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VII ДНЕВНИК

ПРЕДГОВОР

Јован Јовановић (1869–1939) био је један од значајних учесника у политичком животу Србије 
пре и током Првог светског рата, као и у потоњој југословенској држави. Познат је под надимком 
Пижон, што на француском језику значи голуб. Његов пријатељ Павле Поповић ословљавао га 
је надимком Пиђонино.

Рођен у Београду, Јовановић се у њему школовао, завршивши основну школу, гимназију и 
Правни факултет. Лисанс (лиценцијат) права одбранио је у Паризу. У државној служби био 
је од 1892, понајвише у дипломатији.  Једини послови изван ове службе били су му: писар у 
београдском варошком суду (1892), ванредни професор Административног права на Великој 
школи (1900–1901) и секретар Министарства финансија (1903). Све остало време провео је у 
дипломатској служби, у Министарству иностраних дела, почев од 1896. године. Као дипломата 
службовао је у скоро свим дипломатским звањима у Београду, Цариграду, Софији, Скопљу, Атини, 
Каиру, Цетињу, Бечу и Лондону. Године 1904. постављен је за шефа Конзуларног одељења, а 1911. 
за начелника у Министарству иностраних дела. Био је још два пута на значајнијим функцијама – 
министар спољних послова (1912, свега два и по месеца) и министров помоћник (1914–1916). 
Каријеру дипломате завршавао је два пута, будући да је два пута пензионисан, после вршења 
функције посланика у Лондону (1916–1918) и именовања за посланика у Вашингтону, али на 
ту дужност није ступио (1920). Време када је Јовановић био у дипломатској служби Краљевине 
Србије, период је њеног највећег успеха и време када су дипломатију србијанске државе водиле 
врхунске дипломате, предане свом послу и својој држави.

Јовановићево пензионисање није означило крај његове каријере. У новој држави посветио 
се унутрашњој политици, пошто се прихватио  посланичког звања (1920–1925). Био је члан 
Земљорадничке странке и по мишљењу Јаше Продановића био је њен „стварни шеф“.

Вредна је пажње и Јовановићева књижевна делатност, схваћена у најширем значењу овог 
појма. Био је сарадник у завидном броју листова и часописа, како у земљи, тако и у иностран-
ству. Скоро сви радови које је написао односе се на две теме: на спољну политику Србије и на 
национално питање. Пишући о овим појавама после завршетка Првог светског рата, нарочито 
о првој, Јовановић је обилато користио своје дневничке записе, који нажалост нису сачувани у 
целини. Није познато да ли их је уништио аутор након што су искоришћени, или су нестали на 
неки други начин.  

Јован Јовановић бавио се преводилаштвом од 1891. до 1933. године. И да се само преводи-
лаштву посветио, припало би му пристојно место у српској култури. Највише је преводио Жила 
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Пајоа, а ми помињемо само преводе Чича Горија Балзака и Гучову Дипломатску историју модерне 
Европе од Берлинског конгреса до Версајског мира (1878–1919). 

Дневник Јована Јовановића део је његове богате збирке докумената која се чува у Архиву 
Југославије и садржи 92 архивске кутије. Архивистички је обрађен један њен део, 69 кутија, 
с инвентаром као информативним средством. Преостали део још је необрађен, али се може 
несметано користити пошто је урађен одговарајући попис садржаја преосталих кутија. Дневник 
се чува у кутији број 54. Мањи део писане заоставштине Јована Јовановића налази се у Архиву 
Македоније у Скопљу. 

Раздобље које обухвата Јовановићев Дневник време је када је обављао дипломатске послове; 
из тог разлога он је, пре свега, посвећен спољној политици Краљевине Србије. Није познато да 
је после свршетка Првог светског рата водио дневничке записе попут ових.

Јовановићев Дневник ретко је коришћен у историографији, а разлог томе јесте чињеница 
да је рукопис скоро нечитљив, јер је мастило избледело, а слова су исписана ситно, те су стога 
тешко препознатљива. Нека места су сасвим нечитљива, што је назначено у самом тексту, у виду 
напомене приређивача. Стога смо имали немало проблема са ишчитавањем многих речи, али 
смо уверени да смо тај посао ваљано обавили. На прсте би се могли набројати историописци 
који су само навели овај Дневник, а Ненад П. Габрић (видети фусноту 1), једина особа која га 
је чешће користила (цитирао га је свега седам пута!), написао је о њему само то да је „изузетно 
богата ризница за научно истраживање“. 

Јовановићев Дневник није редовно вођен, има празнина, али када се погледа у целини, оставља 
утисак импозантног дела и по обиму и по значају података корисних истраживачима Великог рата, 
пре свега за проучавање дипломатије Србије, њених односа са савезницима и непријатељима, 
као и Јовановићеве улоге у свим тим збивањима. 

Дневник почиње 1896, а завршава се 1920. годином. Јовановић није уредно водио дневничке 
белешке све до 1914, али јесте у периоду 1915–1918, а делимично и до 1920. године. Може се 
рећи да су дневни записи од августа 1916. до краја 1918. редовни, опширни и садржајни. Бу-
дући да недостају дневнички записи из значајне 1914, нити их има сачуваних у било ком облику 
у његовој заоставштини у Архиву Југославије, нити се ишта поуздано зна о њима, то читаоце 
упућујемо на његове радове о догађајима из те године. Сви они су непосредно или посредно 
везани за тему одговорности Србије за избијање Првог светског рата: 

– „Из историје Светског рата: Први дани после Сарајева“, Нова Европа, књига I, број 1, 
Загреб 1920.

– „Сарајевски атентат и планови Фрање Фердинанда“, Српски књижевни гласник, књига XII, 
свеска 5, Београд 1924.

– „Одговорност за светски рат“, СКГ, књига XV, свеска 5, Београд 1925.
– „Пред сарајевски атентат“, СКГ, књига XIX, свеска 1, Београд 1926.
– „Психологија сарајевског атентата“, СКГ, књига IX, свеска 7, Београд 1926. 
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– Одговорност Србије за Светски рат, Београд 1927.
– Сарајевски атентат и Србија, Београд 1927.
– Порекло Светског рата, Београд 1930.
Јовановић је аутор још неколико запажених и хвале вредних књига. Мада је био правник по 

образовању, његова интелектуална делатност понајвише је исказана у историографији:
– Борба за народно уједињење 1903–1918, Београд 1937.
– Борба за народно уједињење (1914–1918), Београд 1935.
– Јужна Србија од краја XVIII века до ослобођења, Београд 1941.
– Дипломатска историја Нове Европе (1918–1938), књ. I–II, Београд 1938, 1940.1 
Догађаји из 1914. били су несумњиво најзначајнија збивања током целог рата. Промене које 

су уследиле 1918. непосредна су последица ових збивања, делимично коригована услед неколико 
битних догађаја који су пресудно утицали на ток ратовања. Стога и у светској и у српској исто-
риографији број радова о избијању Великог рата знатно преовладава у односу на број радова 
о његовом завршетку и преуређењу Европе. Српска историографија, пре свега, али и светска, 
сиромашније су због многих несталих и (намерно или ненамерно) уништених докумената. Два 
таква документа вредна су пажње. 

1) Записници са седница владе Краљевине Србије из 1914. године. Записници су вођени, али 
се не може утврдити како су и да ли су нестали.2 Њихово проналажење и публиковање био 
би највећи допринос српске историографије обележавању Првог светског рата и несумњиви 
издавачки подухват. 

2) Записи из 1914. године у Јовановићевом Дневнику. На основу увида у оригинал не може се 
донети никакав поуздан закључак, осим запажања да у тој свесци дневнички записи нису вође-
ни, сем за период 5–12. августа. Та чињеница уверава нас да је марљиви Јовановић ипак водио 

1 Потпуна библиографија у: Ненад П. Габрић, Јован Јовановић Пижон и европска дипломатија Србије (1913–1918), 
Београд 2011, стр. 349–390. 

2 Познато је да су записници са седница србијанске владе вођени током 19. века, али неуредно. Досада су објављени: 
Записници седница Министарског савета Србије 1862–1898 (приредио Никола Шкеровић), Београд 1952; и 
Записници седница Министарског савета Србије 1915–1918 (приредили Драгослав Јанковић и Богумил Храбак), 
Београд 1976. Део седница Министарског савета из времена српско-турских ратова (1876–1878) записао је и 
публиковао Јеврем Грујић у трећој књизи Записа (Београд 1923). Кад је реч о 1914. години, Јанковић и Храбак 
тврде да на „почетку рата записници нису вођени“ (стр. 7), али не наводе ниједан податак којим би читаоце или 
истраживаче уверили у ову тврдњу.
У кризним временима, посебно оним која су узроковали ратови, вођени су и тајни деловодни протоколи.  У то да 
је нешто такво постојало и у време Великог рата, дакле и 1914, не би требало сумњати. О томе смо у литератури 
пронашли само један податак. Васа Казимировић у књизи Црна рука (Нови Сад 2013), на страни 605, у напомени 
број 509 пише: „Архив Југославије, збирка Јов. Јовановића, Поверљиви деловодни протокол из 1914. године“. 
Он чак цитира из овог документа део телеграма Пашића Путнику! Сви наши напори да пронађемо „Поверљиви 
деловодни протокол из 1914. године“ не само у овој збирци већ у било ком нашем архиву, завршили су се неус-
пехом. То не значи да „Поверљиви деловодни протокол из 1914. године“ не постоји, већ да би ваљало наставити 
трагање за овим Казимировићевим податком.
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дневничке записе, али њихова судбина засада остаје обавијена тајном. Истичемо да оно што је 
Јовановић записао о тим догађајима истог дана или неки дан касније, у време једне од најтежих 
година у повести српског народа и србијанске државе, није исто у односу на оно што је писао 
о истим тим збивањима по окончању рата, када се наставило с укрштањем копаља о избијању 
Великог рата, у сасвим другим и нимало блажим политичким околностима. Пред српском 
историографијом одавно је тај изазов, нимало лак, чак и болан, да се публикују записници са 
седница Министарског савета из 1914, као и Јовановићев Дневник из исте године. Ако су доку-
менти нестали у вихору рата, ствара се сасвим другачија слика од оне која постоји у случају да су 
они сакривени. Уверени смо да нема више никаквих разлога да ова значајна документа не буду 
доступна нашим и страним истраживачима Првог светског рата.

Чини се да је Јовановић своје дневничке записе припремао за публиковање, ако не све, а оно 
бар оне који се односе на период његовог службовања у Лондону, и то одмах после завршетка 
дипломатске каријере. На то указују поједина места у записима у којима аутор упућује на неке 
раније или касније догађаје или појединости.

Јовановићев Дневник, осим почетног периода, обухвата време Великог рата (1915–1918), као 
и његова књига Стварање заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца (књ. I–III, Београд 1928, 
1929, 1930). Ваљало би у појединостима проучити како је настала ова књига, пошто је несумњиво 
заснована на пишчевом Дневнику. На такав закључак упућује нас чињеница да је први том ове 
књиге цео посвећен 1914. години, до извођења видовданског атентата, чиме се „завршава пре-
дигра Светског рата“. У „Поговору“ аутор истиче да ће у другој књизи, истог обима, приказати 
Велики рат! Ова несразмера у подели времена Првог светског рата и томова књиге није могла 
да опстане, те је аутор цео рат приказао у два тома. Ни овим Јовановић није време и догађаје 
ваљано распоредио, те остаје непознато зашто је тако поступио.

За писање првог тома ове књиге, као и за писање свих осталих радова посвећених избијању 
рата 1914. године, Јовановић се понајвише користио својим Дневником. Отуда претпоставка 
да је из Дневника сам уклонио записе о њој. Вреди напоменути да је први том ове књиге бољи 
од остала два, да је садржајнији, уреднији и конципиранији. Он је, иначе, много коришћен, 
а мало цитиран. 

Неколико културних посленика усудило се да напише кратка сећања на Јована Јовановића. 
Слободан Јовановић, који је с њим започео дипломатску каријеру, оставио је вредан податак о 
његовом раду и марљивости у писању дневничких записа. „Он је имао огромну радну снагу; чак и 
онда када није било канцеларијског посла, непрестано је нешто читао и бележио – и убрзо држао 
је сву архиву пропаганде у прстима [...] Јовановић се слабо мешао у разговор – он је уопште био 
ћутљив човек – али, ако није много говорио, много је слушао и опажао. После кратког времена 
имао је своје утврђено мишљење о свима важнијим посетиоцима – и то је мишљење било углавном 
тачно. Запажао је код људи главну ствар, управо ону коју је с погледом на дани посао требало 
запазити. Остало га се није тицало. Било је међу нашим агентима људи непоузданих, али иначе 
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занимљивих, који су нешто хитрином нешто лепоречивошћу умели да забашуре свој нерад или 
неуспех. Иако још млад, Јовановић је имао сигурно око за ову врсту људи, и могао је зачас, само 
једном речи, неки пут и само једним погледом, да их избаци из седла.“ Вреди напоменути и следеће 
запажање Слободана Јовановића: Светислав Симић, њихов претпостављени у Министарству, 
битно је утицао на то да се Јован од чиновника развије у вредног националног радника.3

Ово запажање познатог историка уверава нас у то да су записи у Дневнику Јована Јовановића 
поуздани.

***
Рукопис Дневника Јована Јовановића има више целина, које је сам Јовановић обележио као 

такве. Оне обухватају одређени период, па ћемо их као такве и навести, с његовим датирањем. 
Све дневничке белешке вођене су у свескама различитог формата, писане ћирилицом и разли-
читим бојама мастила.

1) Део Дневника који обухвата период 27. VII 1896. – 15. XI 1896. писан је на листовима каро-
-папира, пресавијеним напола тако да су добили форму свеске. Рукопис је читак, без преправки 
на самом тексту. На првој страни свеске записао је „I-ва књига“.

2) Део Дневника који обухвата период 4. III 1898. – 6. IX 1899. писан је у свесци са широким 
линијама и црним јачим корицама. Има 144 исписане стране. 

3) Део Дневника  који обухвата период 16. IV 1903. – 30. IV 1903. исписан је на седам мањих 
појединачних листова каро-папира.

4) Дневнички записи 30. XII 1903. – 1. V 1904. писани су на три појединачна листа без линија, 
на пет страна. На полеђини трећег листа аутор је записао: „Био отправник послова у Софији 
1903–1904“. 

5) Део Дневника који обухвата време 10. IV 1910. – 2. XII 1910. писан је на 31 страни, у де-
ловима свеске у којој се водило финансијско и рачуноводствено пословање. По рукопису би се 
рекло да је писан у више наврата.

6) Део Дневника који обухвата време 4. VIII 1914. – 14. VIII 1914. исписан је на три поједи-
начна листа без линија, на пет страна.

7) Део Дневника вођен од 4. IX 1915. – 14. X 1915. писан је на 25 листова каро-папира, само 
с једне стране, нечитљивим ситним словима.

8) Овај део Дневника, који је Јовановић обележио као „I књ. 15. VIII 1916. – 9. XI 1916“, пи-
сан је на листовима без линија, пресавијеним напола, а спојеним у виду свеске. Писан је с обе 
стране листа, на 67 страница, веома ситно, и текст је тежак за читање. Очито је да је овај део, 
као и наредне свеске, II, III и IV, писао континуирано на основу других бележака, вероватно 
с циљем да их припреми за објављивање.

3 Слободан Јовановић, „Јован М. Јовановић – Успомене из младости“, Сабрана дела. Из историје и књижевности, 
књига I, Београд 1991, стр. 580–581.
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9) Део Дневника који је Јовановић обележио као „Лондон II књ. 9. XI 1916. – 9. XI 1917“, 
писан је на истом папиру, на 191 страни. 

10) Јовановић је као трећу књигу Дневника обележио: „III 10. новембар 1917. – 29. XII 1918“. 
Начин вођења бележака и облик свеске исти су као и под бројевима 8 и 9. Овај део Дневника је 
најопширнији, броји 216 страна.

11) Део Дневника на чијој првој страни је уписано „1919“, писан је на папиру истог формата, 
ћирилицом и црним мастилом, такође ситним словима, тешко читљивим. Исписано је 37 страна 
текста.

12) Део Дневника са записима 22. XII 1919. – 2. I 1920. писан је на меморандумима – дво-
листовима: „Jugoslav Committee London“. Исписано је пет страна текста, ћирилицом, црним 
мастилом, у једном даху.

13) Део рукописа Дневника који је Јовановић означио „IV 17. VIII 1916. – 20. XI 1918“, писан 
је као и делови означени „I књ.“, „II књ.“, „III књ.“, и по свему судећи, то су његове „личне депеше“, 
како је то навео на више места у самом Дневнику и уредно упућивао читаоце на њих. Депеше су 
писане за време службовања у Лондону, и броје 71 страну рукописа.

Датуми у Дневнику су по старом календару, осим у оном делу дневничких записа који се 
односе на време од 22. децембра 1919. до 2. јануара 1920. године. Нови календар у Краљевини 
СХС почео је да се употребљава 15. јануара 1919, када је тај датум прерачунат у 28. јануар.

Београд, 16. октобар 2014. Приређивачи
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1896.

27. VII 1896.
Г. благајник читао о иради, коју је, како Д.[невни] л.[ист] јавља, султан издао, којом признаје 

срп.[ску] народност... „Биће око 20.000 радикала на сутраш.[њем] збору.“
Г. Радичевић тражи дувана.
Г. Радичевић доноси једно писмо „Неће на збор радикални“.
Г. М. Поповић тражи г. Слободана.
Г. М. Поповић прича о своме испиту из историје Срба. Помиње Св. Пантелеју – прича о 

П. Маринковићу кад је представљао Ст. Главаша.
Г. Ј. Христић улази љут, што паре примио није. Показује три писма „љубавна“.
Једна „Црна дама“ моли за „две-три речи“.

3. VIII 1896.
Г. И. Весић изјавио да се „жртвује“ за општу ствар па иде у Скопље.
Гђа Лепосава Томићка, мати јој је: моле да им се опрости дуг који су учинили, што их је 

проклети консул у Трсту пустио као тикву низ воду.
Један војник тражи учитељ.[ско] место у Ст.[арој] Србији.
Две карте: Сршикић и гђица Сладојевић.
Сердар доноси два акта, ћути, мимиком показује да припадају овом одељењу.
Микица – ветар – улази. Мало затим ето и „Хаџи-Кате“ из Пећи. Il y a une méprise. Мика држи 

„Хаџи-Кату“ за једну од оних двеју калуђерица, које су купиле прилоге за „... кућу“. Замеће се жива 
дебата. „Хаџи-Ката“ пишти. Микица објашњује „Хаџи-Кати“ шта је чек – помоћу чаробне речи сенет.

Јанковић: „Ако млади господин посла нема може доћи да тражи нужна вам акта.“
Митрополит говори о писму Дионисијевом којим тражи од епископа Мелентија да одмах 

упути Јаникија из Суводола. Обећава писати Нићифору о „Ханријети“. Говори о Сршикићу.
Г. Ј. Христић долази да каже збогом.
Дума моли за једног ђака, да му се изда помоћ некаква. Прича о свом разговору који је имао 

с Патримонијем о решењу македонског питања помоћу увођења фр.[анцуског] језика. Цитира 
реченицу коју му је посланик том приликом казао: „C’est la seule solution possible de la ques-
tion...“ Прави историк каријере г. посланика и de la gaffe de Madagascar... „Il est très très économe, 
mr Patrimonio.“ За 8 година направио је 250.000 динара.

Сима Поповић говори да не може остати у Скопљу, него би у Цариград.
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Сава Јакић говори о Призренској гимназији.
Секретар митрополитов доноси антимисе, еванђеља.
Хоџа Фалаџић Bône говори о себи, о бањи, о мухарему.
Један ђак (у руској униформи) тражи документа Ђурковића.
Милица Маринковићка пита да ли јој је одсуство одобрено. Хаџи Катa – Књижар Призрен-

ски. – Јерса жета – 1 дете – 3 ђака – Сава Јакић – Дмитар Пактић.
Рујанац; „Оданух душом кад Фалаџић оде...“
Микица – ветар – улети у собу: „Хајде у Топчидер.“ Чита акта нека и одлази нагло залупнув 

suiv.[ant] son habit.[ude] вратима.

4. VIII 1896.
Др М. Милов.[ановић] чита један свој чланак о македонском питању... Прича један trait из живота 

Magrou-a: „Маца1 га једног дана јурила амбрелом. Он иде Паји Денићу на тужбу: cette p... me pour-
suit partout’... La tête de Denitch. J’ai vu la gaffe que j’ai faite... j’ai fait des excuses mais, quelle gaffe!...“ У 
баба Дудиној фамилији женски је елеменат предоминантан... Авакумовић је као она добра баба која 
враћајући се из цркве спреми марјаше и даје просјацима... Једини добар и шеф целе те фамилије...

Микица улази у тај мах и после кратке паузе: „То су декадани...“
Миланковић дошао да види шта радимо.
Микица враћа се из благајне. Збогом, господо.
Миланковић узима збогом, мећући руку на срце.

5. VIII 1896.
Винтер тражи карту Турске царевине.
Јанићије архимандрит из Суводола говори о своме путу у Дечане.
Радичевић дели пошту.
Јанковић: „Молим вас Солунски речник, вратићу вам га одмах.“
Терџуман: „Господине Секретар, (брише нос) г. Д. Поповић је дошао, ја, из Врање... од 4 до 5, 

ја (брише нос опет).“
Ил. Весић дошао за решење.
Микица долази брзо, брише чело: „... Вино ћемо заједно правити... ја имам добре подруме; 

уступићу вам један...“
М. Веселиновић.
Микица – примио паре, задовољно звецка наполеонима. Идем у четвртак.
Један писмоноша. – Г. благајник. – Јова Д. М. доноси речник солунски. – Микица тражи 

амрел свој. – Г. благајник прича причу: „Чивути траже печена јаја... Срби печене кромпире 

1 qui a un oeil qui dit zut! à lautre.
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у некој крчми...“2 – Нови начелник у финансијама све иде на прстима, тако да кад иде министру 
он заборави све што сам му казао, идеје му сиђу у прсте.

Гајић настав.[ник] Призр.[енске] богос.[ловије] – Г. Јанковић тражи благајника Миланковића.
Учитељица. – Харалампије. – Призрен. Књижар. – Један богослов. – Рујанац. – Рујанац. – Ђак 

један. – Један Призренац. – Један учитељ. – Један учитељ. – Један човек. – Други човек – један 
ђак. – Још један ђак. – Један ђак из академије Кијевске. – Микица пита Ђурковића да ли може 
бити владика: „Могу, него.“ – Јоаникије. – Микица улази, разговара с њим „двојако“ и зове га 
једнако „Аћим Марковић“.

6. VIII 1896.
М. Веселиновић: „Tout frais, la rosette à la boutonnière; rire, bon enfant.“ – Радичевић намргођен, 

доноси нека акта, ronchonne. – Јоаникије. – Микица улази као ветар; „Добро јутро! Хоће ли бити 
рата?“ (смеје се грдно). Говорећи о својој фотографији вели: „Без цвикера изгледам спљош-
тен.“ – Рујанац. – Јов. Д. М. – Један учитељ. – Г. Динић. – Радичевић. – Г. Веселиновић. – Динић 
се жали, како је пет кревета променио од како је у Србији пет разних фела! „У Цариграду има 
један са жицом који ми је сасвим, сасвим подесан.“ Придикује и даље говорећи с меланхолијом 
о креветима, али га нико више не слуша. Прича како је Павловић натерао Веселиновића (који 
не зна свирати) да купи [нечитка реч].

– Л. Дума: Мене назива Јанићијевић. Пита Динића: „Поправио си се од како си отишао у 
’Цариграду’“. – Микица пита Думу: „Хоће ли бити рата?“

– „Ове године неће бити рат!“ – Јов. Д. М. узима збогом: „Дај боже да не буде.“
– Дума: Моли (Јову) момка да пита министра да ли може да прими његовог посланика. – На 

питања г. С.[лободана] Ј.[овановића] да ли има свеску на кон из Grande encyclopedie – Дума скочи: 
„Кон! Хвала г. С.“ Најзад настаје објашњење да се хоће свеска где има реч конкордат.

7. VIII 1896.
– Јоаникије, Јова: „А? Не зове се он Голуб, него Самуило? А. Голуб, то је Самуилов син!“
– Сердар: „Изволте једну депешу... речник Битољ.“
– Пећанац – (протопрезвитер in partibus) а) објашњава шта је толерирана вера; б) објашњава 

да у толерираној вери један католички свештеник не може да венча два лица друге вере, ма и 
са њиховим пристанком; в) у толерираној вери, свештеник не може проповедати изван своје 
парохије, нпр. у базелском кантону где има старих католика.

– К. Христић: „Ама је ли истина да убише турског консула из Врања?...

2 Пошто у њој нису могли ништа друго да нађу, умоле крчмара, Чивути да запрећу јаја у пепео, а Срби да запрећу кром-
пире. Они су дуго чекали и најзад стадоше да вичу на крчмара да доноси јаја и кромпире. Крчмар се одговарао како је 
умео, док не сагледа момке (које је раније био послао код стоке) где ногу пред ногу иду крчми, па им дрекну: „Где сте 
ви, овде гости... па једни ме ухватили за јајца други за кромпире... па главе да не дигнем!...“ 
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А видесте ли где нам оде Црногорка и Лацмаке?... Не иде ми у главу да се покатоличи!... Није 
ваљда луд руски цар да иде на Цетиње...“ – Сава Јакић. – Јоаникије. – Др. М. Миловановић. – 
Радичевић. – Др. Миловановић вели за Благ. Ристића кад се оженио: „Блажо, ти ћеш на свој 
начин прославити с[а] Смиљом, султана.“ – Један младић. – Један учитељ. – Др Милов.[ановић] 
говорећи о депопулацији у Француској додаје: „Ево зашто је код сиротиње више деце. Богати 
људи имају разних уживања и задовољстава, а сиротиња зими, ноћи дуге, да се не би трошила 
свећа, одмах се леже; да се не би ложила форуна одмах се приљубљује у кревету једно уз друго 
и онда... сасвим је природно да у сиротније класе деце више има.“ – М. Гајић. – Хаџи Ката. 
– Илар.[ион] Весић. – Радичевић тражи дувана. – М. Г. Ристић прави вашар, спрема, ларма. – 
Г. Динић. – Г. Лацковић. – Микица: „Пусти, [нечитка реч] твога Микицу да напише неколико 
речи.“ Настаје објашњење између њега и г. Динића. – Г. Лацковић, меће крст златан о врат (који 
је Микица купио за митрополита). – Г. М. Веселиновић. – Г. Рујанац. (Грдан се вашар направио, 
момци пакују, Микица им помаже, вадећи из сандука што они мећу, па после, морају поново да 
мећу у сандук. Сем у џепу С.[лободан] Ј.[овановић] престао, узбуђен великом лармом, да ради. 
Радичевић – Најзад, затвори се сандук и сви остадоше живи. – Микица рачуна нешто. – Улази 
Радичевић. – Јоаникије тужан одлази кад чује да пара нема. Један учитељ. – Један човек. – Један 
учитељ. – Мрав. – Један Црногорац: „Турио сам једну молбеницу јутрос... простите прјекосу-
тре ћу доћ.“ – Учитељ један. – Писар Митрополитов. – Г. Мелко Радуловић. – Један сврш.[ени] 
природњак. – Један чиновник сипа мастило. – Један учитељ. – Други учитељ. – Један човек. – 
Један учитељ. – Други учитељ. – Јерођакон. – Г. Сима Поповић. Г. Стев. Д. Видаковић тражи 
карту до Цариграда. – Лаковић прича о Чохаџићу његову извесну ноћ у вагону, у Нишу и код 
„Круне“. – Један учитељ.

8. VIII 1896.
Радичевић. – Г. Динић. – Веселиновић. – Др Милован: говори о египат.[ском] питању. Прича 

о Пјеру који је имао био нарочито благоволење према Лују Блану, зато што је овај последњи 
био мањи још, цитира из Лабишовог комада Le Corbeаu, где један човек са грбом улази да тражи 
једно место код директора, који је грбав, железница, и кад га спази он га прима љубазно само зато 
што вели à part: „.Е има већу грбу него ја што имам“. – За Јуизићку вели: „Упражњава бабичлук 
и ’узгредне вештине’“. Прича за Тишму да јој је девојаштво узео П. Карастојановић својим ау-
торитетом. Апостоловић је покушао да је добије, али је она њега истукла. Затим је покушавао 
и Христић и „ако му је жени трбух био до зуба“. Па и сâм Јастребов је покушавао... Али дивно 
је девојче била Јастребовљева нећака, фино девојче, Melle de [нечитка реч] – ... Сава је Грујић 
црквени човек, манири, осмејак црквеног човека, он зна сва пјенија црквена напамет, ниједно 
венчање, ниједну пратњу не манкира. – Хаџи Ката својим танкијем гласом пита ме за име. Један 
учитељ. – Г. Веселиновић. – Микица. – Веселиновић. – Јоаникије – Јова Д. М. – Микица. – Јо-
аникије. – Две жене. – Радичевић – Један питомац. – Радичевић. – В. Марић. – Један учитељ. 
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– Један човек. – Један учитељ. – Рујанац. – Г. М. Вељковић. – Један питомац. – Један сврш.[ени] 
богослов. – Један учитељ. – Два дечка питомца. – Један човек. – Књижар призренски. – Један 
Призренац. – Лацковић. – Један учитељ, други учитељ. – Један свршени учитељ. – Рујанац. – 
Микица. – Рујанац.

9. VIII 1896.
– Архимандрит Весић: „Жертвовао“ би се за Митрополита и за српску ствар. – М. Тасић. 

– Бошко Чол.[ак] Антић. – 
– Један потпуковник. – Један свештеник – поп Алекса. – Један предузимач. – Један мајстор. 

– Г. Јанковић. – Јов. Д. М. – Рујанац. – Један чиновник. – Један човек с дететом. – Један човек. 
– Једна госпођа која пишти грдно против управника града Београда: „... нисам се надала да ће 
ме дочекати тако један васпитан човек... Мене слабу жену с троје деце... Ја да хоћу, ја бих му 
направила галаму, нисам ја бадава Мушкаловића ћерка, мени је свеједно...“ Један господин који 
много мирише на берберницу, објашњава г. С.[лободану] Ј.[овановићу] ствар, али тако да он 
ништа не разуме. – Госпођа додаје: „Куд иде јуне нека иде и уже...“

Истога дана после ручка једно sauve qui peut général, они које вијају постају вијајући.

10. VIII 1896. 
– Благајник улази смело, јер има пара да издаје плату чиновницима. Говори о некој банци 

од сира; отац пише сину: „Шаље ти мајка банку од сира без мога знања“. Рујанац. – Један 
човек с фесом „сега гледа на четири проје“. – Рујанац. – Један Македонац. – Рујанац. – Јов. Д. 
М. броји гордо банке: „Тридесет комада, шта знаш! А колико си ти Јоцо, примио?“ Сада је 
у Министарству свеопшта радост, сви се задовољно смеше, а трџуман двојином више свира 
трумбетом à la Доситеј. – Јова (момак) прича да му је мркла „свес“ пред платним списком. 
Један Македонац. – Један богослов. – Рујанац. – Јова Д. М. долази сав зајапурен, en rage, 
ништа не каже. – Један господин прича да је видео г. Динића јуче „с једном дамом и једном 
госпођом“. Г. Веселиновић улази. – Један чиновник уноси једну столицу. – Други чиновник. – 
Један велики чиновник из санитета. – Јов. Д. М. – Г. Јанковић тражи речник Солунски. – Јов. 
Д. М., пије кафу. Две питомице. – Један учитељ. – Један дечко. – Једна учитељица (која одмах 
излази). – Један Црногорац. – Један учитељ. – Симић – учитељ. – Рујанац. – Мит. Пантић. – 
Један чича с дететом. – Лацковић. – Ратковић – Црногорац. – Један човек. – Један ђак. – Један 
учитељ. – Јов. Д. М. – Један учитељ. – Једна жена. – Један учитељ. – Рујанац. – Један човек.
– Једна госпођица. – Један мали дечко.

11. VIII 1896.
– Винтер. – Г. Рујанац. – Г. Пећанац. – Г. Рујанац. – Јов. Д. М. – М. Веселиновић. – Г. Јосефо-

вић. – „Шта кроз задњу капиџику да се прошверцује то македонско питање мислите?“ Јов. Д. М. 
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12. VIII 1896.
– Благајник. – Г. Динић. – Г. Јанковић. – Г. Винтер. – Благајник хоће да предложи да се момку 

Пери фундом остави рок да научи читати и писати, иначе да се отпусти. Прича нешто, што не могу 
да запишем (он држи record, бадава!) Histoires: Пера Тодоровић, Мелко Радуловић, Николица, 
Медовић. etc. etc. Др. Петронијевић. – Јов. Д. М. Ј. Башић. – Лацковић. – Хоџа Фалаџић, вели да 
је „бајат“! – Јов. Д. М. – М. Гајић. – Бошко Ч. Антић. – Винтер. – Један винкел-адвокат. – Сима 
Поповић. – Рујанац. – Рујанац. – Једна жена и једна кћи. – Један учитељ с женом. – Рујанац. – 
Рујанац. – Једна жена и једна кћи. – Један учитељ с женом. – Рујанац. – Један бив.[ши] учитељ. 
– Један дечко. – Рујанац. – Један питомац. – Један ђак. – Један ђак. – Благајник Мин.[инстарства] 
унутр.[ашњих] дела. – Један учитељ. – Два питомца. – Један учитељ. – Један учитељ. – Рујанац. 
– Један човек. – Један ђак.

13. VIII 1896.
– Један прота. – Рујанац. – Један попа. – Рујанац. – Јов. Д. М. – М. Степановић. – Г. др М. 

Петронијевић. – Лазар Дума: „Шта има, шта нема, нешто, ново у оним крајевима?“ – М. Весе-
линовић. – Један попа. – Један човек с два комита, који траже оружја да се бране од Арнаута. 
– Један телеграфист. – Један учитељ. – Један други учитељ. – Један привремени учитељ. – Један 
сврш.[ени] природњак. – Један учитељ. – Гост један учитељ. – Лацковић.

14. VIII 1896.
– Један чиновник (улази, депозира без и једне речи један акт). – Терџуман; секретар... остатак 

[нечитка реч] неразумљив. – Г. начелник. – Светозарев уноси писмо једно.
– Терџуман (удара на јобоформ, empeste la chambre), објашњава:
„Да не би било фалинке, треба известити посланика да пошље још неке свеске од овог реч-

ника...“ – Башић. – Иванић. – Г. Јанковић. – Г. Веселиновић. – Један мали дечко. – Један човек 
бледа лика. – Други младић. – Један сврш.[ени] богослов. – Један учитељ. – Г. Веселиновић. – Г. 
Петронијевић, који скаче једном ногом на столицу. – Јов. Д. М. – Једна гђа учитељица. – Један 
млад човек. – Један Црногорац: „Ја не хоћах долазит’ амо, него читах у новине да консул пође за 
Скопље.“ – Рујанац. – Младић један. – Један питомац. – Један ђак. – Рујанац.

15. VIII 1896.
– Терџуман. – Један чинов.[ник] из Управе фондова. – Терџуман. – Јов. Д. М. – Иванић. – 

Веселиновић.

16. VIII 1896.
– Један дечко. – Један прота с једним човеком. – М. Веселиновић. – Петронијевић. – 

Г. Ивковић. – Г. Динић. – Јов. Д. М. – Фалаџић: „Испунили смо, бадава. А брате, педесет сам 
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превалио.“ – Чед. Мих. – Јов. Д. М. – Др Миловановић. – Сердар доноси акта: „Кажу, да је ово 
за вас“. – Јов. Д. М. – Два ђака. – Два дечка. – Јов. Д. М. – Један учитељ. – Други учитељ. – Трећи 
учитељ. – Једна жена. – Један учитељ. – Један човек. – Други човек. – Васа. У. Јов.[ановић] – 
Влацко. – Јов. Д. М. – Рујанац.

17. VIII 1896.
Г. благајник. – Јов. Д. М. – Рујанац. – Г. Динић вели за Мелка да му изгледа као да је пао с ме-

сеца. – Вајка се за Мелка и tout triste одлази кући. – Г. Јанковић. – Г. Јанковић. – Влацко. – Пера 
Марковић. – Један човек. – Један Црногорац тражи место за каване. Вели; „Г. консул ми каза да 
има неко место тако око Скопља, па ето ме дођох вођ’, па гледајте што ћете са мном, јел вјера ми 
божја дођох до највише.“ – Један питомац. – Један учитељ. – Јов. Д. М. – Г. М. Поповић, доноси 
једну меницу. – Г. Васа Јов. – Г. Ст. Дамјановић.

18. VIII 1896.
– Г. др Петронијевић. – Један чинов.[ник] Мин.[истарства] фин.[ансија] – Јов. П. М.

19. VIII 1896.
– Један чиновник. – Други чиновник. – Једна дама, врло љубазна. – Г. Мих. Јовановић. 

– Рујанац. – Један бив.[ши] учитељ. – Г. Л. Дума: „Шта има шта нема ново? Ја бих за 24 са-
хата све посланике у Цариграду поубијао, да се после ’састану’ конгресе, који ће да реши: 
да Турска не постоји. Шта има нешто ново у нашим крајевима?“ – Ст. Дамјановић. – „Г. 
Мелко проф. Радуловић“, који тражи чак да му се и ципеле с књигама пошљу у Цариград. – 
Експедитор. – Један учитељ. – Један ђак. – Пера Бабић Црногорац. – Лацковић, јавља нам 
да је Лобанов умро, изгледа да су га отровали. – Г. Сима Поповић проф. у Скопљу. – Један 
учитељ. – Др Петронијевић. – Један учитељ. – Један Црногорац. – Један ђак. – Два ђака. 
– Један богослов.

20. VIII 1896.
– Г. др Петронијевић: прича да се је пок. Лобанов заљубио био у једну Српкињу, но да му 

митрополит није био дао дозволу да се жени, и онда није хтео више да се жени. – Један човек. 
– Један архимандрит. – Г. Мил. Динић. – Г. П. Марковић. – Г. М. Гајић. – Др Ч. Михајловић. 
– Г. др Петронијевић. – Г. Боди. – Г. Јов. Д. М. – Др Петронијевић. – Г. Боди. – Г. Јов. Д. М. – Др 
Петронијевић. – Настаје причање епизодица из војничког живота. Чеда је tres embêtê због свог 
поднаредничког испита, који сутра полаже. La conversation est interompus par Mr Bodi, qui vient 
de demander, оu plutôt d’appitoуer Mr S. Jov. sur le sort d’une brave zenime. Mais il s’en va embrоuillé 
(comme toujours). Један ђак. – Други ђак. – Трећи ђак. – Један сврш. ђак учит.[ељске] школе. 
– Један учитељ. – Један ђак. – Други ђак. – Влацко.
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21. VIII 1896.
Дума: „Здраво, г. Јаникијевић! Где је Слободан? Г. начелник доноси једну неразумљиву 

депешу.“ – Један фотограф. – Један архимандрит, скрштених побожно руку. – Г. М. Гајић. – 
Архимандрит Данило. – Г. Јанковић доноси једну депешу и изашавши из канцеларије ужасно 
залупи вратима. – После пет минута, ето га опет тражећи обавештења о солунском валији (зуб 
га мора много болети, јер опет тресну вратима). – Г. др Миловановић дошао је да се извести 
има ли чега новога. Вели, да му је Гарашанин рекао једном да неће више да ступа у политичку 
акцију, па је додао даће му ово што каже, ако хоће и да потпише. Из Париза се неће кретати 
због васпитавања своје деце. Можда би ишао и у Петроград, додаје др Милован... Најзад, вели, 
ако се помири, споразуме, Русија с Аустроугарском, онда може г. Гарашанин доћи. Вели, да 
је једном приликом Краљица рекла, кад су јој предавали меморандум, да се сви боје Краља 
Милана, сем ње. Али, додаје он, ипак се и она њега боји. – Улази један поп, који вели да пристаје 
да иде за професора у Призрен.[ску] Богословију, али „срамота је за српско Министарство кад 
поставља за ректора једног необразованог човека!“ Излази љут, обећавајући да ће сутра изаћи 
пред министра и рећи му шта има. Др Милован додаје кроз зубе („то је једна ванцага“). – Г. 
Мата Бошковић вели за Бугаре да су „бостанџије“, никаквог друштва немају, а ни појма о savoir 
– vivre. За кнеза вели да му висе ноге. Чариков врло је добар и интелигентан. Енглески посла-
ник један прилењ човек. Бугарска војска добро снабдевена и „урањена“. Бугарски народ само 
полемише, удара у градње, румелијоти су паметнији. Бугарска кнегиња врло ружна, али и врло 
паметна жена. – Башић се жали на црне мисли које га асејирају. Вели прво је био уобразио да је 
јектичав и за две године осећао је да га нешто „буши, буши“ у плућима. Консултирао је лекаре 
и они су му препоручивали масу дрога, које је пио. Па онда почео да уображава како чује нека 
звона (својим басом производи звуке великог звона: „бауммм, бауммм“). „Ноћу, тек се пренем, 
страх ме обузме и сав дрктим... То прође, сад се бојим да ме шлог не удари, и то да ми не узме 
десну страну: понеки пут ми се учини како ми се језик узео па не могу да говорим, почнем да 
муцам. Десну ногу вучем, ево гледајте (хода по соби и по ходу се ништа приметити не може)... Не 
збиља, ево, кад је здрава нога, па кад човек удари више колена оштримице руком (човек треба да 
седне и баци ногу преко ноге) она отскочи. Деде седи, Слободане! (Намешта столицу, г. Слоб.
[одан] седа, Башић удари руком изнад колена на пребаченој нози, и ова оскаче.) (Смеј.) Деде, 
и ти Јоцо, (седам и ја, исти се опит понавља и моја нога отскаче). Ето што је здрава нога, видите 
ли.“ Седа он, ја га ударим изнад колена, али нога остаје готово мирна. Башић је сав жалостан, 
што му се то догађа. Смех и кикот.

– Рујанац тражи карту за Врање. – Један ђак болесни. – Један други ђак. – Рујанац.

22. VIII 1896.
– Један попа. – Један директор. – Архимандрит Данило. – Управник града Београда. – Г. Ди-

нић. – Г. Мих. Јовановић. – Лазар Дума. – Г. М. Гајић, експедитор. – Л. Дума прича за Јунгића 
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да „не пије“, а прича историју фамозне књижарке Протићке из Солуна. Криво му што је Протић 
сада добар пријатељ Јунгићки. – Г. Мата Бошковић. – Дума додаје à propos Бугара: „... како, бре, 
да нисмо паметнији од Бугара, ми смо им дали светлост и науку.“ – Један учитељ. – Бег Љубовић. 
– Један човек с молбом. – Г. Мата Бошковић.

23. VIII 1896.
– Г. Динић (affairé примио плату, али изгледа да му је мало). Башић нервозан: „Ето, и данас 

остајем од пута и то ради чега? Ради моје шашавости!“ Иларијон Весић. – Др Петронијевић. – 
Башић улази сав нервозан: „Ала сам ја луд, што се залећем с мојим патриотизмом.“– Један прота. 
– Један човек. – Г. др Петронијевић добивши тражену хартију, мене назива голубом, а г. С. Ј. 
козом и јарцем en guise de remerciement. Др Петронијевић. – Г. Јов. Д. М. – Једна жена с једном 
девојком, моле за карту. – Један богослов. – Један човек. – Један човек у димијама. – Један ђак.

24. VIII 1896.
– Г. Динић. – Г. Ј. Бошковић. – Јов. Д. М. – Иванић. – Јов. Д. М. – Г. Ив. Иванић. – Г. М. 

Бошковић. – Експедитор [нечитка реч] comme quarante mille hommes.

25. VIII 1896.
– Јов. Д. М. – Г. Љубом. Миљковић (говори о некој меници). Г. др Петронијевић скаче на 

сто. – Г. Мата Бошковић. – Сердар Јанковић. – Јов. Д. М. 

26. VIII 1896.
– Г. Степановић. – Др Петронијевић. – Г. Л. Дума – шта има шта нема ново, Милошу. – Г. Динић. 

– Г. Ђокић. – Г. П. Марковић. – Г. Дума моли да му приме једног питомца из Тајмишта, вели „бистар 
је као видра“. – Хоџа Фалаџић, говори за г. Слободана да је он дијамант у овоме Министарству.

27. VIII 1896.
– Г. Петронијевић. – Г. М. Динић. – Г. благајник. – Г. Петронијевић. – Хоџа Фалаџића. – 

Г. П. Марковић. 

28. VIII 1896.
– Г. Лазар Дума (улази са једним списом за Академију) пита одмах што има шта нема нешто 

ново. – Лацковић. – Др Петронијевић. – Г. Благајник вели за В. Лацковића да се црвени као 
„вински врч“. – Г. Петронијевић. – Јов. Д. М. – Јанковић. – Опет г. Јанковић где преседава часу 
италијанскога језика. – Г. Слободан чита неку позоришну игру „Мачије злато“. – Г. Петроније-
вић. – Г. Јанковић. – Јов. Д. М. – Један ђак, један учитељ. – Г. Ст. Дамјановић. – Један ђак. – Други 
ђак. – Један Црногорац. – Један ром дечак. – Један Црногорац. – Јов. Д. М.
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29. VIII 1896.
– Г. Мелко Радуловић. – Алекса Поповић. – Г. Јанковић. – Г. Динић. – Г. Занковић. – Г. Мел-

ко. – Терџуман. – Г. Занковић. – Јов. Д. М. – Благајник. – Рујанац. – Јов. Д. М. – Г. Радичевић.

30. VIII 1896.
–Динић. – Сима Поповић. – Др Петронијевић. – Г. Јанковић. – Јов. Д. М. – Један питомац. 

– Један трг.[овац] калфа. – Један ђак. – Један учитељ. – Један сиромашан ђак.

31. VIII 1896.
–Г. Ив. Иванић, вели да би волео да иде у војску, да се бије. На примедбу г. Слободанову да 

је он такав да не би могао ни пиле заклати, г. Ив.[анић] прича да је пао у несвест кад је својој гђи 
држао руке приликом једне „операције“. – Г. Динић. – Јов. Д. М. – Јоџа Фалаџић. – Г. благајник. 
Замеће се један говор, који се не да уписати, због својих „étonnantes réponses. Le caissier tient 
le record.“ Јов. Д. М. – Један дечак. – Пера Марковић. – Г. Рујанац. – Један чиновник. – Један 
слуга. – Седам питомаца из Ваљева; три из Ужица... Један учитељ. – Један Црногорац. – Један 
човек. – Јов. Д. М. – Јанковић. – Један калуђер. – Петронијевић. – Један Босанац.

1. IX 1896.
Душан Ђокић. Г. Јанковић љубазно даје акта. – Језда Ђокић. – Г. Петронијевић. –

15. XI 1896. 
Мил.[ета] С. Новаковић. – Г. Чохаџић. – Г. Петронијевић. – Г. Драгутин Илијић причао Сими 

Ј. Аврамовићу, како је он повео једно девојче, Јованку, неку. Прича да је исти Сима један велики 
нитков. Нарочито због некаквог прљавог дела ради којега [га] је отац избацио из куће. – За Пешића 
вели кад је постао министар – који личи на дунђерина, који је бацио мистрију из руку, опрао руке 
обукао реденгот – Миловановића др Милована узео је себи за своје alter ego. А то је једна креатура 
која меће науку у своју службу. А таквима је испуњен цео радикални одбор. За Рибарца, вели, да је 
то једини човек који признаје да му неспрема много смета, и да то не завиди другима. – За Ристића, 
вели, да нема карактера, да се само за своју корист – славу – старао. Он се играо и игра народним 
идеалима. Да је ужасно суревњив према другима. А такви су сви шефови партија били. – За Пашића, 
вели, да док је био председник општине, на њега су јако утицале његове креатуре, за којима се он 
поводио. – Једини који му се допада то је Таушановић и др Вујић, само је овај последњи лењ. – Прича 
како је подишао Ранку Тајсићу са меморандумом à propos протеривања Краљице, како му је обећао и 
говорио да ће (Ранко) постати мин.[истар] унутр.[ашњих] дела и да ће он доцније, кад падне, вратити 
се у народ као Цинцинат. Вели, да му је тим подишао тако својим говором да је овај мислио збиља 
да ће једнога дана постати министром унутраш.[њих] дела, и да дан дањи мисли да ће то постати.
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4. III 1898.
Данашња штампа рђаво пропратила вест о ручку, који даје др Владан вечерас. Ручак је у 8 

сах. у вече у његовоме стану. Позвати: Њ. В. Краљ Александар, Њ. В. Краљ. Милан, сви минист-
ри са госпођама својим, неколико ађутаната Њихових Величанстава. У 9½ reception. Цео кор 
дипломатски. Гђа Т. Виловскога свира. Aprés: on dansera.

Вести о кризи персистирају, мада се категорички демантују. Тврди се, да ће се знати начисто 
шта ће бити, кад се Вукашин Петровић врати из Берлина.

Хартије падају, да је жалост читати у новинама: „наше 4% – 1895 г. 62 frcs.“ Пара нема.
Из Скопља стигло данас министру писмо у коме кука Фирмилијан за помоћ и новчану и 

против Бугараша. Ови бесне по Скопљу.
Еснафи им се склопили за напад против Срба. – Ми принуђени на трпељивост. Коме се 

обратити? Ко нас помаже? Са ким смо ми? Са свима? То је програм ове, неутралне, Владе: 
„Одржавати добре односе са свима силама.“

5. III 1898.
Данас новине инсинуирају, да ће синотњи ручак у др Владана платити „партија на достојније 

заступање“. – Изгледа да је било весело, иако ми изгледа много на опроштајни ручак.
Света имао с г. Ђајом интересантан говор о данашњој ситуацији. Ова ужасна. Русија катего-

рички изјавила, да нас неће помагати ни у каквој дипломатској акцији; тражи да јој се одмах врати 
онај рест зајма од 5½ милиона од 1876. Ово тоном, који не трпи одговора. Некљудов изјавио да 
има наредбу да не одговара на ноте нашега Министарства, ако би оно њима тражило одлагање 
исплате. (Пре два дана Зиновјев у Цариграду тражио од Порте овим истим налогом 1.700.000 
турских лира ратне оштете.) – Др Владан писао, вели г. Ђаја, писмо Сави Грујићу у Петроград, 
које је г. Ђаја поправио и преписао, у коме „преклиње Русију, да не тражи сада дуг, јер тиме гура 
Србију у пропаст. Земља ицрпена, доведена до политичког и финансискога банкротства. Помиње 
све доброте, које [је] Русија чинила Србији.“ Писмо очајно. Пуно коцкарских аргумената qui 
sonnent bien faux. Потпуни контраст ономе писму које зимус др Владан писаше г. Новаковићу, 
у коме неумесни вицеви заузимају доста видно место. – Г. Ђаја зват данас у подне поводом ове 
ситуације. Али није ишао јер [је] Краљ млади indisposé. Сутра ће ићи. Његово [је] мишљење да 
ће се покушати приближење са радикалима. – Свој овој безизлазној ситуацији узрок „Главна 
команда“. Ђаја изјавио да прелома за 2-3 дана бити мора. У коме правцу ни сâм не зна; држи, 

1898.
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да гроф треба да оде, али како, то не зна. Дуг грофов 8 милиона динара. (Свети Пашић говорио, 
да [је] дуг већи, 12 милиона. Ови подаци од Банака добивени.)

У писму др Владана отворено признато, да је антидинастичност шимера једна, баук. Папири 
наши у Паризу дана 61 frcs. Изгледа, да [је] Русија пресирала у Паризу пад наших хартија.

Из Скопља нема никаквих извештаја. Сутра Микица долази у Београд.
Данас сам дознао из причања Светина ове куриозне податке:
Приликом путовања Краља Александра у Петроград 189[1.] пок.[ојни] цар Александар 

казао је, између осталог и ово: „Не бојте се ништа, ја сам ту. Кад год треба помоћи ма каква она 
била, обратите се мени. Али под једним условом: немојте слушати савете свога оца нипошто.“ 
Пашићу је рекао за грофа: „C’est une canaille“, а царица жена рекла је: „Он је оваплоћење свих 
грехова“. – У Русији, вели даље, мрзе много на грофа, и то сви без разлике.

6. III 1898.
Поговара се, да ће доћи либерално министарство, које би трајало врло кратко време. Садањи 

министри, dit-on, не крију то, да је реконструкција кабинета иминентна.
Министар правде, К. Н. Христић, хтео је ослободити путем милости Радоја Радојловића од 

казне за штампарске преступе, али Бедемић све ово покварио. Радоје платио неких 750 динара 
и тиме се ослободио свега. Поглед ће опет излазити кроз неколико дана.

Данашње новине баве се у главноме предлогом – респ. понудама Косуа и Мариновића и још 
неког лица за грађење кеја, ентрпота и канализације у Београду.

Микица дошао. Скопље кипти интригама. Нови консул, Куртовић, по казивању Микичи-
ном, није за оно место. С учитељима поступа грубо, вређа их. С Турцима не уме. Са нашима из 
колоније не уме. Обилази валијине штале, чифлуке...

Данашњом поштом отишло оно писмо за Петроград.

7. III 1898. 
Ситуација није промењена. Вукашин, који је требао јуче да дође, није још дошао. Долази 

12. марта. Кога сам питао сваки не верује да се ово стање дâ одржати. Само „Владини људи (?)“ 
држе, да кризе нема (криза је од онога кобног дана настала, кад је др Владан саставио кабинет). 
Ову Владу држи Краљ и то по наговору грофовом, иначе, да је по слободној вољи Краља, ја држим 
да не би ње ни било. Ми бисмо сада имали владичанско питање у Скопљу решено повољно. Наш 
би успех сасвим отерао Бугаре на леву страну Вардара. Ми би имали репетирке француске. Ми 
би били нешто. Русија и сваки други могао би с нама да рачуна. – Курс је на 61.50 frcs. на берзи 
Париској. – Млади Краљ је indisposè још, али ипак је данас било седнице министарске у двору, 
под његовим председништвом.

Скупштина у Италији жигосала Криспијев рад политички, нашла да је политички одговоран 
али не и кривично.
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Радоје, који [је] данас у Министарство долазио, тврди да је Гарашанин, почео пред смрт 
писати чланак противу Владана. Вели да има нешто разговора Гарашаниновог с младим Краљем 
о др Владану. Изгледа да је портрет овога последњег ужасан. Радоје ће гледати да ово штампа. 
– Кад је сазнао да је Поглед био узапћен, Гарашанин је узвикнуо: „Варвари!“ вели Радоје, који 
[је] убијен смрћу ујака свог. Да, он треба да највише жали овога. Са Гарашанином он је био све, 
без овог ништа.

Данашња штампа – јутрошња – сасвим vide.

8. III 1898.
Ни данас нема ничега новога. Др Владан, предавајући два писма од г. Куртовића, нашега 

новог консула у Скопљу, на којима је било стављено, на првоме: „сасвим поверљиво“ и „лично 
за вас“, на другоме: „сасвим поверљиво“ и „лично за вас“ – рекао је моме шефу Свети: „Ево ти 
ова два писма. Ти видиш en tete. Ти си референат за послове пропаганде, ти требаш да знаш све, 
јер данас сутра ја могу и не бити овде. За тебе ја тајне немам.“

Г. Куртовић не саопштава ништа тако важно да не би могао и Света да зна. Тиче се пара 
за ванредне издатке Фирмилијанове – 7.000–8.000 динара – и о Петру Костићу из Призрена, 
о његовом интриговању. На крају моли да др Владан одобри кредит од 7.000–8.000 динара 
архимандриту Фирмилијану, али тако да овај – Фирмилијан – за њих одговара пред „државним 
министром људима“. Начин, којим моли да министар оба писма уништи и само за себе задржи, 
изазива у мени мисао да је г. консул неваљао човек.

9. III 1898.
Од Свете Јакшића добио сам данас абер из Битоља. Писмо занимљиво ради доста тачног 

аналисања својега расположења, растужености и извесне légèrté des moeurs, које он доводи 
све лепо у склад. Заљубљен је више него икад у своју Ели. Њезина су писма, вели, божанствена.

Ситуација увек иста, очајна. Хартије падају, трговина стала. Новац се чува, предузећа остају 
без предузимача.

Др Владан налази да она – ситуација – није таква. Напротив, вели, овд.[ашњи] агент Теоргијев, 
изјавио ми је у име владе Др Стојилова, да бугар.[ска] влада не мисли ниуколико кварити добре 
односе са Србијом, нарочито свој споразум. Софијска влада, додао је Георгијев, настојаће да 
се затегнути односи у Скопљу попусте. – С друге стране Машин јавља са Цетиња да се и тамо 
ветрови мењају. Ово г. министар рекао Свети.

У гласове о кризи сви верују, иако се од стране Владине демантују исти. Др Владан наредио 
Кумандију да редактору Дневног листа г. Ђорђевићу рече „да ће кабинет Владанов пет година 
још трајати“.

Наша штампа ћути. Страна се бави више својим унутарњим стварима, нарочито наоружањем. 
Говори се о рату између Шпаније и Северноамеричких Држава.
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Поглед ће по казивању П. Маринковића изаћи у среду.
Консул Ристић још овде. Због болести Краљеве одлаже пут до недеље.

10. III 1898.
Опет ништа. Чека се Вукашин, иако се зна да он неће донети ништа, сем уштеде своје (он 

има 150 динара дневнице).
Данас било говора о моме унапређењу. Др Владан није хтео. Неки су други у Министарству 

постављени – insignifiants, même de trop.
Слободан ми показао писмо, које је додао Убицини на крају своје књиге La Constitution de 

la Principauté de Serbie, датирано 1867. год., а упућено Јов.[ану] Ристићу. Овоме међу осталим 
писмима, која могу да послуже као објашњења Уставу од 1869. год., нема листе, јер у њему Кнез 
Михаило захваљује Ристићу на раду око предаје градова, завршујући да су хиљаде овакви врли 
синови српски. Ристић ово додао само да се слава његова прошири.

11. III 1898.
Др Владан дао и данас једно писмо г. Куртовића „сасвим поверљиво – приватно – искључиво за 

вас“. По свему – изгледа да г. консул хоће да скине са себе одговорност на случај каквог неуспеха, 
који је врло могућан. О учитељима говори са највећим презирањем. Чудно а с њима се, за ове две 
последње године, могло успети прилично – много! – Поред тога Куртовић почиње обилазити 
Свету, пут који води још потпунијем уверењу, да је г. консул неваљао човек. – Он се жали како 
је болестан, како има много посла, чак означава и у колико сати руча и вечера. Министар нареди 
Свети, да му по овоме одговори. Света вечерас довршио једно врло оштро писмо. Сутра ћемо 
се уверити да ли ће га министар потписати.

Данас позвати нас неколицина на thé код др Владана, сутра у 9½ ч. soir.
Ја ћу кроз дан-два на пут у Маћедонију. На овоме ћу се бавити десет дана.
О кризи се ништа не чује. Говори се, да је др Владану много криво на свога колегу из Мин.

[инстарства] унутраш.[њих] дела, што општине даје либералима, па мисли здружити се са на-
предњацима и радикалима.

Чује се, да ће ђенерал Грујић доћи из Петрограда овамо да саставља кабинет. Његова најста-
рија кћи Анђа, по тврђењу извесних личности, ухваћена у недопуштеним односима са др Чед. 
Михаиловићем – ови гласови персистирају. Ја знам да је гђа Станојевићка exaltée, али не верујем 
да је и – adultére. 

12. III 1898. 
Био на thé код нашег Premier-a даватог у част г. војводе, б. лорд мера Лондонског. Теју 

присуствовали: цео дипломатски кор, наш министар правде са госпођом, Марко Стојановић са 
ћерком и госпођом. А. Константиновић avec mme Konstantinovitch. Општи утисак усиљеност, 




