
065

БРАН И СЛАВ Ц ВЕТКО ВИ Ћ *

Н ЕП О ЗН АТА ЗАО СТАВШ ТИ Н А 
М И ЛЕН КА ВЕСН И Ћ А

Апстракт: У чланку је обрађено пет књ ига 
М иленка Веснића (1862-1921), познатог српског правног 
писца, универзитеског проф есора, диплом ате и 
политичара, које су некада биле део њ егове личне 
библиотеке. П аж њ а је посвећена Веснићевим екс 
либрисима, личним печатима и бројним записима и 
допунама које је оставио у својим књ игама.

Кључне речи: М иленко Веснић, стара и ретка 
књ ига,  повези,  ex  libris  

П ри наш им музејима, нарочито оним великим, 
поједине збирке обилују предметима који су припадали 
познатим личностима друш твене елите. П ут њ иховог 
приспећа у музејски ф онд, међутим, није увек јасан. 
Н екада је реч о легату или класичном откупу, а није редак 
случај да у музејској документацији о начину набаке 
једноставно нема никаквих података. П аж љ ивије 
испитивањ е таквих примера показаће да су експонати до 
музеја стизали преко виш е руку, најчеш ће након ратних 
превирањ а праћених безакоњ ем, пљачком, те дубоким 
политичким и социјалним потресима. Реч је, наравно, о 
не тако ретком контексту модерне музеологије, јер је 
порекло знатног броја предмета у најзначајнијим 

1музејима у свету такође обавијено велом тајне.
У збиркама Уметничког одељењ а у Завичајном 

музеју у Јагодини такође има предмета који су на 
волш ебан или просто непознат начин постали део 

2музејске грађе. М еђу експонатима о чијем пореклу нема 
званичних података је, на пример, и неколико изузетних 
скулптура из власниш тва породице Теокаровић, 
некадаш њ их магната текстилне индустрије у Лесковцу и 
П араћину. Н акон Другог светског рата биле су најпре 
конф исковане, да би се потом без икаквих писаних 

3трагова обреле у јагодинском М узеју. И сти је случај и са 
неколико предметних јединица у Збирци старих 
рукописа и Збирци старе и ретке књ иге. М ала збирка 
средњ овековних рукописних одломака из манастира 
Хиландара, приспела у музејске ф ондове још  1971. 
године, откривена је и обелодањ ена тек тринаест година 

4доцније, а тек недавно су међу књ игама музејске 
библиотеке неочекивано пронађени рукопис Сергеја 
Смирнова Краљева црква на Дедињу, са оригиналним 
нацртом за ктиторски натпис за исту цркву Н иколаја 

5Краснова. Н а своје целовито изучавањ е још  увек чекају 
два рукописа на немачком језику, некада у власниш тву 
аустријских племићких породица ф он Бутлар и ф он 

6 7М оскон, три српска богослуж бена рукописа XVIII века, 
као и неколико занимљивих јединица у збирци старе и 

8ретке књ иге. М ада ова грађа није била често предмет 
изучавањ а, једном је делу ипак посвећена већа паж њ а 

1    Довољно је подсетити на рукопис познатог Н икољског јеванђеља који се до 
П рвог светског рата чувао у Н ародној библиотеци у Београду, да би се након 
нестанка услед крађе појавио много касније чак у И рској, где се и данас чува у 
колекцији Chester Beatti у Даблину, уп. Ј. М аксимовић, Српске средњовековне 

минијатуре, Београд 1983, 113-114.
2  За основне податке о М узеју, в. М . Којић, Завичајни музеј Јагодина, 

Енциклопедија српске историограф ије, пр. С. Ћ ирковић, Р. М ихаљчић, 
Београд 1997,  218.

 3      О  томе, в. Б. Ц ветковић, Неколико необјављених скулптура из Завичајног музеја 

у Јагодини, Лесковачки зборник XXXVIII (1998), 177-186.
 4       Уп. Б. Ц ветковић, Тирићеви хиландарски одломци из збирке Завичајног музеја у 

Јагодини, Археограф ски прилози 16 (1994), 91-140. Касније је објављено 
потпуно ф ототипско и каталош ко издањ е збирке, в. исти, Oсам векова 

Хиландара. Хиландарски рукописни одломци из збирке Завичајног музеја у 

Јагодини. каталог, Јагодина 2002.

5  ЗМ Ј, Ц КУ 3807/93, инв. бр. 1261, 1262; Б. Ц ветковић, Трагови ликовног 

стваралаштва Руса емиграната у Јагодини, Корени 1 (2003), 121-122.
6     Реч је о предметним јединицима у Збирци рукописа: рукопис П есмарице, инв. 

бр. 818, рукопис Дневника, инв. бр. 819, као и једна аутобиограф ска белеш ка 
инв. бр. 1260. У М узеј су стигле као део великог откупа заоставш тине старе 
јагодинске породице М арковић (Ц КУ 3115, 21. 12. 1986), али пут приспећа у 
породицу није познат.

7        Такође није познат начин набавке два апокриф на требничка чина инв. бр. 1257  
и 1258 и једног рукописа васкрсних јеванђеља инв. бр. 1259, предметних 
јединица у Збирци рукописа. Биће највероватније да су првобитно припадали 
јагодинској саборној цркви.

8    О д сто деведесет два примерка у музејској Збирци старе и ретке књ иге само је 
мањ и део набављен путем откупа или поклона, док се за неколико 
богослуж бених и егзегетских дела, захваљујући печатима, зна да су првобитно 
припадала Саборној цркви Св. П етра и П авла у Јагодини. У збирци посебну 
паж њ у заслуж ује тзв.  Зборник јереја Н иколаја И вановића,  инв.  бр.  131 (К-11).

*   Бранислав Ц ветковић, историчар уметности, Завичајни музеј, Јагодина 

UDK 069. 51 : 091 ( 497. 11 )
                34 : 929 Vesniћ M.
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Бранислав Ц ветковић  

9путем излож би и публикација. Због свог нарочитог 
значаја за локалну историју, поједини примерци старе и 
ретке књ иге добили су своје место и у сталној излож беној 

10поставци М узеја.
О вом приликом посвећујемо паж њ у једном 

броју предмета из Збирке старе и ретке књ иге у 
јагодинском Завичајном музеју. Њ ихов аутор  био  
М иленко Р. Веснић, један од водећих српских поли-
тичара,  дипломата и правних писаца на размеђи XIX и 

11XX века. М ада о начину на који је М узеј дош ао до ових 
књ ига у документацији установе такође нема података, 
стручна обрада је показала да су свих пет књ ига 
претходно биле у власниш тву самог М иленка Веснића. 
П ош то се на овим примерцима из Веснићеве личне 
библиотеке налазе ауторске белеш ке, додаци и интер-
венције, оне самим тим представљају раритет и велику 
вредност, а за будуће истраж иваче нова сведочанства која 
ће помоћи потпунијем сагледавањ у личности М иленка 
Веснића. Са становиш та методологије, изворна грађа ове 
врсте је драгоцен допринос истраж ивањ у савременог 
аспекта историје културе, тј.  историје приватног ж ивота.

М иленко Веснић (1862-1921), ш колован у 
Лајпцигу, М инхену, П аризу и Лондону, био је један од 
најобразованијих људи свог времена у Србији. Н акон 
ш то је 1888. године одбранио докторат у М инхену, 
вратио се у отаџбину где је изградио веома успеш ну 
каријеру универзитетског проф есора и правног писца, а 
потом дипломате и политичара. Био је најпре српски 
посланик у Ц ариграду 1891. године, потом у Риму 1900-
1904. године и најзад, од 1904. године и у П аризу, где је 
најдуж е боравио, све до смрти. О сим дипломатије и 
проф есуре на П равном ф акултету у Београду, Веснић је 
неколико пута заузим ао и највиш е полож аје у 
политичком ж ивоту Србије. Као припадник П аш ићеве 
Н ародне радикалне странке, 1906. године је био  
министар правде у српској влади, а чак два пута и 
председник владе (17. 05. 1920 - 18. 08. 1920; 11. 09. 1920 - 

1201. 01. 1921).

је

Књ иге које се данас налазе у ф онду М узеја 
представљају вредне примерке не само због Веснићевих 
забелеш ки и додатака, којима ћемо обратити пуну 
паж њ у, већ и због своје уметничке опреме јер доприносе 
познавањ у како књ иш ког повеза као облика уметничког 

13занатства, тако и екс либриса као специф ичног 
14уметничког рода.

Н ајстарија међу Веснићевим књ игама у збирци 
јесте њ егов хвалоспевни приказ црногорског грађанског 
законика, кога је по молби књ аза Н иколе током 1888. и 
1889. године приредио учени Дубровчанин Валтазар 
Богиш ић. Као и многи други правни писци тога времена 
и Веснић је дао највиш у могућу оцену овог законског 
текста с образлож ењ ем да је тако добар законик Богиш ић 
израдио захваљујући не само својој стручности, већ и 
томе ш то је радећи на тексту све време имао у виду 
специф ичне црногорске прилике и обичаје. Таква висока 
оцена наслућује се већ у наслову дела: Општи имовински 

законик за Књажевину Црну Гору и његова важност за 

науку и законодавство, критички оглед Др Миленка Р. 

Веснића, Београд 1891. Текст је најпре ш тампан у 
Годиш њ ици Н иколе Чупића,  књ. 12, у Краљевско-срп-

ској држ авној ш тампарији у Београду 1891. године, а 
потом преш тампан као посебно издањ е.

Књ ига се у Збирци старе и ретке књ иге М узеја 
води под инв. бр. 31, а по важ ећем библиоф илском 

15каталогу спада у категорију ретких српских књ ига. И ма 
ф ормат 165 х 232 mm и задрж ану оригиналну пагинацију 
из часописа (стр. 105-201), с тим ш то су приликом 
коричењ а испред и иза додати по један обичан 
непагинирани лист и по један ф орзац лист, каквим су 
облож ене и полеђине корица. Књ ига је у оригиналном 
брош ираном повезу од веш тачке кож е, који је украш ен 
златним, црним и слепим тиском. Горњ а корица има 
украсни оквир у комбинацији златног и црног тиска, 
компонован од геометријских и ф лоралних мотива у 
стилу блиском ф ранцуском необароку и Другом царству 
(сл. 1). Н а средини корице је у златотиску отиснут наслов 

9    Стара и ретка књига у светозаревачким библиотекама. Каталог изложбе, 
Светозарево 1985; Б. Ц ветковић, Свето јеванђеље манастира Благовештења, 
Археограф ски прилози 18 (1996), 353-379, исти, Триле Вукосава Рафаиловића 

из 1845. године, Зборник радова Н ародног музеја у Чачку XXVI (1996), 87-96; 
исти, Рукописни катехизис из манастира Св. Пантелејмона на Атосу, 
Археограф ски прилози 21 (1999), 333-361; Благо јагодинске библиотеке. 
каталог излож бе, ур. М . Васић, Јагодина 2002; Први српски устанак у 

историографији. Двестота годишњица Првог српског устанка и стварања 

модерне српске државе. каталог излож бе, ед. И сторијски архив Јагодине, 
Завичајни музеј Јагодина и Н ародна библиотека “Радислав Н икчевић” 
Јагодина,  ур.  М .  Јовановић,  Б.  Ц ветковић,  Јагодина  2004.

10  О  томе, в. Zavi~ajni muzej Jagodina. Stalna izlo`bena, postavka. каталог, ur. B. 
Cvetkovi}ć,  S.  Dodi}ć,  Jagodina 2001, 47-48.

11        ЗМ Ј,  Збирка старе и ретке књ иге,  инв.  бр.  31, 32, 37, 153, 154.

12   О  М . Веснићу, в. М . Н оваковић, Д-р Миленко Р. Веснић, Архив за правне и 
друш твене науке, год. XII, књ. V (XXII) бр. 3, (1922), 161-168; Љ . Алексић-
П еровић, О дноси Србије са Француском и Енглеском 1903-1914, Београд 1965; 
A. Mitrovi}ć, Jugoslavija na konferenciji mira (1919-1920), Beograd 1969; М . 
Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, Београд 1990; Н. А. П оповић, Слободан 
Јовановић и југословенска држава,  Београд  2003,  73,  76,  79,  95-97,  119-120,  
146.

13     О  повезу српских књ ига, в. чланке у Зборнику Музеја примењене уметности 18 
(1974); З. Јанц, Кожни повези српске ћирилске књиге од XII до XIX века, Београд 
1974; П овезивачи српских књ ига.  Каталог излож бе,  Београд 1981.

14     О  српском екс либрису, в. Љ . Дурковић-Јакш ић, И сторија српских библиотека 
(1801-1850), Београд 1963, 179; исти, Прилог проучавању екслибриса код Срба, 
Зборник М узеја примењ ене уметности 11 (1967), 75-84; исти, Почетак српског 
екслибриса, А рхеограф ски прилози 2 (1980), 17-31; Ex libris, Likovna 
enciklopedija Jugoslavije 1,  Zagreb 1984,  401- 402.

15        Ј.  Хркаловић,  Каталог ретких српских књига 1741-1941,  Београд 1971,  26.
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Н ЕП О ЗН АТА ЗАО СТАВШ ТИ Н А
М И ЛЕН КА ВЕСН И Ћ А

1. 

1.     

   

  М . Веснић, Општи имовински законик за Кња  
жевину Црну Гору, Београд 1891, горњ а 
корица,   Завичајни музеј,  Јагодина

Vesni}ć,General Property Code for the 

Princedom of Montenegro, Belgrade 1891, upper 
cover, Regional Museum, Jagodina  

-

M.

сличне структуре као на самој насловној страни, с тим 
ш то је ту додат и мотив у виду раскош не ф лоралне 
вињ ете. Доњ а корица у слепом тиску у потпуности 
понавља мотив са горњ е корице. Хрбат (ш ирине 1 cm) је 
раван, са насловом књ иге који је изведен у златотиску и 
капиталу, а дуж ином је прилагођен висини књ иге: 
Општи имовински законик Црне Горе. Рез је такође раван 
и позлаћен.

Н а средини унутраш њ е стране горњ е корице 
налепљен је екс либрис М иленка Веснића, граф ички 
отисак у виду листића димензија 6 х 8,8 cm, са цртеж ом 
слож еног иконограф ског садрж аја. Н а основи која 

имитира мозаичку структуру издвојена су три елемента. 
У горњ ем круж ном медаљону изведена је ведута 
манастира Ж иче, слична изгледу овог манастира на 
познијим пош танским маркама Краљевине Србије, у 
изведби Н иколе Џ анге. У доњ ем издуж еном правоу-
гаоном оквиру латиничним словима у два реда исписана 
је Веснићева девиза: Sve za obraz A obraz ni za {to. У средњ ем 
делу је аранж ман налик картуш у: преко две затворене 
књ иге налазе се змија типа Уроборос (гризе сопствени 
реп), дугачко гуш чије перо за писањ е и једна отворена 
књ ига у којој је пантљика букмаркера са привеском на 
коме је српски грб (двоглави орао са крстастим ш титом). 
Н а страницама отворене књ иге је натпис: Ex Libris Mil R 

Vesnitch. П од оквиром екс либириса ситним словима 
исписан је потпис аутора: M. Lordonnois fecit 1918, дакле, 

16рад ф ранцуског цртача М . Лордоноа из 1918. године. 
И зглед Веснићевог екс либриса на својеврстан начин 
открива њ егову слож ену личност. Чињ еница да су у 
композицији саж ети мотиви средњ овековне српске 
традиције (ведута Ж иче) и западњ ачке симболике 
(Уроборос), најдиректније указују на М . Веснића као 
осведоченог интелектуалца космополите, који је у исто 
врем е неговао снаж ан осећај националног 
припадниш тва. Језичка и азбучна прилагођеност 
натписа такође се мож е објаснити чињ еницом да Веснић 
свој екс либрис наручује у време свог боравка у П аризу 
(1904-1920).

На насловној страни књ иге налази се још  један 
Веснићев екс либрис, али у облику печата (Р=3,3 cm). 
О тиснут је црвеним мастилом, има круж ни натпис: 
Milenko R. Vesnitch * ex libris, док је у средини отиска 

oостављен простор за библиотечки број: N  …. (сл. 2). 
Очито да је и овај екс либрис изрезан током Веснићеве 
дуготрајне дипломатске каријере.

Друга књ ига у збирци М узеја јесте Веснићев 
превод књ иге Државно-правни положај Босне и 

Херцеговине од Ханса Шнелера, Београд 1893, која је 
одш тампана у Ш тампарији Краљевине Србије. Књ ига се 
у збирци чува под инв. бр. 154. И ма ф ормат 235 х 160 mm 
и 160 страница. У оригиналном је брош ираном повезу од 
тамносмеђег платна који је богато украш ен рељеф ним 
орнаменталним оквиром у црном тиску састављеном од 
густе м реж е стилизованих ф лоралних м отива, 
идентичног облика на предњ ој и задњ ој корици. Хрбат 

16  Веснићев екс либрис није сасвим непознат науци, в. Љ . Дурковић-Јакш ић, 
Прилог проучавању екслибриса код Срба,  79,  сл.  9. И пак, у наведеном чланку 
М . Лордоноа се као аутор екс либриса не помињ е, нити на репродукцији екс 
либриса има њ еговог потписа.
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књ иге (ш ирине 13 mm) је раван и носи скраћени наслов 
изведен у црном тиску: Положај Босне и Херцеговине. Рез 
књ иге је раван и обојен црвеном бојом. О во је једини 
примерак који нема нити Веснићев екс либрис, ни било 
какве друге записе који би се могли довести у везу са 
имаоцем. И пак, с обзиром на повез и ова књ ига је по свој 
прилици првобитно припадала самоме Веснићу.

Трећа Веснићева књ ига у збирци јесте њ егов 
велики преводилачки подухват, наиме, превод двотомне 
студије међународног права познатог правног писца 
Алф онса Ривијера, ш вајцарског конзула и проф есора на 
универзитетима у Бриселу и Лозани. П римерак који се 
налази у збирци јесте само други том овог дела са 
насловом: Алфонса Ривијера Основи међународнога 

права, с пишчевим овлашћењем превео и допунио Д-р. М. 

Р. Веснић, професор Велике школе, члан Института за 

међународно право, Књига друга, Београд 1898. 
Ш тампана је у Држ авној ш тампарији Краљевине Србије 
са осамнаест страница пагинираних римским бројевима 
испред 504 стране пагиниране арапским бројевима, иза 
којих је при коричењ у додат још  један непагиниран лист.

У музејској збирци књ ига се води под инв. бр. 32. 
Књ ига је ф ормата 165 х 240 mm, у оригиналном је 
брош ираном повезу од тамнозеленог платна који је 
богато украш ен рељеф ним орнаменталним оквиром у 
златном и црном тиску (сл. 3). За облагањ е полеђина 
корица употребљен је луксузни ф орзац папир зелене боје 
са густом мреж ом стилизованих ф лоралних мотива, 

17произведен у Бечу или П еш ти. Н а горњ ој корици књ иге 
је изведен богат украсни оквир састављен од стилизо-
ваних геом етријских и ф лоралних орнам ената у 
златотиску, док су на средини у златном тиску дати 
наслов дела, имена аутора и преводиоца, као и једна 
ф лорална вињ ета. Н а доњ ој корици је идентичан украсни 
оквир, али изведен само у црном тиску. Хрбат књ иге 
(ш ирине 4 cm) је раван и богато украш ен стилизованим 
ф лоралним и геометријским мотивима у златотиску. Н а 
хрпту се такође у златотиску налази и наслов дела. Рез 
књ иге је раван и позлаћен.

Н а средини полеђине горњ е корице, на 
луксузном ф орзац папиру налепљен је Веснићев екс 
либрис, рад Ф ранцуза М . Лордоноа, истоветан као и код 
првог описаног примерка (сл. 4). Н а полеђини ф орзаца у 
горњ ем левом углу налепљен је новински исечак са 
приказом двотомне студије о међународном праву и 
обичајима у античкој Грчкој и Риму Колмана Ф илипсона 

(Coleman Phillipson, The International Law and Custom of 
Ancient Greece and Rome) из неког вероватно америчког 
часописа. Н а прелиминарној насловној страници у 
горњ ем делу утиснут је Веснићев печатни екс либрис, 
такође црвеним мастилом, са истим текстом као и у 
претходном случају.

Н а верзо страници последњ ег непагинираног 
листа налази се запис плавим мастилом, исписан 
Веснићевом руком у десет редова комбинованим 
ф ранцуским и српским језиком, необичне садрж ине, 
чијом се анализом овде не мож емо бавити. Запис 
доносимо са разреш еним скраћеницама означеним 
малим заградама:

M(ada)me de Castiglione “Je en certain aussi qu'elle 

2.

2.  

 М . Веснић, Општи имовински законик за 

Књажевину Црну Гору, Београд 1891, насловна 
страна са печатом и екс либрисом,  Завичајни 
музеј,  Јагодина
M. Vesni}, General Property Code for the Princedom 
of Montenegro, Belgrade 1891, title page with ex-
libris,  Regional Museum,  Jagodina

17       За идентичан ф орзац папир,в. З. Јанц, Дворски књиговезац Франц Енгелхарт,
        Зборник М узеја примењ ене уметности 26-27 (1982/1983) , 79,  сл.  17.
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3.     

3.

А. Ривијер, Основи међународнога права, пре-

       вео и допунио М. Веснић, Београд 1898,  горњ а
       корица,  Завичајни музеј,  Јагодина

   A. Rivijer,  Introduction to International Law,  tran-
       slated  and  supplemented  by  M. Vesni},  Belgrade
      1898,  upper  cover,  Regional  Museum,  Jagodina

4.

4.   

    А. Ривијер, Основи међународнога права, пре-
       вео и допунио М. Веснић, Београд 1898, екс либ-
       рис на украсном ф орзац папиру на  полеђини
       горњ е корице, Завичајни музеј, Јагодина

A. Rivijer, Introduction to International Law, 
translated and supplemented by M.Vesni , 
Belgrade 1898, ex-libris on the decorative fly-leaf 
paper on the back of the upper cover, Regional 
Museum, Jagodina

}

avait confrerie à retenir le pape à Rome lorsqu’elle fut expris 
deleguer aupres de Pie IX par V(ictor). E(mmanuel). porteur 
de promesser et l'offrer pleines de conciliation au Souverain-
Pontife. Enfin on peut affirmer qu'elle eut assez l'influence sur 
l'esprit de N(apoleon). III …  pour le determiner à vouloir la 
présence de {du Comte}Cavour au Congrès de Paris, ou fut 
posée la question de l'unité du Royaume d'Italie”.

[тајна повереница В(иктора). Е(мануела). II код 
Н аполеона III. У завеш тањ у наређује да се сахрани le 
chemin de nuit de Compiègne, battiste et dentelle 1857]

О  личностима које се спомињ у у запису (папа 
П ије IX, италијански краљ Виктор Емануел II, гроф  

Камило Кавур и ф ранцуски цар Н аполеон III) говори се и 
у првом тому Ривијерове књ иге, ш то донекле осветљава 
појаву записа. И пак, откривањ е правог смисла записа 
јесте задатак за компетентне историчаре.

Четврта књ ига у збирци јесте још  један Веснићев 
превод, Општинске финансије од Л. Пол-Дибоа, 
ш тампан у београдској ш тампарији  Милош Велики  

Штампарија Бојовића и Мићића,  1900. године. Књ ига се 
води под инв. бр. 153, формата је 220 х 160 mm, и има 214 
страница. П овез је оригинални, састављен већим делом 
од украсног масног папира неправилне ш аре коју чини 
густа мреж а плавичастих овалних мотива на пурпурној 
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5.  

5.  

М . Веснић, Имбро Игњатијевић Ткалац. Први 

помен, Београд 1913, екс либрис на украсном 
ф орзац папиру на полеђини горњ е корице и 
визит карта Ж . Клемансоа, Завичајни музеј, 
Јагодина

 M. Vesni}, Imbro Ignjatijevic Tkalac. First mention, 
Belgrade 1913, ex-libris on the decorative fly-leaf 
paper on the back of the upper cover and visiting 
card of G. Clemenceau, Regional Museum, 
Jagodina

основи. Хрбат (ш ирине 16 mm), повезан тамнозеленим 
платном, јесте раван и има у три реда у златотиску 
изведене наслов и име аутора: Општи финансије, књ. 2, 

Др. М. Р. В. Рез књ иге је раван и позлаћен.
Н а средини полеђине горњ е корице, на ф орзац 

папиру црвене боје налепљен је Веснићев екс либрис, рад 
Ф ранцуза М . Лордоноа, истоветан као и код два описана 
примерка. Н а насловној страници у горњ ем десном делу 
утиснут је и Веснићев печатни екс либрис, такође 
црвеним мастилом, са истим текстом као и у претходним 
случајевима.

П ета и последњ а Веснићева књ ига у музејској 
збирци истовремено је и најзанимљивија, с обзиром на 
то да има највећи број додатака. Реч је о монограф ији 
посвећеној ж ивоту и раду познатог књ иж евника, 
полиглоте и публицисте И мбра И гњ атијевића Ткалца 
(1824-1912), коју је Веснић објавио поводом прве 
годиш њ ице од Ткалчеве смрти. Текст је најпре објављен у 
Годиш њ ици Н иколе Чупића,  књ.  23,  а онда преш та-
м пан као посебно издањ е с насловом: Имбро 

Игњатијевић Ткалац. Први помен, од Д-ра Мил. Веснића, 

Државна штампарија Краљевине Србије у Београду 

1913.
Књ ига се у збирци води под инв. бр. 37, има 

ф ормат 155 х 240 mm и оригинални брош ирани повез од 
тамнобраон платна. Горњ а корица је скромно украш ена 
непроф илисаним троструким оквиром у златотиску, 
који је на доњ ој корици поновљен, али само у слепом 
тиску. Н а средини горњ е корице изведен је, такође у 
златном тиску, наслов с малом вињ етом коју чине 
преплет и хералдички љиљани. Књ ига има 56 страница и 
додате ф орзац листове са густом мреж ом сецесијских 
мотива. Н а средини полеђине горњ е корице налепљен је 
још  један Веснићев екс либрис, идентичан претходно 
поменутим.

И знад екс либриса, у горњ ем левом углу 
налепљена је и визит карта ф ормата 8,2 х 4,6 cm, Ж орж а 
Клемансоа (1841-1829), двоструког председника Репу-

блике Ф ранцуске (1906-1909; 1917-1920) и министра 
војног у П рвом светском рату (сл. 5). Н а њ ој је у три реда 
одш тампан текст: G. Clemenceau, Président du Conseil, 

Ministre de la Guerre, док је сам Ж . Клемансо на визит 
карти дописао посвету М . Веснићу: Merci de tout mon 

coeur Cher et noble ami, и датирао је у 8. новембар 1918. 
године: 8. XI 18. О ва визит карта непосредно сведочи о 
блискости која је постојала између М иленка Веснића, као 
члана српске делегације на мировним преговорима у 
П аризу, и Ж орж а Клемансоа, једног од најзначајнијих 
преговарача на страни великих сила.

Н а ф орзацу књ иге налепљен је и чланак 
ћен самом И мбру И гњ атијевићу Ткалцу, који је под 
насловом Имбро пл. Ткалац. О пјеснику Горскога Вијенца, 
М иленко Веснић објавио десет година раније у познатом 
дубровачком часопису Срђ, органу српски оријенти-
саних интелектуалаца у Далмацији. Н а претходној, 131. 
страни часописа, на горњ ој маргини Веснић је црним 
мастилом забележ ио и реф еренцу: Срђ (Srđ) 16 фебруара 

181903.
Н а насловној страни ове књ иге налази се и 

потпис археолога Сава Ветнића, бивш ег радника 

посве-

18     Др. М . Р. В(еснић), Имбро пл. Ткалац. О пјеснику Горскога Вијенца,  Срђ, 16. 02. 
1903,  132-134.
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Завичајног музеја у Јагодини. О вај би потпис могао 
непосредно сведочити о начину приспећа Веснићевих 

19књ ига у јагодински М узеј. Кроз цео текст монограф ије о 
Ткалцу могу се пратити Веснићеве коректорске исправке 
и допуне, а једна од већих је она на горњ ој маргини 37 
стране.

Н а полеђини доњ е корице налепљена је и једна 
умрлица, ф ормата 28 х 22 cm, преминулог Љ удевита 
Вулићевића (1839-1916), у српској дијаспори веома 
пош тованог књ иж евника, проф есора и новинара. У 
ш ироком црном овкиру под крсним знаком текст 
умрлице у десет редова на италијанском језику гласи: Lo 

spirito di Ludovico Vulicevic scrittore serbo predicatore del 

Vangelo lasciò il proprio corpore il giorno 27 luglio 1916 

benedicendo, amando '… in molte tribolazioni chiamai il 

Signore ed Egli mi rispose'. П од ш тампаним текстом 
умрлице је црним мастилом записано још  и: Napoli, 

Ospedale Svizzero, ш то значи да је Љ . Вулићевић 
преминуо у ш вајцарској болници у Н апуљу.

У књ изи се налази и једно кратко писмо 
20адмирала Драгана П рице, писано 29. децембра 1920. 

године у Београду и насловљено М . Веснићу као 
председнику српске владе. С обзиром на то да се писмо 
односи на  И.  Ткалца, разумљиво је ш то га је Веснић чу-
вао у својој књ изи посвећеној Ткалцу. Текст писма гласи:

Високопоштовани
Господине Председниче !

Изволите примити моју
најтоплију благодарност, што
сте ми скренули пажњу
и на великога Југословена
Имбру И. Ткалца и на
Његова пријатеља Максу
Прицу, који је потекао из
моје граничарске задруге у
Кореници. Син кореничког
проте довинуо се је до части
Септемвира у хрватској влади,
играо је у политици 1860их годи
на важну улогу на страни
Мађарофила (: као што је и
благопокојни Ткалац био:) и
био је неко време чак у ком-
бинацији за бана Хрватског.
Присни пријатељ и колега
покојног Суботића, оца
нашег велког хирурга у Београду и
нетом умрлог руског ђенерала
Дејана Суботића.
Благодарећи Вам поновно
од срца, молим Вас, Господине

Председниче да изволите прими-
ти уверење мога неограниченога
поштовања, којим имам част
бележити се

Ваш смерно одани
Адмирал Драган Прица

29. децембра 1920. у Београду

Н а крају овог кратког прилога треба нагласити 
да су свих пет Веснићевих књ ига највероватније биле 

21повезане у Београду, док су екс либриси настали касније, 
вероватно оба у П аризу, након тога ш то се Веснић 
прихватио полож аја посланика у Ф ранцуској 1904. 
године.

О ва мала, досад непозната заоставш тина М . 
Веснића свакако ће допринети неш то бољем познавањ у 
њ егове личности, с обзиром на то да у савременој 
историограф ији није било озбиљ нијих покуш аја 
истраж ивањ а Веснићевог јавног дела. С обзиром на углед 
и обимну библиограф ију коју је за собом оставио нема 
сумњ е да ће у будућности бити предузета свеобухватнија 
испитивањ а која ће и ову личност новије српске историје 
на потребан начин осветлити.
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Н ЕП О ЗН АТА ЗАО СТАВШ ТИ Н А
М И ЛЕН КА ВЕСН И Ћ А

Summary

Amongst the items in the Collection of ancient and 
rare books in the Regional Museum in Jagodina (Central 
Serbia), there are five that originally belonged to the private 
library of Milenko Vesni} (1862-1921), well-known Serbian 
university professor of law, diplomat, and politician, who was 
either the author or translator of all five. The books contain 
several personal seals and original ex-libris stickers of Vesni}, 

clearly denoting their proprietor. There are also several inter-
esting inscriptions, ex-votos and letters, which have survived 
ordeal of his personal library.
 From the point of art history and prosopography, the books 
may contribute to our better understanding of the book-
binding craftsmanship, the history of Serbian ex-libris, and 
last but not least of the personality and important scholarly  
work of Milenko Vesni}.

BRANISLAV CVETKOVI]*

UNKNOWN HERITAGE OF MILENKO VESNI]

*    Branislav Cvetkovi},  Art Historian,  Regional  Museum,  Jagodina 


