у Београду (1895–1914), Београд 
1978, 291.
10   „Приказ изложбе Уметничко-занатске школе у Трговинском Гласнику од 10. јуна 1911, потписан 
са „М-мил” (Милан Миловановић?)” у: Изложбе у Београду, 1904–1911, огласи / каталошки подаци 
/ прикази / критике, прир. М. Коларић, Београд 1990, 149.

11   „Трговински Гласник од 14. јуна 1911. доноси приказ изложбе Уметничко-занатске школе од В. К. 
Јонића” у: Изложбе у Београду, 1904–1911, огласи / каталошки подаци / прикази / критике, прир. 
М. Коларић, Београд 1990, 150.
12   Б. Лазаревић, „Изложба Занатско-Уметничке школе. – Изложба приватних ученица Г-ђе Б. Ву-
кановић”, Српски књижевни гласник XXVII (Београд 1911), 213-215.
13   Љ. Јоксимовић, Нав. дело, 168-169.
14   Четврта југословенска изложба, Београд 1912.

ти у будуће више, јер не оскудјева својом вољом.9 У сваком случају, прве критике су 
похвалне, таленат препознат, што је младом сликару морало дати самопоуздање да 
настави путем који је одабрао: Г. Живорад Настасијевић одваја нечим личним. Њего-
ви су пејсажи нарочито добри, лепо интонирани и хармонично изведени. Последње 
се може рећи и за његове актове10; Г. Живорад (А)настасијевић у последњим својим 
радовима, где се види већа студија, самосталнији је. Интересантни су неколики ње-
гови портрети и нарочито му је успео пејзаж „Поље”11; Г. Живорад Настасијевић је 
изложио неколико радова, од којих је један (Циганка са лулом) један од најуспелијих 
радова на изложби: тачан у тону, пријатан у колориту, лепо и лако моделиран, са 
доста тачно бележеним светлосним и ваздушним вредностима.12 

Завршио је Уметничко-занатску школу 1911. године, али је и наставио да истра-
жује ван школских правила – заједно са Костом Миличевићем, сада већ нераздвој-
ним пријатељем Настасијевића, слика мотиве на Сави. Осим пејзажа на којима је 
на стојао да фиксира треперење светлости чистом бојом13 (Врбе на Сави (стр. 46), Ду -
нав ско пристаниште, Ада Циганлија, Смедеревски град (стр. 39), Поплава на Кале-
ме гдану, Шест топола...) и његови портрети се сада „боре” између афирмисаног 
академског реализма и импресионизма – поред спонтаног треперења четкице, ка-
рак терише их чврста форма и пригушена, готово монохромна палета (Портрет 
мај ке Ми лице из 1910, Портрет сестре Наталије из 1911 (стр. 14), као и Аутопорт-
рет (стр. 133) и Портрет сестре Славке из 1913. године). 

У пролеће 1912. године учествује на Четвртој југословенској изложби у згради Дру-
ге мушке гимназије са три рада на којима су присутна управо импресионистичка тра-
га ња: Мотив из града, Топчидерска река и Ботаничка башта – сва три су продата.14

Живорад Настасијевић,
Шест топола, 1911. (уље на платну, 
Музеј града Београда, У-197)

Живорад Настасијевић,
Портрет мајке Милице, 1910.
(уље на платну, Музеј РТК, Л-420)
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15   Под редним бројем 05377 / Zivorad Nastasijevic / Matrikelbuch 1884-1920 (http://matrikel.adbk.
de/matrikel/mb_1884-1920/jahr_1914/matrikel-05377, Zugrif vom 10/08/16) уписан је у Уписну књигу 
Сту дената Краљевске академије ликовних уметности у Минхену, започету 13. октобра 1884. го-
дине:
 
16   Ј. Секулић, Минхенска школа и српско сликарство, Београд 2002, 24.

17   Стенографске белешке..., 15.

18   Успомене..., 56.

Поред тога, код Живорада се већ сада јавило и интересовање за наше средњо-
вековно сликарство, а ангажовање на илустровању археолошких ископина у Винчи, 
по позиву професора Милоја Васића, отвориће нашем сликару још једна врата...

Минхен

Наиме, уз препоруку Милоја Васића и Ђоке Јовановића, Настасијевић је добио 
стипендију Министарства просвете захваљујући којој се, заједно са сликаром Савом 
Поповићем, нашао у Минхену, тада космополитском уметничком центру. Минхен-
ско школовање Живорад започиње 6. маја 1914. године, тачно на свој 21. рођендан, 
када се, према подацима у матрикулама Akademie der Bildenden Künste München15, 
уписује на Одељење за цртање у класи професора Хермана Гребера: II Уписна књи га 
Студената Краљевске академије ликовних уметности започета 13 октобра 1884: 5377 
/ Настасијевић Живорад / Милановац / Отац: предузимач Правосл. вероисповести 
/ 21 / Цртачки отсек Groeber / 1914 Мај 6.16 Упис на минхенској Државној академији 
уметности није био формалан, већ су постојали врло строги пријемни испити са ма-
лим бројем примљених студената, али чим би полазник био примљен на Академију 
сматрао се дипломираним уметником. Издавано му је сведочанство одмах након 
шко ловања које може да траје онолико колико студент сматра да је потребно, запра-
во колико има могућности да борави на Академији.17 Поред стипендије, пома гао 
га је и отац и планирано је било да у Минхену проведе две године, односно четири 
семестра. Осим званичних студија, у приватној школи професора Морица Хајмана, 
Живорад, заједно са још четворицом Срба, похађа часове вечерњег акта: „... јер је 
овај Хајман држао боље моделе него на Академији”18. 

Ту је затекао југословенске сликаре: Миодрага Петровића, Васу Поморишца и 
Вилка Гецана (са којима се интензивно дружио), Косту Јосиповића, Филипа Вучко-
вића, као и Стојана Аралицу, Миодрага Давидовића, Саву Селесковића и Косту Ма -
ној ловића. О уметничком кредибилитету ове установе говори и податак да су ме-

Уписне књиге (Matrikelbücher 
1809–1935) Академије уметности у 
Минхену (http://www.adbk.de/en/
akademie/archiv-historisches/
matrikelbuecher.html,
приступљено 2.09.2016.)

Херман Гребер, Женски акт испред 
дрвећа на обали реке (http://www.
artnet.de, приступљено 02. 09. 2016.)
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19   М. М. Марковић, Настасијевићи, Горњи Милановац 1984, 20-21.

20   „Тада сам први пут чуо реч „Импресионисти” и први пут видео те слике”, у: Успомене..., 56.

21   „За ове наше сликаре у Минхену је било главно и важно да студирају Лајбла , Беклина , Лембаха, 
Франца Штука и друге сличне...”; Успомене, 56.

22   Нав. дело, 56.

ђу њеним студентима, у различитим периодима, били и Ђорђо де Кирико, Василиј 
Кандински, Паул Кле, Франц Марк, Алфонс Муха, Едвард Мунк... А да је у Бео гра-
ду, осим искрених пријатеља међу уметницима са којима ће се сретати и дру жи-
ти током целог живота (Коста Миличевић и Живојин Лукић првенствено) сте као 
одличну основу и овладао сликарском вештином, говори и похвалан суд професо-
ра минхенске Академије, Хермана Гребера (Hermann Groeber, 1865-1935), у чијој је 
класи Живорад био. Немачки сликар, такође школован на минхенској уметни чкој 
Академији, доследан реализму, хвалио је београдску уметничку школу и самог На-
стасијевића. Као професор цртања, иако је већ сматрао да су актови које је Живо-
рад на Академији израдио, изузетно успешни и да му школа више није ни потреб-
на, Гребер је сигурно допринео да млади уметник усаврши свој цртеж, дајући му 
чврстину потеза и стабилност форме. 

Живорад је пратио наставу и у „класи за фреске”19, иако није био уписан на том 
одсеку, али му је било дозвољено да присуствује, тако да је овладао овом техником. 
Знатно касније ће, по традиционалним рецептима својих предака зографа уз тума-
чења свога оца Николе, допунити и усавршити технику и технологију фреско-сли-
кања, што ће у једном моменту и определити његово стваралаштво према срп ском 
средњовековном сликарству, где оданост традицији постаје доминантна, у ње говом 
тзв. „зографском” периоду.

Ван Академије, могао је да употпуни занимање за импресионизам који га је 
још у Србији интригирао. На позив Димитрија Митриновића, посетио је Нову Пи-
накотеку у Минхену где се уживо сусрео са сликама француских импресиониста20 
које на њега остављају изузетан утисак и остатак свог боравка у баварској престони-
ци проводи упијајући њихова дела. Примећује притом да, осим Митриновића који 
је им пресионизмом био одушевљен, српски студенти, али и немачка публика, ни су 
по казивали интересовање за овај правац.21 Занимљиво је Настасијевићево сведо-
чење о предавању Димитрија Митриновића које је он приредио у одбрану Васили ја 
Кан дин ског („Кандински и нова уметност – освајање сутрашњице на јуриш”) чи ју 
је минхенску изложбу оштро критиковала немачка штампа: Живорад је био позван 
да „ако треба, и да се туче”22. Отишао је на предавање, али му се није допала гуж  ва и 

Живорад Настасијевић,
Акт / скица 110
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-645)
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23   Љ. Јоксимовић, Нав. дело, 169.

24   На списку сликара и фотографа Моравске дивизије, коју шаље командант дивизије из места Д. 
Ипсос 3. марта 1916. под редним бројем један је резервни потпоручник Живорад Настасијевић из 
2. пешадијског пука „Књаз Михаило”: Архив Војноисторијског института, Београд, Пописник 3, 
кутија 83, фасцикле 2, број 10/39, лист 7, у: Н. Шуица, Дела : 1912-1918 : каталог Уметничке збирке 
из Војног музеја у Београду, Београд 1982.

звиждање, па се вратио кући. Импресионистички ликовни језик му је постао прео-
купација, а посебно ће га примењивати и продубљивати на пејзажима које интен-
зивно слика током пролећа 1914. у пределима околине града. На жалост, неће их 
до нети са собом у Србију, јер ће избијање Великог рата натерати све српске студен те 
да прекину школовање и, онако како су се затекли, без пртљага, напусте Немач ку. 
Настасијевићеве импресионистичке слике остају код госпође Мос, код које је ста -
новао у улици Сибланд бр. 7.23 Да је на њима постигнут висок уметнички квали  тет, 
сведочи податак да, када је Херман Гребер својим колегама показао Живо радо ва 
остварења, професори минхенске Академије уметности предложили су дваде сет-
једногодишњем студенту да следеће јесени излаже заједно са њима, као гост.

Велики рат

Безбрижне студентске дане, када је свом већ потврђеном таленту придружио 
минхенска искуства, прекинуо је Први светски рат. Са дванаест својих другова, Срба 
студената, Живорад Настасијевић је напустио Минхен и, преко Варшаве и Одесе, 
Ду навом дошао у Неготин, а одатле у Скопље, у чувени „Ђачки батаљон” назван „1300 
каплара”, који је, после двомесечне, скраћене ратне обуке, био распоређен по бој-
ним јединицама. Од 1. септембра налазио се у 2. ђачком батаљону у Скопљу, затим 
је распоређен у Други „гвоздени пук” Моравске дивизије24, а касније је додељен 23. 
пуку Вардарске дивизије. У близини Младеновца поред штаба дат му је „ратни ате-
ље” који је напустио у пролеће 1915. да би са осталом војском кренуо према југу зем-
ље, прошао албанску голготу и, фебруара 1916. године, стигао на Крф. Између неп-
рестаних битака у којима је активно учествовао, цртао је и сликао ликове војника 
и страхоте рата, међутим, у повлачењу кроз сурове албанске планине, све ратне 
сли ке и цео сликарски материјал био је натоварен на једног измршавелог коња, 
који се, погођен од непријатељске бомбе, сурвао у провалију, заједно са драгоценим 
радовима Живорада Настасијевића. Поред тога, данас смо ускраћени за још два 
рада овог сликара настала у ратном периоду: два метра високу слику Голгота коју је 
израдио за Капелу у Струмици и иконостас немањићке цркве у селу Дољани, коју су 

Живорад Настасијевић,
Арханђел Михаило/скица 127
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-662)
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25   Успомене, 114.

26   EXPOSITION DES ARTISTES YOUGOSLAVES AU Petit Palais de la Ville de Paris DU 12 AVRIL AU 
15 MAI 1919, Paris 1919, 22.

27   У. Рајчевић, „Удружење ратника-сликара и вајара од 1912. до 1918. године”, Зборник Народног 
музеја. Историја уметности, ХI-2, Београд 1982, 148.

српски војници обновили. Живораду је неопходан сликарски материјал за израду 
иконостаса дао Ђорђе Јаковљевић – Зографски, стари сликар из чувене зографске 
породице из Велеса. Сликар и ратник, Настасијевић 1916. године израђује завесу и 
кулисе за војничко позориште на Халкидику, а током пробоја Солунског фронта, 
та чније на Кајмакчалану, од удара гранате био је контузован без могућности да се 
креће – након тога је пребачен прво у руску а потом у француску болницу у Солун, да 
би, почетком 1917. године био послат на лечење у Алжир. Ту је, у болници „Мајо”, уз 
негу француских лекара, а потом у афричкој бањи „Хамам-Рира”, потпуно излечен. 
По повратку у Солун, док је боравио у Микри, прикључио се сликарима Милошу Го-
лубовићу и Михајлу Миловановићу у сликарској секцији Топографског одељења Вр-
ховне команде, где су им се касније придружили и сликар Вељко Станојевић и вајар 
Живојин Лукић, а ту се поново сусрео и са својим пријатељем Костом Миличевићем. 
Њихов рад је заинтересовао савезничке официре и другу „публику” па су уметници 
размишљали да већ у Солуну приреде изложбу ратних слика са Солунског фронта, 
али је та изложба остварена тек у Београду, одмах по ослобођењу. После закљученог 
примирја Живорад је послат да спроведе целокупан пртљаг Топографске секције 
морским путем, преко Дубровника, возом до Србије...

Повратак у Србију након рата био је дирљив – сусрет са породицом која ће се 
до 1920. године у потпуности преселити из Горњег Милановца у Београд, поновна 
дружења са пријатељима... Само неколико дана по повратку, ратни сликари, који 
сада дежурају при Врховној команди, добили су позив да своје ратне слике уступе 
за југословенску изложбу у Паризу. Слике су послате брзим возом, а посредник је 
био Вјекослав Цвјетишић.25 „Изложба југословенских уметника” одржана је у Петит 
Пале-у, у периоду од 12. априла до 15. маја 1919. године и остварила је велики успех. 
Радови Живорада Настасијевића у каталогу ове изложбе наведени су под редним бр. 
208. Z. NASTASIJEVIC. – La Charrue abandonnée. (Напуштени плуг) и 209. – Le Bois. 
(Дрвеће)26. Слика Напуштени плуг чува се данас у Народном музеју у Београду. 

Исте, 1919. године, 26. октобра, у сали Основне школе код Саборне цркве при-
ређена је Изложба ратних сликара.27 На њој су били изложени радови Косте Мили-
чевића, Живорада Настасијевића, Михаила Миловановића, Милоша Голубовића и 
Сте вана Милосављевића. Ову, вероватно прву значајнију изложбу после рата у Бео-

Милош Голубовић,
Портрет Живорада Настасијевића 
(на ратишту), 1917.
(уље на платну, Музеј савремене 
уметности у Београду, инв. бр. 2232)
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28   Н. Шуица, „Два цртежа Живорада Настасијевића”, Весник Војног музеја, 18, Београд 1972.

29   Власник је Ненад Живановић из Београда, в. у: З. Вучинић, Између трубе и тишине, Београд 
2014, 18, кат. бр. 38.

30   „У Београду, у то време дубоких уметничких преображаја, односно преласка од старог ка но вом, 
појављују се нови, до тада непознати писци ликовне критике, представници младе генера ци је, 
углавном књижевници и сликари: Милош Црњански, Петар Добровић, Сибе Миличић, То   дор 
Ма нојловић, Михаило Петров, Растко Петровић, Бошко Токин, Момчило Селесковић, Дра   ган 
Алек сић, Милан Кашанин, Бранко Поповић... И управо та генерација, преузеће главну уло  гу у 
ликов ној критици Београда, постаће њен носилац у тим првим послератним и, посебно, за срп-
ску, па и целокупну југословенску, уметност преломним годинама.”; Б. Поповић, Ликовне кри ти  -
ке, огледи и студије, 17.

31   Ц. Зограф (псеудоним), „Изложба ратних сликара”, Мисао (1919), 148.
 

гра ду, отворио је заступник начелника штаба Врховне Команде генерал Петар Пе  -
шић. Живорад је у својим Успоменама оставио белешку да је успех изложбе био ве-
ли ки, да је била изузетно посећена, и да је многе од изложених слика касније виђао 
у кан целаријама Министарства војног, а будући да је та зграда бомбардована у Дру-
гом светском рату, претпоставља да су многа од изложених дела страдала... Вероват-
но је његов закључак, бар што се његових радова тиче, тачан, јер од уметникових 
дела насталих у ратном периоду данас нам је познато свега неколико: документарни 
цртежи Опело погинулих војника (стр. 78) и Наступање (стр. 80), из 1915. године, ра-
ђени угљем на папиру (чува их Војни музеј у Београду)28, Детаљ једног француског 
логора у Солуну, цртеж тушем из 1918. (стр. 110, сада у Музеју савремене уметности 
у Београду) и уље на платну – Солун (стр. 102) из 1918. (у приватном власништву)29 

– које не носи очекивана импресионистичка запажања, већ један наговештај буду-
ћег уметниковог језика, геометријске стилизације и конструктивизма, али у сваком 
слу чају плени топлином атмосфере, доживљене смирајем осунчаног града који је 
пру жио уточиште након ратних страхота. 

 Ликовна критика је на ову изложбу углавном слично реаговала30 – сви поздрав-
љају чињеницу да је за велику похвалу сама ситуација да се у Београду поново јавља 
уметнички живот, као и вољу и жртву самих уметника – ратника, уз запажање да рат 
је затекао све излагаче у моменту њиховог уметничког формирања, а да је притом 
Живорад Настасијевић најмлађи међу њима. Домете његовог рада оцењују махом 
позитивно, предвиђајући му светлу сликарску будућност: „... већ се примећује да 
Анастасијевић (треба: Настасијевић) има способности за опсервацију, за боју и чак 
изражен смисао за јединство на слици. Он је врло мирно изменио своју палету. (...) 
Ми с највећим симпатијама очекујемо његов даљи развитак”31; „А Г. Ж. Атанасијевић 

Живорад Настасијевић,
Напуштени плуг, 1918.
(уље на платну, Народни музеј у Београду, 
инв. бр. 032-956) 
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32   Б. Поповић, „Изложба ратних сликара Врховне Команде”, Трговински гласник (1919); Ликовне 
кри тике, огледи и студије, прир. В. Розић, Ужице 2004, 119.

33   Т. Манојловић, „Изложба ратних сликара”, Политика, год. ХIV, бр. 4219, Београд 31.октобар 
1919, 1, 2.

34   Љ. Јоксимовић, Нав. дело, 171.

35   В. Ристић, „Сликари на Солунском фронту”, Зборник радова Историјског института, 7 (1989), 
96-97.

36   M. Šuvaković, „Okviri rata”, Sarajevske Sveske (2014), br. 43-44, 6.

(Настасијевић), најмлађи међу излагачима, врло касно ослобођен од дужности пе-
шадиског официра, успео је да нам да неколико студија у којима брижљивост пада 
у очи.”32 И Тодор Манојловић, иако му оспорава спајање старије технике са поен ти-
лизмом у сликању портрета, види у његовом делу „привлачне перспективе буду ћ но-
сти”, посебно хвалећи Живорадове пејзаже: „Једна јесења, позним сунцем позла  ће-
на шума, кроз коју, у засенчаној и замагљеној даљини, пролази један одред војни ка, 
одаје својим свежим и деликатним колоритом, својим чистим и простим формама 
живо и спонтано осећање природе које се изражава младалачком срдачношћу и 
ефи  касношћу. Један други, не мање интересантан, пером цртан пејзаж сведочи још 
и о изненадно зрелој графичкој техници младог сликара.”33 

Тематски везана за Велики рат, са најчешћим приказима људи и предела, прва 
Изложба ратних сликара имала је и уметнички и документарни карактер, а већи на 
истраживача се слаже да је њоме приведено крају велико импресионистичко по-
главље нашег сликарства.34 Импресионизам је, због историјских прилика – балкан-
ских ратова и Првог светског рата који су прекинули везе српске уметности са Ев ро-
пом – имао продужени утицај у нашој средини и то за више година, све до почет  ка 
треће деценије ХХ века, када је, у европском миљеу, већ одавно уступио место но  вим 
ликовним струјањима.35 Међутим, присуство „модерног” ликовног раз ми ш љања мо  -
жемо наћи у свом зачетку и на овим ратним сликама, као што је на поменутом Жи  -
во радовом Солуну присутна, тако и на Портрету Живорада Наста сијевића сликара 
Милоша Голубовића који се може посматратати као „једна постим пресиони  стич  ка 
и документарна репрезентација војничког одмора на цветној пољани. ...Али, мо  же 
све то бити и један меланхолични тренутак мира који не може разре ши ти оп шту 
тескобу човечанства какву је донео тотални светски рат. У питању је, вероватно, 
јед на од најконтраверзнијих слика у којој се патриотска и меланхолич на упи таност 
су срећу језиком постимпресионистичког колорита – црвени макови мо гу бити и 
ко совски божури.”36 За Портрет брата Момчила (стр. 113) који је Живорад израдио 

Тодор Манојловић, „Изложба ратних 
сликара”, Политика, год. ХIV,
бр. 4219, Београд 31. октобар 1919, 1.
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37   С. Живковић, Београдски импресионисти, 28.

38   Објава бр. 4144 Фотографске секције Врховне команде. Чува се у породици Настасијевић; Успо-
мене, 119: „И тако дође време да свучем униформу коју сам обукао још првог септембра 1914. године 
у Скопљу”.

39   Касније ће Живорад госпођи Шаиновић и Кости Симићу послати своје радове из Париза и до-
биће похвалну „оцену” од својих „мецена”.
 
40   Љ. Јоксимовић, Нав. дело, 171.

1919. године речено је да се „њиме исцрпљује Настасијевићево одушевљење за им-
пре  сио нистичко сликање”.37 

Париз

Чекајући демобилизацију, Живорад проводи београдске дане сликајући порт-
рете чланова своје породице и цртајући актове у Уметничко-занатској школи, што 
му је тадашњи директор радо омогућио. Демобилисан је 5. маја 1920. године38, а пар 
месеци пре тога је доживео велики ударац, када је преминуо његов велики пријатељ 
и „саборац” у уметности и у рату, Коста Миличевић. Претходно су се заједно спри-
јатељили са Костом Симићем, угледним Београђанином, који је продао доста Ми-
личевићевих слика, обезбедивши му тако услове за пристојан живот. Управо он је 
предложио Настасијевића госпођи Шаиновић која је желела да пошаље неког од 
српских сликара у Париз на усавршавање.39 Пошто је у исто време у истом правцу 
путовао Сибе Миличић, заједно су, преко Италије, посетивши Венецију и Милано, 
стигли до француске престонице. 

Живорад је нашао стан у улици Сене (Rue de Seine) и током свог боравка доста 
времена ће проводити са штафелајем поред реке, на тргу St. André Des Arts или у 
улици Cardinal.40 Прво пријатељство међу уметницима који су, као и он, дошли да се 
„напајају на извору”, било је са јапанским сликарем Леонардом Фужитом, са ко јим 
га је упознао Сибе Миличић у кафани „Ротонда”, и који ће касније, поред Наста-
сијевића, бити близак пријатељ Пикасу, Матису, Модиљанију. Космополитског духа, 
отворен и дружељубив, Живорад је током боравка у Паризу упознао и Француза 
Мо ри са Утрила, Италијана Рене Сера, Швајцарца Фреди Трафлеа, Шпанца Рафаела 
Ар ђеласа... 

Уписао се на Академију Гран Шамије („Grande Chaumière” у преводу гласи „Ве-
лика кровињара), приватну уметничку школу у 6. арондисману у Паризу, коју су 

Живорад Настасијевић,
Портрет мајке Милице, 1920.
(уље на платну, Музеј РТК, Л-286) 
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41   Антоан Бурдел (1861–1929), био је утицајан и плодан француски вајар, сликар, и учитељ. Био 
је један од пионира монументалне скулптуре ХХ века. Огист Роден био је велики поштовалац 
његовог рада, и 1893. Бурдел се придружио Родену као његов помоћник. Његов студио у Паризу 
постао је Musée Bourdelle, а међу ученицима и пријатељима били су и српски вајари Сретен Сто-
јановић, Ристо Стијовић, Михаило Томић...

42   Лисијен Симон (1861–1945) био је француски сликар и професор. Сликарство је студирао у Ди-
дијеровом атељеу и на Академији Жулијен. Био је један од наставника – оснивача Académie de la 
Grande Chaumière 1902. Предавао је, отприлике у исто време, и на Академији Colarossi и давао 
при ватне часове сликања. За предавача на Академији лепих уметности (Académie des Beaux-Arts) 
иза бран је 1929. године.

43   Стенографске белешке..., 21.

44   Este Barón Borràs, „Claudi Castelucho i Diana (1870-1927): un pintor del color, un artista per redesco-
brir”, Bulletin of the Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, XVI, Barcelona, 2002, pp. 129.

1904. године основале сликарке Marthа Stettler и Alice Dannenberg. Била је то можда 
једина установа на почетку ХХ века која је отворила врата независној уметно сти. 
Пружала је слободу експериментисања, без робовања академ ским ставо вима, исто -
времено обезебеђујући висок ниво интелектуализма и креативности. На самом 
почетку, Делакроа, Мане, Сезан и Пикасо су учествовали у њеном стварању, а сме -
штена у легендарној четврти Мон Парнас, била је омиљено место многих уметни-
ка, који су долазили да у њеном пространом атељеу скицирају моделе. Врто  ви 
Ака демије Шомије су до данас остали скоро непромењени, као уоста лом, и њена 
улога у формирању нових генерација. Међу многима, део свог уметнич ког обра зо-
вања овде су стицали и Хуан Миро, Амадео Модиљани, Алберто Ђакомети, Тама ра 
де Лем пицка... а од српских уметника Анђелија Лазаревић, Миодраг Петровић и 
Вељко Станојевић (у исто време када и Настасијевић), Милош Голубо вић, Здравко 
Секулић, а касније и Иван Радовић, Сава Шумановић и Милан Коњовић (обојица пре 
преласка у атеље Андре Лота), затим и Љубица Цуца Сокић која је овде посећивала 
часове вечерњег акта крајем 1930-их...

Настасијевић је говорио да су у време његових студија, професори на Академији 
били Антоан Бурдел41 и Лисијен Симон42, а да се он уписао у класу професора Клауди-
ја Кастелуча, код кога је провео годину дана, а потом је посећивао приватне часове.43 
Овај вајар, сликар и ликовни педагог из Каталоније који је живео у Француској, 1905. 
године је био у првој групи професора Академије Grande Chaumière, при чему је 
био веома популаран међу студентима, посебно странцима јер, управо на овој шко-
ли, највише налазимо Руса, Немаца, Швајцараца, Северноамериканаца, Аустра  ли-
јанаца44... али и Пруса, Италијана, Мексиканаца, Португалаца, Норвежана, Данаца, 

Живорад Настасијевић, Акт,
Париз, 1920.
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-552) 
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45   Alice Merrill Horne, „Devotees and their Shires A Handbook of Utah Art”, The Deseret News, Salt 
Lake City, 1914, p.71.

46   Ester Barón Borràs, „El paper del pintor català Claudi Castelucho i l’Académie de la Grande-Chaumière 
en la formació de les artistes nord-americanes de París: el cas d’Alice Pike Barney i el binomi diletant/
professional”, II Congrés Internacional coup Defouet, Barcelona 2015, 6.

Турака, Чеха и других Словена45. Клаудио Кастелучо се обрео у Паризу још 1895. го-
дине када, са својим оцем Антониом Вендрелом, упоредо ради као графички илу -
стратор и наставник Академије Колароси. Већ од 1897. постаје стални учесник па-
ри ског Салона, најчешће сликајући „шпанске” теме – бикове, тореадоре, Цигане, 
фла  мен ко плесаче, ентеријере кабареа... Био је цењен и признат уметник, а ликовни 
кри тичари су посебно хвалили његове портрете.46 

До значајне промене у Живорадовом стваралаштву више је дошло кроз друже-
ње са различитим уметницима и кроз само посматрање уметности праћено уну-
трашњим преображајем, него кроз школовање, или утицај професора Кастелуча (за 
кога, иначе, наш уметник каже да му није ни био потребан). У почетку је Живорад 
највише радио актове, потом и портрете, а шетајући улицама Латинског кварта 
па жњу су му привукле „старе кућерине” и тада настају његови предели Париза на 
ко јима су присутни чврста форма и таман колорит; у његовој пројекцији улице су 
пусте, без људи, али ипак задржавају извесну топлину атмосфере. Одличан пример 
за то су слике Pont-Neuf Pariz (стр. 127), Улица Кардинала (стр. 125) и Rue Mazet (све 
из 1921. године), које садрже елементе стилова који су и били извор преокупација 
„па риских ђака” – сезанизам, кубизам, а свакако и магијски реализам. Занимљиво је 
осврнути се на Живорадове утиске о клими која је владала у тадашњим уметничким 
круговима француске престонице: „Ја сам гледао своја посла и нисам обраћао никак-
ву пажњу на све могуће „измове”. (...) Свако је гледао да има свој „правац”, али су ти 
„правци” трајали кратко време. Ја сам дошао до закључка да талентован уметник 
неће никад да се забатрга у ништа, и да измишља којешта, јер, „измишљотина” не 
припада уметности, нити ће икад припадати. (...) У кафани „Ротонда” на булевару 
Монпарнас, сви се скупљају, нарочито увече: „Критичари” сваке врсте воде прву 
реч. Радо примају удварања. Почеше већ јасно да брбљају како треба спалити музеј 
„Лувр”, јер то више није потребно. Видим јасно да критике о изложбама и кон цер-
тима не одговарају стварности, и да се то све намешта по кафанама. Нарочито 
ли ковна уметност почела је да спушта ниво. Зачас може свако да се прочује. (...) 
Али ова варош има велику прошлост, и у њој има много да се види. Ово горе што 
смо говорили не може да уздрма зидове „Лувра”, јер су његове сале увек пуне света, 
који са највећом пажњом гледа она ремек дела светске уметности. А кад упоредим 

Claudio Castelucho, Аутопортрет 
- ”L̕ Amateur”, 1907. (Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=11628492,
приступљено 2.09.2016.)
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Живорад Настасијевић, Rue Mazet, 1921. (уље на платну, Народни музеј у Београду, инв. бр. 032-729)

Живорадова слика Pont Neuf Paris 
(1921, уље на платну, Музеј РТК, Л-411) 
на изложби Зограф – друштво уметника 
у Галерији-легату Милице Зорић и 
Родољуба Чолаковића, Београд, 18. 
октобар 2013 - 14. јануар 2014. (http://
cir.msub.org.rs/zograf-drustvo-umetnika, 
приступљено 2. 09. 2016.)  
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Ружа Мијатовић – на зиду иза су 
две слике Живорада Настасијевића 
(фотографија, Музеј РТК, Л-1061)

47   Успомене..., 124-125.

48   Стенографске белешке..., 21.

49   Успомене..., 125.

50   В. Јеротић, Сећања, Београд 2010, 73.

51   P. Prelog, Proljetni salon 1916–1928, Zagreb 2007, 6.

ове ствари из „Лувра” са онима што све ниподаштавају и багателишу, у „Ротонди” 
и другим кафанама, онда тек видим колики су празнови и незналице. Све нешто 
„истра жују” (chercher) и са тим chercher сваком пробијају главу; и то истражују 
пред кафанама, а не у атељеу.”47

Живорад Настасијевић је у Паризу, у свом првом доласку провео две године, 
1921. и 1922. да би касније током живота, одлазио на по неколико месеци.48 Све слике 
израђене тамо, понео је са собом јер, како је мудро закључио: „...у Паризу излагати, 
без неких специјалних „веза”, то је исто што и млатити празну сламу... А странац 
је странац”49, и можда је, оставши веран управо том ставу, пред крај живота, сестра-
ма Славки и Даринки и брату Светомиру изричито тражио да му обећају да његове 
слике никада неће напустити нашу земљу.50 Повратак у Београд био је под јед нако 
занимљив и испуњен занимљивим сусретима, као што је уосталом био и цео живот 
нашег сликара. Преко Швајцарске и Беча, путовао је заједно са Душаном Јанко ви-
ћем, сликаром и графичарем, који се касније истакао радећи за париске из давачке 
куће Фламарион, Ларус, Монд Модерн, Карма, фабрика аутомобила „Пежо”, Нацио-
нална мануфактура порцелана у Севру, варијете „Мулен руж”... и са модист ки њом 
Ружом, о којој Живорад у Успоменама даје штуре податке, тако да са мо мо жемо 
претпоставити да је реч о Ружи Мијатовић, која ће постати његова ве ли ка љубав.

Београд

По доласку из Париза, а пре своје прве самосталне изложбе, Настасијевић је 
1922. године излагао на XIII Прољетном салону у Загребу. Тада су београдска „четво-
рица” (Петар Добровић, Јован Бијелић, Сибе Миличић и Живорад Настасијевић) 
излагали заједно са хрватским уметницима, као резултат жеље за јачим повезива-
њем два највећа уметничка средишта на југословенском простору.51 Са таквим на-
мерама, следећа, четрнаеста изложба Прољетног салона одржана је у Београду, у 
склопу велике Пете југословенске уметничке изложбе, исте 1922. године. Тада је, у 
згради Друге београдске гимназије, представљено девет уметничких група са про-
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52   R. Vučetić, „Jugoslavenstvo u umjetnosti i kulturi – od zavodljivog mita do okrutne realnosti (Jugo-
slavenske izložbe 1904–1940.)”, ČSP, br. 3., 701.-714. (2009), 707-708.

53   „На Петој јуугословенској уметничкој изложби у Београду 1922. у групи српске „Ладе” изложе но 
је и неколико импресионистичких слика Боривоја Стевановића, Ане Маринковић или преми  -
нулог Косте Миличевића. Међутим, оне тињају као послењди пламичак у хладној сенци мо ну-
менталних актова и фигуралних композиција, па можемо закључити да је са овом из ложбом 
импресионистичка епоха у бг сликарству коначно завршена.”; С. Живковић, Београдски импресио-
нисти, 30-31.

54   С. Живковић, Београдски импресионисти, 28; Љ. Јоксимовић, Нав. дело, 172; Б. Поповић, Нав.
дело, 161.

55   Т. Манојловић, „Пета југословенска уметничка изложба”, Мисао, књ. IХ, св. 5 и 6, Београд, 1922, 
1064-1073.
 

стора тадашње Југославије (Група Слободних Уметника из Београда, Друштво Сло-
венских ликовних уметника из Љубљане, Друштво ликовних уметника из Сарајева, 
Друштво Грохар из Марибора, Лада из Београда, Клуб Младих из Љубљане, Ко ле гиј 
Југословенских графичара и Пролетњи Салон из Загреба), а низ уметника на сту пио 
је и самостално – укупно 154 уметника изложило је 746 радова. Изложбу је орга-
ни зовало Удружење ликовних уметника у Београду уз помоћ Уметничког оде љења 
Ми нистарства Просвете и Државног Одбора за Свечаности, јер је, између оста  лог, 
повод њеног одржавања била женидба краља Александра Карађорђеви ћа.52 Аван-
гардна и конзервативна истовремено, ова импозантна изложба била је по приште 
прелаза од „старог” ка „новом” ликовном језику. Заправо, та нова тежња за „кон-
структивним” и објективним овде је већ доминирала. Наиме, насупрот дезинтегри-
саној форми импресиониста, сада се инсистира на пластичном предмету у пласти-
чном простору. Самим тим, цртеж поново добија у значају и избија у први план, 
док слободну боју и светлу палету потискују тон и тамна палета.53 Будући да је Жи-
ворад Настасијевић, по повратку из Париза радикално променио своје схватање 
слике, управо затамњујући своју палету, сводећи је на готово монохромну, притом и 
изражавајући се кроз геометријски стилизоване облике, истакнуте јасним цртежом 
који сада излази у први план, несвесно се уклопио у тренутне тежње савремене срп-
ске уметности. Стога се већина критичара и истраживача слаже да је, након пари-
ског искуства, Настасијевић дао сликарство којим ће бити значајан представник 
но вог реализма треће деценије.54 Захваљујући критичком приказу Тодора Манојло-
вића, сазнајемо да је, између осталих дела, Живорад овом приликом изложио пејза-
же Кнез Данилова улица и Славијска улица: „Прецизност цртежа и вида, уопште, 
главна је врлина и Живорада Настасијевића који нам се недавно вратио из Париза 
са богатим уметничким тековинама.”55 

Живорад Настасијевић, Кафана 
„Кичево”, 1929. (уље на платну,
Народни музеј Београд, инв. бр. НМ 379, 
Друштво уметника Зограф,
Г. Милановац 2011, 134) 
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56   Успомене..., 129.

57   Т. Манојловић, „Сликарска изложба Живорада Настасијевића”, Мисао, књ. ХII, св. 4, Београд, 
1923, стр. 951-952; Изложба је отворена 9. маја 1923.

Мораћемо још једанпут да се ослонимо на критички суд Тодора Манојлови ћа, 
јер осим податка да је Живорад Настасијевић 1923. године у Београду приредио сво-
ју прву самосталну изложбу у сали Основне школе код Саборне цркве и препрека 
на ко је је у том моменту наилазио56 немамо више детаља о том значајном догађају у 
жи воту овог уметника. Манојловићев приказ, поред навођења назива већине изло-
жених дела, пружа нам и њихову стилску анализу, оцењујући притом, Настасијевића 
као „цртача по своме најприснијем нагону и природној склоности”57: 

„Тридесет платна, отприлике, разне величине – понека сасвим велика монумен-
талних размера, у којима нам се приказује један сликар већ разјашњених, одређе-
них концепција и циљева, озбиљног, отменог укуса и од једне сасвим јединствене 
изразне моћи и техничке говотости. Настасијевић је са свим тим постигнућима и 
по целом свом данашњем уметничком ставу, уопште француски ђак. Он се форми-
рао у Паризу (где је, ако се не варам, провео претпрошлу годину), у атмосфери оног 
об јективног и зналачког неокласицизма, у чијем се знаку – као што смо то опази-
ли још лане на Југословенској изложби – сада већ препорађа и наше сликарство. 
(...) У вези са тим својим основним осећањем или схватањем сликарскога, он и у 
погледу предмета, сижеа иде, првенствено, за органскијим, сложенијим и одређе-
нијим формама и претпоставља апсолутно, пластичнију и спиритуалнију структуру 
човечијег лика и тела или и архитектонских мотива мекој и неодређеној волубил-
ности слободне, вегеталне природе. (...) Настасијевић схвата и даје пејзаж, такоре-
ћи, примитивистички: у великим, генералним линијама и тоновима који као да 
некако прате музички и парафразирају човечански лик или фигуру која је у њи ма 
угњежђена. Најсјајније, најсугестивније спроведен је тај музички склад, то пан те-
истичко јединство фигуре и пејзажа у оној заспалој Венери – или као што је уметник 
скромно и са извесном хотеном лапидарношћу назива – у оном „Женском акту и 
пејзажу” што засењујући доминира целом изложбом и спада, неоспорно, у најбоље 
слике што смо их икада у Београду видели. Чистота концепције, отмена и сонорна 
милозвучност линија – контура деликатно повијеног, племенитог женског тела и 
лако, само тоном означени руб великог, сивог облака над њиме, дају, спојени, једну 
савршену елипсу – и дивни, темпирани колорит (потавнела слоновача, агат, масли -
на) имају у себи нечег сликарског, у сасвим великом смислу речи, нечег Ђор ђон-
ског.”

Живорад Настасијевић,
Портрет оца, око 1923.
(уље на платну, Музеј РТК, Л-423) 
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58   „Укомпонованих зналачки, у деликатно стилизоване пејзаже, прикључују се по свом каракте ру 
и надахнућу, непосредно, тим великим „митологијама” и одају, такође, извесне најотменије ве-
нецијанске утицаје”, уз коментар: „Настасијевић је пунокрван портретиста који са изванредном 
свесношћу и интелигенцијом асимилује поуке великих мајстора тога ради и стреми, одлучно, за 
њиховим циљевима.” (Т. Манојловић, „Сликарска изложба Живорада Настасијевића”, Мисао, књ. 
ХII, св. 4, Београд, 1923, 951-952).

59   Исто

60   Успомене..., 129.

Поред наведеног дела, Манојловић помиње и Три женска акта и пејзаж, неко-
лико портрета: Портрет мога оца, Портре мога брата, Портрет гђице Радмиле 
Тодоровићеве, Портрет Р. Петровића и Аутопортре58, затим градске пределе: Кра-
ља Петра улица, Кафана Три Шешира, Београдска улица, Pont neuf (стр. 127), Rue 
Car dinal (стр. 125), Luxembourg и неколико мртвих природа, уз закључак на крају: 
„Жи  ворад Настасијевић ушао је у ред оних наших савремених сликара, оних од ко-
јих можемо већ са пуним правом да тражимо и очекујемо најбоље и најјаче.”59 А сам 
уметник у својим Успоменама ову изложбу описује следећим речима: 

„Наместим с домаћицом изложбу до десет сати увече, и одем кући мртав умо-
ран. Ето тако сам приредио своју прву изложбу у Београду 1923. године.”60 

Ту се Успомене Живорада Настасијевића и завршавају.

Своју биографију уметник нам је расветлио у оном делу који се односи на де-
тињство и прве, самоуке уметничке покушаје у Горњем Милановцу, сликарско об-
ра зовање на Уметничко-занатској школи и уметнички живот у Београду, студирање 
на Академији уметности у Минхену, напуштање баварске престонице и одлазак у 
Велики рат, живот у послератном Београду, одлазак на Академију Гран Шомије у 
Па риз и, на крају, приређивање прве самосталне изложбе у Београду (1923). И баш 
на тој, можемо рећи преломној тачки његовог уметничког формирања, када је упоз-
нао уметност у њеној светској престоници и, из обиља постојећих праваца, идеја, 
старих и нових узора и примера, пронашао себе и кренуо само својим путем схва-
тања ликовности, успомене Живорада Настасијевића се прекидају, јер уметник ни је 
стигао да их доврши. Остали смо ускраћени за аутентично сведочење о заокре ту у 
његовом схватању слике, „путовању” од импресионизма ка геометријској стилиза-
цији, неокласицизму, магијском реализму, до фрескописа, а самим тим – о настаја-
њу Друштва уметника Зограф, чији је Ж. Настасијевић управо био покретач и пр-
ви председник; о дружењу са Васом Поморишцем, Илијом Коларовићем, Здравком 
Секулићем и осталим „Зографовцима”, о бројним фрескама живописаним у јавним 

Живорад Настасијевић,
Свети Никола /скица 122,
(оловка на папиру, Музеј РТК, Л-657)
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61   Ради се о фреско-декорацијама изведеним за већи број цркава (1930. иконостас од 17 фресака у 
Цркви Костурници у Крупњу, 1931. фрескопис у Успенској цркви у Панчеву, 1932. фреско иконостас 
у Цркви Богородичиног покрова у Београду, 1938. фреске у капели споменика на Зебрњаку код 
Куманова), јавних простора (1928. велике плафонске фреске у новосаграђеном Уметничком пави-
љону „Цвијета Зузорић” на Калемегдану, 6 фресака за дворану за седнице Градског већа у згради 
Општине града Београда, 1933. две фреске Трговина и Индустрија за Народну банку у Скопљу 
– страдале у земљотресу 1963. године, 1940. фреска монументаклних размера „За част отаџбине 
(Четири вола краља Петра)” за дворану Соколског друштва Београд-Mатица) и приватних кућа, 
а осликао је и 11 капела на Новом гробљу у Београду.

и приватним просторима61... Посебна је штета што нам уметник није лично припо-
ведао о чувеним недељним поподневима пуним духа у београдском дому Наста си-
јевића, о браћи и сестрама са којима је био нераздвојан, о својој љубави са Ружом 
Мијатовић, о настанку слика са темом магичних београдских улица и бај ковитих 
шу мадијских предела, о могућности живописања Лазарице, о томе како је у међу-
ратном периоду, на двору Карађорђевића, био учитељ принчевима Томиславу и Ан-
дреју, али и о самом Другом светском рату и како је, остајући равнодушан према 
уметности социјалистичког реализма, још једном направио заокрет, овога пута, ка 
импресионизму из своје младости.

Ана Боловић 

Живорад Настасијевић,
Стојећи акт
(уље на платну, Музеј РТК, Л-417)

Живорад Настасијевић у свом атељеу, 1961. (фотографија, Музеј рудничко-таковског краја, Л-872)
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Изложба југословенских уметника 141
Изложба ратних сликара, Београд 108, 
114, 115, 129, 141-143
Илић, Војислав 31
Илић, Драгослав 93
Илић, Радомир М. 23
Инкиостри-Медењак , Драгутин 27, 28 
Институт Катарине Миловук, Београд 9
Ипсос 89
Историјски архив, Београд 118
Италија 28, 31, 49, 54, 58, 110, 119, 144 

Ј

Јагодина 9
Јадар 64
Јадранско море 112
Јаковљевић, Ђорђе – Зографски 81, 141
Јакшић, Ђура 51
Јанићије, поручник 85, 86, 94
Јанковић, Душан 128, 148
Јапан 120
Јасика, место 108
Јаша Томић, место 55
Јевтовић, Димитрије – Полимац 29
Јелисејска поља, Париз 122
Јенко, Даворин 90
Јерков, Александар 16
Јеротић, Владета 148
Јоб, Игњат 112

Јоб, Цвијето 112
Јован, ковач 9
Јовановић, Аристид 22
Јовановић, Драгослав 29
Јовановић, Ђорђе 22, 25-36, 38-40, 42, 53, 
114, 134, 136, 138
Јовановић, Јелена 9, 10, 136
Јовановић, Коста 9
Јовановић, Љубомир – Патак 88
Јовановић, Никола 26
Јовановић, Павле – Паја 13, 32, 136
Јовановић, Слободан 65
Јоксимовић, Љиљана 136, 137, 140, 143, 
144, 149
Јосиповић, Коста – Сос 13, 29, 30, 32, 55, 
58, 101, 138
Југословенска изложба, прва 40
Југословенска изложба, четврта 49, 137
Југословенска изложба, пета 148, 149, 150
Југословенска изложба у Паризу
(Exposition des Artistes Yougoslaves) 114, 141 

К

Каваја 87
Кајмачкалан 141
Калиш, у тексту Калаш 61, 62, 63
Калемегдан 39, 46, 98
Калкута 72
Кан 123, 128
Кандински, Василиј (Васи́лий 
Васи́льевич Канди́нский ) 55, 56, 139
Кандић, Драгомир 29
Карађорђев парк, Београд 53 
Карађорђевић, Александар 70, 77, 90, 149
Карађорђевић, Андреј 152
Карађорђевић, Ђорђе 108
Карађорђевић, Петар I 31, 70, 71, 106 
Карађорђевић, Томислав 152
Касел 135
Кастелучо, Клаудио (Castelucho y Diana, 
Claudio) 121, 145, 146
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Кастриотић, Ђорђе – Скендер-бег 82
Каталонија 121, 145
Катанић, Марко 23
Качавендић, Душан 29, 32 
Качаник 77
Каштел Нови 106
Кирико, Ђорђо (Giorgio de Chirico) 139
Кладово 101
Клајић, Гвозден 28
Клатичево 9
Кле, Паул (Klee, Paul) 56, 139
Клепић, Бата 20
Клуб Младих, Љубљана 149
Кнерзе (породица) 123
Кнерзе, Жана 123
Кнић 24
Ковачевић, Видосава – Вида, 13, 29-31, 
36, 40
Ковачевић, Владета 31
Ковачевић, Љубомир 30
Колаковић, Василија 135
Коларац 44
Коларић, Миодраг 37, 136, 137
Коларовић, Илија 151
Колегиј југословенских графичара
из Загреба 149
Колубара 69, 72, 75, 112
Кон, Геца 44
Коњевићи 23
Коњовић, Димитрије 87, 88
Коњовић, Милан 87
Коњовић, Петар 87
Косово и Метохија 28, 70
Котор 88
Крагујевац 9, 23, 30, 36, 47, 65, 103
Крагујевачка гимназија 47
Краљевина Србија 59, 77, 90 
Краљево 9, 23, 24, 44, 59, 79
Кременица 75
Крит 108
Крстић, Ђорђе 13, 32, 33, 49, 136
Крупањ 37, 38

Крф 30, 31, 40, 88-89, 103, 115, 116, 119, 140
Кубелик, Јан 33
Куманово 31, 152
Курсула, Јован 24
Кутлик, Кирил (Kutlik, Cyril) 25, 26, 30, 
31, 40, 49, 103

Л

Лада, уметничко удружење 37, 40, 47, 
103, 117, 149 
Лађевци 23
Лажетић, Предраг 88
Лазаревац 69
Лазаревић, Александар – Шаца 13, 29, 
30, 31, 53
Лазаревић, Анђелија 121, 145
Лазаревић, Бранко 112, 137
Лазаревић, Јован 7
Лазаревић, Лаза 121
Лазаревић, Лазар 7
Лазаревић, Никола 9
Лазаревић, Таса 7
Лазуаз 37, 101
Лајбл (Leibl, Wilhelm Maria Hubertus) 
56, 139
Лајковац 72
Лајпциг 122
Лапово 69
Лемпицка, Тамара (Tamara de
Lempicka) 145
Ленбах, Франц ( Lenbach, Franz) 56, 139
Леонар М, конзерватор 55
Леру, Жермен 128
Либион, Виктор (Libion, Victor) 119
Лозана 103
Лондон 40, 55
Лот, Андре (Lhote, André) 121, 145
Лука Шипанска 27
Лукић, Живојин 13, 29, 31, 38, 40, 63, 90, 
106, 113, 139, 141
Луњевица 19
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Луша, коморџија 72

Љ

Љеш 82
Љиг 75
Љубић 19

М

Мадрид 126
Македонија 28, 70, 91
Мали Калемегдан 33, 48
Мамулов, руски конзул 62 
Манасија, манастир 55
Мане, Едвард (Manet, Eduard) 145
Манојловић, Коста 138
Манојловић, Милан 101, 107
Манојловић, Тодор 101, 107, 129, 142, 143, 
149-151
Мар, Карл 27, 37, 40
Марица, река 52
Марк, Франц 55, 139
Марна 123
Марсије (Mercié, Antonin) 53
Марсово поље 108
Маринковић, Александар 23
Маринковић, Лозанић Ана 40, 117, 149
Марјановић, Риста 68, 71, 74, 95
Марковић, Милош М. 7, 139
Мартинели, Елио 55
Мартолци 83
Марушић, Александар 9
Матис, Анри (Matisse, Henri) 120, 144
Матица српска 94
Медон 122
Медулић, уметничка група 43, 103
Мелани, Алфред 28
Мелос, острво 103
Мец 123
Мештровић, Иван 31
Мијатовић, Мијат 108

Мијатовић, Ружа 127, 128, 148, 152
Микра 103, 104, 108, 141
Милано 119, 144
Милер, Леополд Карл (Müller, Leopold 
Karl) 32
Милић, Димитрије 77, 78
Милић, Периша 10
Милић, Сокић – Ћенда 69
Миличевић, Коста 7, 11-15, 28-33, 38, 
40-49, 98, 106, 107, 113-118, 136, 137, 139, 141, 
144, 149
Миличић, Јосип – Сибе 119, 120, 142,
144, 148
Милкић, поручник 68, 69
Миловановић, Милан 137
Миловановић, Михаило 12, 103, 104, 114, 141
Миловук, Катарина 9 
Миловук, Милан 9
Милосављевић, Стеван 12, 114, 141
Милошевић, Михаило 36
Милошевић, Настас 74, 75 
Милошевић, Радослав – Доца 36
Милошевић, Станика 36
Миљковић, Љубица 20, 136
Минхен 11-13, 22, 26, 27, 30, 32, 33, 37, 38, 
40, 44, 49, 52-58, 60-63, 95, 103, 112, 121, 
130, 135, 138-140, 151
Минхенска академија в. Академија за 
ликовне уметности, Минхен
Миро, Хуан (Mirò, Joan) 145
Митриновић, Димитрије 10, 55, 56, 139
Михаиловић, Милутин П. 68
Михаиловић, Мих. Ј, поручник 117 
Михајловић, Ђорђе 49
Михајловић, Мика 113
Михајловић, Коста 80, 81
Мишић, Живојин 91 
Младеновац 76-78, 140
Млаковац 26
Модиљани, Амедео (Modigliani, 
Amedeo) 106, 120, 144
Модош в. Јаша Томић
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Моки, Ђино 110
Мокрањац, Стеван 40
Монпарнас (Montparnasse), Париз 119, 
121, 124, 146
Москва 31, 55, 56, 63, 103 
Московска академија уметности
С. Г. Строганова (Строгановское 
училишще) 31
Моцарт (Mozart, Wolfgang Amadeus) 12, 
34, 98
Мрчајевци 24
Муановић, Емануел – Маша 13, 29, 31
Музеј града Београда 33, 37, 46, 48, 118, 137
Музеј Другог српског устанка, Таково 9
Музеј кнеза Павла в. Народни музеј у 
Београду
Музеј Лувр 124-126, 135, 146, 148
Музеј рудничко-таковског краја 8-16, 20, 
21, 23, 24, 26, 27, 29-31, 33-36, 38-41, 43,45, 
46, 50, 52-58, 60, 64-67, 74, 75, 76, 78, 81, 
82, 87, 90-92, 95, 97-100, 102-107, 109-111, 
113, 115, 117, 120, 123, 124, 126-128, 133-137, 
139, 140, 144, 145, 147, 148, 150-152
Музеј савремене уметности, Београд 39, 
110, 141
Музеј славне Србије 79
Музеј у Смедереву 81
Музичка школа, Београд 40, 41 
Мунк, Едвард (Munch, Edvard) 139 
Мурат, Марко 26, 27-29, 32, 40, 43, 44, 47, 
49, 135
Муха, Алфонс (Mucha, Alfons) 139

Н

Народна банка, Скопље 152
Народна библиотека Србије 115
Народни музеј Краљево 9
Народни музеј Београд 7, 20, 32, 33, 43, 
52, 55, 141, 142, 149
Народно позориште у Београду 38, 90, 115
Настасијевић (породица) 7-11, 14-16, 19, 

23, 35, 36, 38, 40, 45, 65, 74, 95, 98, 145, 151
Настасијевић, Даринка 7, 12, 13, 15, 38, 
58, 59, 113, 115, 118, 146
Настасијевић, Живорад 7-16, 19-24, 26, 
28-31, 33-35, 37-43, 45, 46-50, 52-58, 60-68, 
72-74, 76, 78, 80-82, 86, 87, 89-93, 97-115, 
117, 118, 120, 123-130, 133-152
Настасијевић (Јовановић), Милица 8-11, 
19-21, 39, 137, 144 
Настасијевић, Момчило 7, 9-12, 16, 19, 
22-24, 26, 34-36, 38, 42, 45-49, 51, 52, 58, 
59, 64, 65, 98, 113, 129, 134, 143
Настасијевић, Наталија 7, 10, 12, 14, 16, 
19-21, 25-27, 34, 36, 39, 45, 47, 50, 67, 82, 
120, 126, 135-137
Настасијевић, Никола 7-12, 19, 20, 58, 66, 
67, 81, 134, 135, 139, 149
Настасијевић, Светомир 7, 9, 10, 12, 15, 
16, 22, 26, 35, 42, 55, 58, 73, 74, 93, 113, 114, 
129, 130, 148
Настасијевић, Славка 7, 15, 38, 137, 148
Настасијевић, Славомир 7, 10, 12, 13, 16, 
38, 52
Национални конзерваторијум Париза 
98, 122
Небрегово 83, 84
Неготин 62, 63, 140
Недић, Милан 101
Нежидер 53
Неји на Сени (Neuilly sur Seine) 56
Немањићи (породица) 80, 81
Немачка 59, 60-63, 94, 101, 106, 140
Неменикуће 90
Ненадовић, Матеја 16, 130 
Нигринова, Вера 38
Нижа школа Војне академије 90
Николајевић, Божидар 28, 47, 136
Николић, Анка 9
Николић, Милан – Шиља 93, 111
Николић, Срето 93
Нирнберг 101
Ница 106
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Ниш 40, 81, 128
Нишка Бања 65
Нова Пинакотека, Минхен 55, 56, 139
Новаковић, Стојан 30
Нови Сад 22, 32, 91, 94, 107
Нушић, Бранислав 44, 108

О

Облик, уметничка група 43
Обљај 59
Обрадовић, Доситеј 19
Обреновић, Александар 9, 19, 21
Обреновић, Драга 21
Обреновић, Милан 30, 47 
Обреновић, Милош 9, 22
Обреновић, Михаило 9
Обреновићи, династија 19
Одеса 62, 63, 140
Опарић 90
Орловат 32, 33
Основна школа код Саборне цркве 26, 
36, 47, 114, 128, 129, 141, 150
Острово 91
Охрид 7, 22, 23
Охридско језеро 77, 85

П

Павковић, Сава 101
Павловић Barilli, Милена 120
Павловић, Милорад – Крпа 42, 117
Павловић, Перса 38
Павловић, Раја 38
Папрадиште 81
Париз 11, 22, 26, 27, 31, 33, 37, 38, 40, 49, 
53-55, 65, 96-98, 100, 101, 106, 108, 114,
119-128, 130, 134, 141, 144-146, 148-151
Параћин 77
Парини, Луиђи 110
Париска опера 98
Пејовић, Тадија 66

Петров, Михаило 142
Петровић, Воја 101
Петровић, Миодраг 13, 37, 40, 55, 101, 121, 
138, 145
Петровић, Надежда 13, 33, 40, 49, 125
Петровић, Растко 129, 142, 151
Петроград 26, 31, 81 
Петронијевић, Бранислав 28
Пешић, Петар 142
Пијаде, Моша 13, 29
Пијаде, Симеон 33
Пијерне, Габријел (Pièrne, Henri
Constant Gabriel) 123 
Пикасо, Пабло (Picasso, Pablo Ruiz) 106, 
120, 144, 145
Плави јахач, уметничка група 55
Плзењ 44
Позориште Шатле (Châtelet), Париз 123
Пољска 61, 62, 63
Поморишац, Васа 13, 55, 113, 138, 151
Понтиконоси, острво 89
Поповић, Бранко 142, 143, 149
Поповић, Павле 136 
Поповић, Сава 53, 56, 138
Поповић, Чедомир 90
Праг 30, 52, 53, 103, 121
Прва београдска гимназија 25, 45, 51
Прва београдска женска гимназија 121
Прва мушка гимназија 45
Предић, Урош 13, 19, 32, 33, 40, 136
Предраговић, Павле – Паја 113
Прелог, Петар 148
Прељина 36
Призрен 7
Призренац, Лазар – Лака 7
Прим, генерал 125, 126
Принцип, Гаврило 13, 58, 59
Прислоница 23
Продановић, Јелена 76
Прољетни салон, Загреб 148
Прољетни салон, Београд 148
Протић, Миодраг 120
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Р

Радовановић, Бориша 65
Радовић, Иван 121, 145
Радојкић, Велимир 61
Рајић, Танаско 19, 22 
Рајичић, Станојло 10
Рајковац 76
Рајчевић, Угљеша 141
Рал, Карл 32
Рембрант (Rembrandt Harmenszoon
van Rijin) 122
Рендл, Венцел 40
Рени 63
Рењо, Анри (Regnault, Henri) 125
Рим 31, 32, 43, 52, 53, 106, 119, 125, 126
Рислер, Јозеф Едвард (Risler, Joseph 
Éduard) 122, 123
Ристановић, Слободан В. 72
Ристић, Вера 143
Ристић, Милутин 14, 67, 89, 93, 130
Ричмонд, Лондон (Richmond) 55
Роден, Огист 145
Розић, Владимир 143
Роксандић, Симеон 40
Роси, уметничка школа 31
Росић, Милутин 37, 38, 40, 43
Руан 122
Рубенс, Питер Пол (Rubens, Peter
Paul) 30
Рувидић, Милорад 23
Рудник 11, 19, 70
Румунија 63
Русија 31, 41, 59-63, 94, 113
Руцовић, Богобој 38

С

Саборна црква, Београд 26, 36, 38
Сава 40
Саватијевић, Душко 69, 71, 73, 75, 87, 88
Савинац 9

Сарајево 13, 47, 58, 59, 89, 149
Санс, Ханри 99-101
Светска изложба у Паризу 27
Севр 108
Сезан, Пол (Cézanne, Paul) 145
Сен-Санс, Камиј 12, 100, 101, 103, 122, 125
Секулић, Здравко 55, 145, 151
Секулић, Исидора 10
Секулић, Јован 14, 53, 55, 138 
Селесковић, Момчило 142
Селесковић, Сава 138
Сендс, Флора 12, 84, 85, 86, 88, 89, 94 
Сењак 117
Сера, Рене 121, 123, 124, 144
Сиди Абдалах (Sidi Abdallah Ghiat) 37
Симиј, Филаделф (Simi, Filadelfo) 28
Симић, Алекса 115
Симић, Константин – Коста М. 115, 119, 
126, 144
Симић, Милан 115
Симон, Лисијен (Simon, Lucien) 145
Сина 82
Сицилија 77
Скопље 11, 30, 64-68, 77, 78, 80-82, 89, 
119, 140, 144, 152
Скрипери 89
Смедерево 39, 81, 137
Соколићи 23
Соколовић, Глигор 83
Соколски дом краља Александра I 86
Соколско друштво Београд 152
Солун 14, 55, 77, 79-81, 90-93, 95, 96,
101-110, 114, 119, 126, 141
Сомбор 87
Сорбона 65
Сплит 28, 43 
Спомен збирка Павла Бељанског 29,
30, 107
Србија 7, 22, 28, 31, 40, 44, 50, 55, 59,
62-65, 70, 75, 77, 79, 80, 83, 85, 90, 93, 100, 
101, 106, 108, 111, 114, 130, 139, 140, 141
Србобран 113
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Средоземно море 77, 101, 128
Сремска Митровица 121
Сремски Карловци 31
Српска академија наука и уметности 43
Српска краљевска академија 22, 30, 88
Српска музичка школа, Београд в. 
Музичка школа, Београд
Српска цртачка и сликарска школа 25, 
26, 30, 31, 40, 103, 135, 137
Сталаћ 64
Стаматовић, Душко 59, 61, 62 
Стаменковић, Миомир 109
Стаменовић, Никица 77
Станић, Радомир 9
Станишић, место 87
Станојевић, Вељко 106-108, 110, 141, 145 
Станојевић, Илија – Чича 38
Стара Кањижа 32
Стевановић, Боривоје 33, 40, 149
Степановић, Степа 15, 64, 68 
Стетлер, Марта (Stettler, Martha) 121, 145
Стефановић, Јања 101
Стијовић, Ристо 145
Стојадиновић, Драгиша 106 
Стојановић, Драгослав 29, 101 
Стојановић, Марко 117
Стојановић, Миливоје 75, 101
Стојановић, Сретен 145
Стојановић, Стеван – Мокрањац 40, 63 
Стојков(иќ), Јован в. Бабунски Јован
Стошић Ракић, Оливера 35
Струга 77, 85 
Струмица 77, 78, 83, 140
Стручна занатска школа, Београд 55
Студеница 9
Сувобор 72, 74, 75
Сурдук 55

T

Таково 9, 19, 21
Тамник 23

Таф, Жан (Tafe, Jean) 123, 126, 127, 128
Текериш 64
Теразије 30, 51, 112
Терезин 59
Тителбах, Стојан 28
Тоболар, Богољуб 90
Тодоровић, Берислав 106
Тодоровић, Полексија 33
Тодоровић, Сава 38
Тодоровић, Стеван – Стева 13, 32, 33, 136
Токио 119
Толедо 125, 126
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