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К О С Т А  П О  П О  В И Ћ

Иако je данас »eh заборављсн, да му сс ии 
гроб не зна, Кос га Поповић јс шездесетих го- 
дина XIX века био значајна мојава омладнн- 
ског покрета y Бсограду, тако да су га миоги 
сматрали претходником Уједиљсме омладине 
српске.

Рођеп je y Јсжсвици код Чачка 25. априла 
1842. годиие но старом календару .1 Отац му јс 
био Јосиф Поповић, свештеник јежевачки. По- 
сле завршснс основне школе y месту рођеља 
остао je без родитсља, тако да су бригу о њсму 
и љеговом брату преузели тутори. Да би ra сс 
некако реш или тутори га шал>у ма дал>е шко- 
ловаље али не y Чачак всћ ммого дал>е y 
Шабац. У шабачкој Нижој гимиазији налазимо 
га као ученика I (1853-54), II ( 1854-55), III ( 1855— 
56) и IV разреда (1856-1857). Међу његовим 
школским друговима, увек y истом разреду, 
налази ce и Коста (Стојан) Новаковић. У 
сачуваиим списковима ученика за школску 
1855-56. годииу малазимо га подреднимбројем 
17. На крају ге школске године показао je сле- 
дећи успех: катихизис -  5; српска грамагика -  
4; словенска граматика -  4; латинска грамати- 
ка -  3; немачка граматика -  4; јестествеиа исто- 
рија -  4; земљопис -  3 и рачуи -  5.2 Овс школске 
голине налазимо Косту Поновића y сииску 
ученика којима су поклоњене књиге. Ou je до- 
био на иоклон Л агипску граматику 3 Професо- 
ри Косте П оповића y I, II и III разрсду шабачкс 
Ниже гиммазије су били: Марко Марииковић, 
управитсљ Гиммазијс, предавао јс латински је- 
зик и земљопис, Стојан Бошковић, немачки јс- 
знк, Павле Радивојевић, рачуницу, јестествену 
историју и земљопис, Јован Илић српски је- 
зик, општу историју и земљопис, Матија Ста- 
нић и Јаков Јовановић, катихизис. У чствртом 
разреду долази до промене, тако да je Стојан

Бошковић, поред 1семачког језика предаваојош  
реторнку и историју Срба, а Ђорђе Берисавље- 
пић, који j e  замсиио Јована Илића, српски и 
словспски језик  и јестествсиу историју. Од 
значајиијих личмости тога R pcM cna  на Косту 
Половића су оставили дубок i p a i  и два ibci ова 
професора y шабачкој Гимназији. To су Стојан 
lioiiiKOBuh, аутор више студија из историје и 
Јовам Илић, Ta;ia  већ иозиати песник. И Коста 
Поповић he доцнијс мисати члаикс из пашс 
историје и поезију. По завршеиој гим нази ји  y 
Шапцу Коста Поповић заједно са Стојаном По- 
ваковићсм наставл>а школовањс y београдској 
гимиазији. У току свог н1коловам>а y Гиммази- 
ји и Лицеју y Београду стамоваће заједно са 
Стојаном Новаковићсм y сиротињском кварту, 
иорсд гостионице ”Код Јелсиа”. Како сс из 
дмевника види (доносимо га y П р и ло гу ), сиро- 
машмо сгање му није дозвоЈћавало дуге борав- 
ке y Београду. Све распусте je ироводио y род- 
иој Јежсвиии, коју јс несумњ иво много волео. 
У тешком душ евлим кризама, када ce  опијао по 
бсоградским кафанама, o c c h a o  јс велику пспрс- 
бу да сс врати y Јежсвипу.

Послс заврш еног VII разреда Гимназије 
уписује ce  на јестаствеиички одсск Великс 
школе 1860. године. На крају школскс 1860-61. 
годинс показао јс слсдсћи уснех: из иолитичкс 
рачумицс -  4 (нолагао j e  код профссора Косте 
Јовановића), крквснс историје -  4 (код архи- 
мандрита Савс), историје -  3 (код Панте 
Срећковића), немачког језика -  5 (код Антони- 
ја Шулца), логике -  4 (код Комстантина Бран- 
ковића), ф илологије -  4 (код Ђ уре Даничића), 
физике -  4 (код Јанка Шафарика), француског 
језика -  4 (код Карла Арена), јестаственице -  4 
(код Јосифа П аичића ).4 Почстком школске 
1861-62. годиие Коста Поповић ce хашао y
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теш кој материјалиој ситуацији. Њ егов стари- 
ји  брат сс ож енио и заузео цсло имаљс y 
Јеж евици, тако да јс остао бсз икаквс новчаис 
номоћи. Због тога сс обратио савету Лицеја 
следећом молбо.м:

’’Савету Лицејском.
Почсм јс мојс стање тако слабо, да сс без 

икакве гол помоћи нс могу дал>с издржавати, a 
иисам рал ла y опо лоба, кад сам почео one ви- 
соке науке слуш ати останим школу, то ми јс 
данас иравитсљ ствено благодјејаније остало 
једино уздањс и јсдина помоћ. Свидетељство 
ол опш тинс из мога места рођен>а, које опде 
прилаж ем показаће истину моји речи, и како 
сам y невољ и оставш и послс оца и матсрс си- 
ротан. Све мс je то пак нагерало те сам ce усу- 
дио с овом покормом молбом изићи пред Савет 
Лицејски и зам олити га да ме би ни мспи 
ускратио помоћ прапитсљ ствену и да би и Me
né постапио y рсд они ученика, који ту iiOMoh 
ужипају.

У Бсограду 10Г Септемвра
1861e Године.
Јссам
Савета Лицејског
покорни
Коста П оповић нриродослов 11° г .” 5

Како није добио стипендију, морао je 
мочетком ове школске године да нрода Иарод- 
ном музеју иеке старине. О овој понуди je 26. 
септембра 1861. годиме, библиотекар и чувар 
Народмог музеја Јанко Шафарик изнестио Ми- 
пистарство проснете: ”Слушател» овдашњег 
Липеја, Коста Поповић, подноси да ce одкуме 
за народни музеј, неке старнне, и то: дпе старе 
рукописне књиге, нисаме па артији и доста 
ош тећене, од који јелна садржапа сванђслије, a 
друга молитвсник; дал>е једну малу од бронзс 
ливсну ф игуру анђела. и једну малу старии- 
ску копчу од бронзе.” Том лриликом Јамко 
Шафарик, са чијим сином je Коста био пелики 
пријател», препоручује да ce ове старине отку- 
ие, што je минсигар Јонан Ф илиповић и одо- 
брио.

Иако спископи са оцснама лицејаца за 
школску 1861-62. годину нису сачувани, сапре- 
меници су забележ или да je и y њој показао 
нрло добар успех и даје био миљ сник мрофесо- 
ра Јосифа Панчића.

На почетку none школске годиме 22 . окто- 
бра 1862. године упутио je молбу м инисзру 
иросвете y којој моли ла га пошал>у о држап- 
иом трош ку ”на изучавањ е мОЈћске принреде y

коју страну државу почем ммам жсљу да ту 
иауку и ирактичмо и теоретичпо изучим како 
би мом огачсстпу од nehc користи могао бити.” 
Начелник М ииистарсгпа ироспете ојиопорио 
je 5. нонембра 1862. годиие ректору Лицеја да 
одбија молбу Косте Поиовића. Из коментара 
ВладаиаЂ орђевића y Успомепама види ce да je 
опа молба одбнјема зато што je заузст стап да 
ce ма студије y иностранстпо uiajby само 
спршени учениии Лицсја .8

Када je вслики добротпор Миша Дкастаси- 
јенић поклонио своју Kyhy Jlnuejy иа захвал- 
пици њених ученика од 14. фебруара 1863. го- 
дине лалази ce потписан и Коста Поповић. На 
челу лицејаца налазио ce iiotiiiic Стојана Нова- 
копића.9

Иа крају школске 1862-63. годиме показао 
je следећи успех: из cpficKe исгоријс -  5 (код 
Панте Срећкопића), фимансија -  4; физике -  5 
(код Костс AjiKOnnha), фрахцуског језика -  4 
(код Карла Арена), моралме богослопије -  5 
(код архимандрита Cane), архитсктуре -  4 (код 
Димитрија Нешића), немачког језика -  5 (код 
Антомија Шулпа) .1 Исге школске годинс јс 
ослобођеи, са Јенремом Вучкопићем, молагам>а 
испита из науке о трговини код професора 
Стојана Марковића.11

Када су завршснн испити, 4. јула  1863. го- 
диие, почела je трећа екскурзија јестастне- 
ничког одељеи»а Велике школе под рукопод- 
ством Јосифа Панчнћа. У групи су иоред Косте 
Поповића, спршсиог учсника III године били 
и: Владаи Ђорђенић, Лазар Ћ. Докић, Јован Ба- 
демлић, Ннкола Катић, Петар И. НонаковиИ и 
Радмило Лазарсвић, спршени ученицн I разре- 
да. Па пут су кренули бродом Дунапом до Ве- 
ликог Градишта a одатлс псшице по источној 
Србији y цил»у географских, геолошких, бота- 
ничких, историјских и етколош ких 
ис!ражипап>а. Из Великог Градншта су путо- 
вали преко села Викаи, Голуица, Малешева, 
Вуковића, Српца, Љешиице, прско брда Преов- 
ца y Крушевицу a одатле y рулник Кучајну. О 
борапку y опом руднику остапио je заиисс Ко- 
ста Поповић y књизи Пут лицсјских  питомаца 
1863. Како je Миодаг Поповић истакао, y овој 
књ изи јс сачуваи ’’исечак о животу y окнима, 
којн колико зиамо, претставл>ају и нрву слику 
рада y нашој литеатури уоиипс ...” 12 Током по- 
сете руднику, лицсјци су улазили y потконе, 
проучавали рад рудара. Даље путовам>е су на- 
ставили преко села Мел.инцс, маиастира Ви- 
товнице, села Бмстрицс, Ж дрсла, долином 
Млаве до маиастира T o p i b a K  a омда су ce испс-
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КОСТА ПОПОВИ ћ  (1W2-1864)

ли на врх Вукапа. Одатлс их јс пут водио кроз 
Хомоље прско села Ж агубицс и Крспољина до 
извора Млавс. Како су y Ж агубиии заврш или 
екскурзију ио иожаревачком округу прешли 
су y црморечки где су мрво посетили Злот па 
Брес товачку баљу. Одатлс прско Слатине, Рго- 
тине, Вржогрнапа стигли су 16. јула y Зајсчар. 
Из Зајечара су 18. јула преко села Звсздама 
иш ли до Гамзиграда a онда ce вратили иатраг. 
Сутрадап су из Зајсчара ишли ло Вратарнице и 
Вршкс чукс a онда y Књажевац. lia  путу до 
Ки>ажевиа иосстили су манастир Суводол. По- 
следњег даиа су путујући поред самс границс 
кпежевине Србијс, дошли до љене најјужније 
тачке, до планимских врхова Писане буквс и 
Иванових ливада.

У 1863. годиии Коста Поповић je нревсо са 
немачког језика књ игу непознатог аутора 
Поука о полизаи.у бсли  лулова и гајењу спиле- 
н и  буба, и послао je на оцену Одбору кн.ижсв- 
иог фоида Илије М. Коларца. На ссдницн онога 
одбора од24. сентембра 1863. годнне, одлучемо 
јс да ce рукоиис награди са 300 дуката цссар- 
ских . 13 Уз noMoh ове наградс Коста Поиовић je 
издао свој превод. Књнга je изашла из штампе 
маја 1864. годинс. По изласку из штамис кљига 
je дочекаиа са симаптијама. Она je сматрама 
приручником за марод тако да je уредник часо- 
писа "Даница” Ђорђе Поповић љен излазак 
пропратио рсчима: ’’Ж елели би, да ce књига 
ова îiiTO више раснрострс y нашем народу, који 
би великс користи могао имати од свилар- 
ства .” 14

Почетком ове 1863. годинс, нсзадовољан 
политиком либерала ’’народиих л»уди” како их 
мазива, и кнеза Михаила, стуна y везу са пе- 
трогралским студснтом, мрвим српским соци- 
јалистом Ж ивојином  Ж ујовићем. Нссумњиво 
да je ирема Ж. Ж ујовићу и ранијс гајио симпа- 
тије. Када je овај пошао на студије y Петро- 
град, мсђу онима који су га испратили иалазио 
сс и Косга Поповић. У своме дневнику под 26. 
ссптембром 1859. годипе записао je: ”Одоше y 
Русију Никодије Петровић и Ж ивко Ж ујевић 
свакоме je дато за трошак по 56 #  и 2 талира.” 
Сачувана су до дамас само три писма, која ic 
Ж ивојип Ж ујовић иослао Кости Поповићу. 5 
Прво je yiiyhciio из Петрограда 22. фебруара 
1863. године. Како ce из овога писма види, до 
почетка дописиван>а je дошло иа ииипијативу 
Ж ујовића. Ом je дознао од колега из Духовне 
академије да Mchy љеговим друговима из Бео- 
града постоји miTepecoBaibe за доиисивањс са 
студентима из Русије. Њ ихова преписка je већ

од ирвог писма ностала веома присна јер je 
Ж ујовић тражио обавештеи>а о збиваљ има y 
Србији, нарочито политичким  (изборима за 
скупш гину и др). Друго сачувамо писмо јс тск 
од 18. фсбруара 1864. године. У м>ему сс Ж ујо- 
вић залаже за одвајаље напредног омладим- 
ског иокрета на Лицеју од ’’случајиих либера- 
ла” и режима кнеза Михаила. У трећем гшсму 
од 18. марта 1864. године Ж ујовић обавсштава 
да јс од миогих урсдмика петроградских листо- 
ва добио помуду да ради ’’словенски одел” y 
îbHMa. Зато моли Поиовића да му буде сарад- 
1шк y овом нослу и inajbc из Београда све што 
je имтересантно за ову рубрику. У исгом пи- 
сму подржава Поповићсву идсју да и он дође y 
Пстроград иа студије.

Ж ивојин Ж ујовић je заиста убрзо прихва- 
тио урсђивање ’’Словенскс рубрикс” листа 
’’С анкт-П егербургских ведомости”. Bch y бро- 
ју  108 од 16 (28) маја 1864. годинс објављен je 
допис из Београда од 1/(13) маја са иотписом 
”К.” за који виктор Г. Карасјов исправно зак- 
љ учује да je од Костс Поиовмћа.16 Анализира- 
јући  осталс мрилогс y овој рубрици, исти ау- 
тор je и за непотписани допис из Београда од 
22 ( 19. августа) прстпоставио да je од Косте 11о- 
повића или да je н»егово колск гивпо дело са Ж . 
Ж ујовићем .1 Ову саралњу, која je нсма сумн»с 
миого обећавала, ирскипулајс  изненадна смрт 
Косге Поновића који јс умро y Чачку 10/22. 
сеитсмра 1864. годиис. У знак пијстета ирема 
сво.мс рано премииулом сараднику Ж ивојин 
Ж ујовић јс своје прилоге y овој рубрици 
’’С апкт-П стсрбургских ведомости” потписи- 
вао нницијалима ”П.П.” којс Викгор Г. Кара- 
сјов дешифрује као ’’Покојпи Поповић.” Овим 
иницијалима потписаии су Ж ујовнћеви радо- 
ви y овом листу од фебруара 1865. до марга 
1867. године .18

Ово je join један доказ који показује каквим 
су губитком сматради смрт Косте Поповића 
његови саврсменици. У прилог овомс иду и 
указивања Стојапа Новаковића y понопокре- 
путо.м часонису ”Вила”. Bch y другом броју 
часоииса ол 10. јапуара 1865. годиис изашла je 
једна нештампаиа песма Косте Помовића и не- 
кролог. У пскрологу je Стојам Поваковић 
ожалио свог рано нремииулог пријагеља 
истичући ”... Био je даровит човек и да je остао 
y животу y многомс би далско догурао” .19

Радило ce о великом губитку. Саврсмени- 
ци су забелсж или да je знао немачки, мађар- 
ски, фраппуски, турски, руски, чсшки и енгле- 
ски јсзик. Преводио je са мађарског и не-
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мачког. Остало je забележено да je мађарскм 
језик  иаучио зато пгго јс веровао y стварање 
једие заједничке државе Мађара и Срба a 
чеш ки je почео учити на тражеље Ж ивојина 
Ж ујовића. Био je даровит музичар и сликар. У 
сликарству му je бно учитељ  Стева Тодоровић 
Ki>jcr je много волео и ценио. Од наших слика- 
ра мосебмо je истицао Буру Јакшића о коме je 
доста разговарао са ирофесором upraiba Деро- 
ком 21

Коста Поиовић je рано мочео да ce интере- 
сује за кн>ижевност и науку. Прве подстицаје 
je највероватпије добио y Шапцу од својих про- 
фесора Стојана Бошковића и Јована Илмћа, 
али je п,егов озбиљ нији рад иочео тек дола- 
ском y Београд. Октобра 1858. заиочео je миса- 
н,е свога дневиика иод пасловом Записке или 
Спјачесопе запискс који he водити до октобра 
1862. годиие. У овом днсвнику, који je 
наж алост сачуван само фрагментарио y шгам- 
паним и неш тампаним Усиомсиама Владана 
ЋорђевиИа, има доста грађе за пашу кул гуриу 
и иолнтичку историју с иочетка шездесстих 
година XIX века.2- Из дневника сс дал>е види и 
мсихолошки лик Косте Поповића, види ce 
ж нвот сиромаш иог ђака, скоро на рубу егзи- 
стеицијс, нротивника политике либерала и 
кпеза М ихаила, месрећпо зал,убл>еног y младу 
жену турскога конзула y Бсограду Ф ичннииу 
од које je повремеио позајмљивао књиге.

Beh следеИег месеца (новембра) 1858. годи- 
ис, као ученик VI разред гимназије заиочео je 
са Стојамом Поваковмћем издаваљс ђачког ру- 
конисио! листа ’’Оцспител»”. У време када није 
излазио ни један књ ижевни лист они су по- 
кренули ’’О цеиитељ ” и издавалн га два мута 
недељно. По стуктури он нодсећа на кчБнжев- 
не часописе XIX века. У н.ему су објавл>иване 
песме, мриповегке, иовсле, преводи, прикази, 
записи и белешке. Ту he из пера Стојана Нова- 
ковића бити објављем и ирви нриказ иоезије 
Ћуре Јакш ића.“

Како je омладикски нокрет y Бсограду био 
веома жив, већ следеће 1859. годимс основаио 
je и прво средњешколско кјбижсвло друпп во y 
Србији под називо.м ’’Ђачко учело друш гво”. 
Око овог литсрармог друштва биће окупл>еии 
многи који he доциијс играти значајну улогу 
y културном и полигичком животу Србијс.
11оред Стојана Новаковића и Косте Поиовића, 
који су н>егови оснивачи, чламови овога 
друштва били су и Владаи Ђорђевић, Чедомиљ 
М ијатовић, Драгиша Станојевић и др. 
Друштво ce угасило после четрдесет и шсст

радних састанака јуна 1861. године. Па састаи- 
пима су читани оригиналпи радови (песмс, 
нриповетке, новеле), преводн и критике, и 
вођеие иолемике око mhoi hx кљижсвних пита- 
ња. За овс састаикс Косга Поповмћ je иаписао 
једну свеску М исли, иетсвезака Хаоса, Истори- 
ј у  Рсформације, Спомсч ум рлим  друговима, 
вишс различитих чламака и јсдпу расправу a 
прсвсоје новелу Прсображсњс одХ.  Чокса, До- 
гађај на лавовском лову, Пут y  внугреност  
јужис Лфрикс и Лесингову драму М ииа одБар- 
мхелма.~ Миоги од ових читаних радова су би- 
ли штампани y листовима и часописима ”Све- 
товиду”, ’’Српским иовинама” и ’’Д аниии” али 
паша истраживаља y том иравцу пису дала ии- 
какве резултате.

Исте годиие. 11. марта, заврш или су Стојан 
11оваковић, Владаи Ћорђевић и Коста 11оповиИ 
припреме за издавам,с једиог забавпика. За овај 
забавкик je Коста Поиовић био припремио 
слсдеће прилоге: Лкимски Краљ, Приповстка о 
ловуУ ' Посјста Бсограду, M. С  Јанош, M. С  со- 
ба y  селу  и Пссме. “

Годинс 1860. иочиље и Поповићево инте- 
ресовање за мозориштс. Ово je y гесиој всзи ca 
постојањем два ђачка позоришта, y једном од 
којих учсствујс и Коста Поповић. Н екиаутори 
су му позивајући ce ма Јовама Скерлнћа при- 
писивали две оригина.чме драмс -  Зидање Ра- 
ваиицс  и Турци уБ осни . Ово пс о;ц овара чињс- 
ницама a пажљивим читањем Скерлићеве
књиге види ce да je ом мислио на Константина

271 IoiîOBHha Ko.Mepauia. Ове године je Ђорђе По- 
повић почео y Н овомСалуда издаје кпјИжсвии 
часопис ’’Даиицу”. Коста Помовић ce одмах 
нрихватио сакупљања претплате. У 1861. годи- 
ни Стојан Новаковић je објавио групу народ- 
иих песама од којих јс пет записао Коста Поио- 
вић. Исте годиие 17. јамуара on je одговарајући 
на писмо Ђорђа Поповића, урсдиика ”Дани- 
це,? , иослао претплатнике са песмом Младост. 
Песма није објавЈБена али je уредмик y бр. 9 од 
31. марта y рубрици ’’Листонош а” поручио 
"Имате добрих 20 новчића” .29 Априла овс годи- 
ие позвао je Ј1рагол>уб Марковић Стојана 11ова- 
ковнћа и Косту Поповића да сарађују иа Тс- 
мишварском гласнику  (излазио на мађарском 
језику) као доиисници из I>eoipa;ia.

Давиаш 1Ба љихова жеља, издавање алмана- 
ха, остварила ce 1862. и 1863. године. Тада су 
изашле лвс свескс Лииејке. Према писаљу 
Уроша Цоиића друж ина ’’Омладина лицејска” 
основака je иочетком школске 1861-62. a пре- 
стала са радом крајем 1864-65. године. У раду
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ове лружине учествује поред Стојана Повако- 
вића и Коста Поповић. Они присуствују свим 
седницама и активио учествују y припремању 
прве књигс ЈЈицејке. На иетом састанку (28. ок- 
тобра 1862) после нрочитаног једног члаика, 
Владан Ђорђевић je одстуиио од места бс- 
лсжника a на исто je изабран Стојан Новако- 
вић. Том приликом je Коста Поповић постав- 
љен на место књижничара. Ове школске 1862- 
63. године Коста Поповић je поред Стојана Но- 
ваковића, Максима Здравковића, Уроша 
Киежевића и Владана Ђорђевића био и члан 
Одбора овога друштва који ce старао о издава- 
њу друге књиге алманаха Лицсјка.30 У првој 
књизи Лиисјке Коста Поповић je објавио два 
чланка из историје Стари Р улник и  Острвииа 
и За историју, a y другој превод три мађарскс 
пародне иесме, песму Hchc и историјски чла- 
нак Црква Јсжевачка. За живота му je објавље- 
на и иесма Aп сам болан... y Змајсвом часопису 
’’Јавор”. Све остало je Стојан Новаковић после 
ib e ro B e  смрги објавио y ”Вили”. To су пес.че 
Растајање, Чсжња, без иаслова која почиње 
стиховима Ж урпо ce сунцс заиаду клоии, прс- 
вод песме Сузе мађарског песпика Јамбора, Јед- 
но вече, Код Студснице, Јелиом само..., Сриу и 
три тобож 1Бе бугарске песме за које Миодраг 
Поповић претпоставл»а да су забележснс y 
нашим јуж ним крајсвима .31 У песмама Косте 
Поповића доминирају иатриотска и л»убавна 
ocehaiba која y многомс подсећају на стихове 
најзначајнијег пссника тога времена Ђуру 
Јакшића.

После Поиовићеве смрти штампаиа je 
кљ ига Пут лиисјских  питомаца ио С рбији  го- 
диие 1863. коју јс издала Уједиљсиа омладина 
српска.32 Ову књигу je y рукогшсу сачувао По- 
повићсв друг Владап Ђорђевић. Ou je 19. марта 
1867. године као записничар друпп ва студеиа- 
та y Бечу ”Зора” послао 1>еогра;1ском певачком 
друштву рукопис да га преда на ревизију Јоси- 
фу П анчићу .33 После ревизије професора 
Панчића маја исте године књ ига јс оглашена 
и послата штампарији олакле јс изашла сеп- 
тсмбра месеца.34 Четири већа одломка из ове 
књиге Са извора М лавс (из Ж агубице) иа Ии- 
љ аницу35, С Биљаиице y  ЗлоТ*, У Злоту и У  
Бањи брестовачкој37 штампани су за живота 
Косте Поповића y часопису ’’Дапииа”. Како je 
део тиража овс књиге остао дуго пераспродат 
обратили су ce 17. априла 1869. године Одбор- 
ници Омладинскс заједнице за ту годину y 
Србији (Јеврем Грујић, Глиша Гсршић, Љубо- 
мир Кал»евић, Јован Бошковић и М илан Кују-

нцић) м и н и сф у  иросвете да сс она откупи за 
поклан>ан>с добрим ђацима. М инистар иросвс- 
те je одбио ову понуду са образложељем да јс 
за 1869. годину извршена куповина књига.

Ова км.ига и данас заслужује пажљу, како 
лепим стилом тако и чињенимом да садржи 
доста исгоријских, географских, биолошких, 
ботаничких, стнографских и мривредиих пода- 
така о исгочној Србији. Чланови екскурзијс су 
са посебиом пажљом испитали многе манасги- 
ре из ових крајсва, исчитавали њиховс записе, 
бележ или предаил, тако да y књ изи имадраго- 
цених података о њиховој историји, живопису 
и уопппс њиховом стаљу y том врсмену.

I. ПЕСМЕ

1.
Песма 

Ој ђсвојко црна ока 
1 1рп а  ока итра скока 
Зар пол>убац нећеш дати, 
llehe нико заљ’га зпати.
Ој ђевојко бела лица 
И румсни јагодица 
Зар их неби мсни дала 
Да ти једном рскмем ”фала”?
Ој ђевојко витка стаса 
И господског танког наса 
Кажи душо кад hem моћи 
Рећи: ја hy за те поћи.

21. Сепгембра 1858.
11 сати ирс поднс.

(Оцсиитељ, 1858, бр. 2, повсмбар)

2.

Н алпис па смрг "С логе”
Шездесет дама живи међ милом браћом 
Шездесет дана твој и ’ крсиио je плод;
Па онда надс -  о жалости -  иремило чедо 
Без плача и суза тебе заборавн род.

*

”Слога”, велико име за мала дјела 
Ал оиет јасну твој млађапи глас 
И паде тихо, без икакве лупе 
И недозрео остави нам клас.
О слого, слого! Ile слази амо 
Слога међ Србством још не нађе стан
-  Па онда сиђи, ал полако само 
Србе братимства кад озари дан.
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Опда пам пјевај јунаке србске 
Спомињи старе Србије ,vioh 
Онда знам тсбе да iiche дрскс 
Руке сатерат y Ереба iioh.

(Оценитељ, 1858, бр. 3, дсцсмбар)

3.
П алпис Стевапу Тодоропићу живописцу

Ја те пе могу хвалит, Србски о Зспксисс 
Нсдостојна јср усна ие сме сиомсмут имеиа 
твога!
Bch подвит кол>епа и приклонит главу 
И рећи такне сипопс свагда иек иам дајс Бог.

4.
Падпис М и ла п у  75. М иличсвићу

’’Часови одмора”. JIcno јс заиста књ иги гој имс 
И садржају нотпупо п.сгов одгопара наслов, 
Ч итат јср кад почпсм твојс тог имспа дјсло 
С места ме милина обузмс -  наспавам сс си г. 

(Оцснитељ, 1858, бр. 3, децсмбар)

5.
Па гробу псвца

У ћута лира, пукнутс жицс дадошс 
Одјек; иреста грло нсвца јаснога 
Гласс извијат’ и ситни  прсти 
C ipy iiy  дирати! Глс! природа тужно 
Сиевсссли с’, јср нема који гласо.м 
М илит' овцама нашу a љиву 
Земљсделиу, инсћс пак лептирима и 
П тицам’ rope, Iloipciiiciia встром 
Тужио мопсва виссћ’ о грапи врбовој 
Пад гробом псвца; тнхо сс гране 
Ж алосне врбс сапију днрну y жице 
Разбијеие лире; ко рука духова не 
Видим, одјекис туж но к’о вила кад 
lia  гробу јунака, који 
Освстла образ себи Милош огсчсству 
Столм нодижс! Тако л>ул>ају сс i pane 
Па нрби посимс струјом нсбесног 
Встра тамо и амо. Пролеће 
Дођс, гору y свсчану обучс ризу 
Зслену, жертвсни ливада на росмој 
Цврчак нодижс, чтаци иссис појући 
Ближе ce гробу: птицс. Пво овде je

Опај који болног лечсшс гласо.м 
Веседе плачнмма, a плачие вссслим’ 
Чип>аше, ома глс, како ту почива 
Тихо! Само тск сснка каквога духа 
Ж ицу задирне лирс слаткозвучнс 
Ko Еол. Тск ce зачујс, к’о уздах 
Рањемог срца и болни груди ал’
Цела природа ућу ги. Рскс 
Полако тек божествену да 
М слодију ие прекину шумом.
Птицс, ие ноју глас јср духа 
Недопева г’ ко he; ветар тск 
Са.мо руке и думе ал’ тихо 
Ж алосно потресс лиру јср 
Ccha ce јошт врсмепа бипшег 
Ирирода кад псвца к’о 1>ога 
Л>убл»а1не! Од траве мекаии 
Јастук чеда природе с’ матс 
Ром око љсг’; затрспти жииа,
Гласак потече ко мсд, који с’
Излива и ј  сеча; глас тако 
У иаше уво улива с’. Уно саошнти 
Духу a дух телу; a тело с’ претвори 
У дух; упо слуша сугласјс исбссно. 
Луша застанс, иссмс ии дисаг’
Ла лет по мсбу lie прекиие.
Лети душа с’ телом заједно 
Око пе види, душа с’ нс јавља.
Само апђелска пссма звони y уну. 
Прсстане л ’ исвац онет све пуни 
Тихо, само тск врба гранама 
Mai le дајуНи хвалу песнику 
Богови, коју му дадошс бссмртни. 
Устаме псваи прби па мочпе 
Зборити гласом са жалости 
Смешна с’ божапс гпом: ” Ги
О високо дрво, тсби моју 
Лиру предајем;
Споменик тужан златног премеиа 
Пск’ писи овде. Трошпо кад тсло 
Певца ce распаднс лира he живет’
Дух и певца њу he моходит’
Дириути жицу, која живим слађашс 
Ж ивог, иск’ мртвим пак оида разблажи 
Самоћу дугу.” Тако певац. Тело 
Кломс душа всссла одлсти горе 
Хорови аш сла иоју гди творпу 
Оии га приме. Вессло лети  ко ве 
Трић лаган шалећи с’ задирнс жину 
Рука безсмртног’ духа. Гако 
Стоји Лира cTO jahc и дуго 
Рука јер iiehc с’ јонгг нигда 
Наћи да жицу достојно задирне,
И гласс измами.
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Тако за свагда
Неста га спомсн тск само
y груд’ма топлим храни узлижс с’.

(1859)
(Архив Србијс, СН, бр. 689)

6.

ИСПИТНИ 11АДПИСИ

I испит 3/6.1859. no поднс

Или сад и л ’ никад 
Помози нам мили боже 
И знет здравс коже.

II испит 8/6. по иолис

Прва нас прође чаша 
'Ги о Боже даде нам моћ 
Ал’ сад да може кожа паша 
ripoh’ здраво дај иам ти  помоћ.

I I I 11/6. no полпе
Ми, теби предајсм све 

Ти си надежда, ти живот, ти власт 
Без тебе шта ми јс свс 
Твоја о! Сад нск’ ми помогис власт.

У твојој руци боже свети 
Стоји ми cpcha или пад 
Дај ла и овај час прслсти 
И да ce дигнут’ не сруши град.

I V 19/6. изјутра
Ти који свстом судбином владаш 

У рукама чијим јс свсти скнптар тај 
Који грмиш, облачиш  и ведриш 
Ево моје теби молбе вај.

Помози нам сада избавит5 ce 
Испита четвртог мирно поћи току 
Онда о свевишњи теби хвала буди 
Теби послс исс.ча, тсби радосг скок.

(Архив Србије, СН, бр. 689)

7.
А л сам б о ла н ...

Ал’ сам болам, иадам већс 
Колено ми слабо клсца -  
Једва ми сс усна крсће,
A глас јоште, тек што јеца.

Иема сунца за ме, нсма,
Нема зоре да заруди,

Hoh ce дуга, дужа спрема,
Душа вене... и ме жуди.

Једва чскам да протеиам 
Збогом цвећс, збогом свете.
Збогом и ви очи чарме 
Што још менс милујсте!...

(Јавор, II, 1863, бр. 11, 20. април, 167)

8 .

Hchc...

Свс мс мучи свс ми исда мира.
Мис’о једна вазда мс облеће!
Свс сс питам je ли  оиа моја?
Л свс зебем ... моја бити iiehc...

Гледо сам je за толико доба,
ЈБубио сам -  моје мило цвеће -  
Па до гроба и још прско гроба ...
Ал’ ce бојим ... моја бити nche ...

У тајиости често мислио сам 
Куд ме тако жудна мис’о креће 
Па свс за м>ом чежња ми ce даје ...
Срие зебе ... моја бити n c h e ......

Ox да ми јс да накитим  звсздам’
Малу стазу куд јој иога iiiehc 
Да би срцу олакшао болом 
Вечиу сету ... моја бити  нећс ...

Ол’ да створим гусле јаворовс 
С танким сзрупам да их рај покреће 
Да би једном испсвао јаде 
Што ce бојим: моја би ги nche ...

Све ја смишљам свему ce ирсмишљам 
Има л ’ гле год још љ убави Behe 
Ko је л>уби ko ја uiTO je л>убим? ...
С лутмл mail he: моја бити nche ...

Сјајно мебо милиони звсзда 
Свет нал свстом вечно трспти, лсће. -  
Али она y нсдарца моја 
Пигда, нигда uehe, iiehc, iieh e ....

(Лицсјка, II, Бсограл, 1863, 106-107)

9.
Растајањс.

Врсмс дошло оставл>ати село,
Глс сам тихе проволио дане 
Добра мира, cpehe иоуздане 
И л>убио једмо срце врсло.

Дође време остављ ати гаје,
Куда вечно живот свети влала,
Гле je сваком испуљена лада,
-  Јер ирирода сваком добра даје.

Дође врсме оставл>ати благо 
За ким душа и мис’о бијашс,
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За ким срце једино куцаше,
Врсмс jiohc с богом, рсћи, драго!

С ини сумцс са истока сјајно,
Да погледам још та мсста жудна,
Гдс сам блага уживао чудма,
Тобом ходећ’ моје место бајно!

Зажубори и ти горо пусга,
Te да чујсм за чим срнс жуди,
За чим ми сс жсл.по пењу груди: 
Сладак говор природиних уста!

A ти, злато, загрли ме само,
П’ онда с богом! Бог тек можс знати, 
Да л ’ he опет срсћа нам засјати,
Јер далско пут мој иде тамо!!...

(Вила, I, 1865, бр. 2, 10. јаиуара, 17)

10.

Чсжн,а.

Са истока момал.а ce зора,
Плав јој пламсн мебу кнти крај,
За њом сунце из сињ сга мора:
Хајде мссмо: бсжи уздисај.

Суние сјајно врховс брсгова 
Ј1ако боји, румсн дајућ’ лик;
Сав ce свијст ето диже с нова 
И весеља тек ce чује клнк.

Хајте тице, хајте сгада бела.
Врсме већ je, бео с’ рађа дан;
Хајд’ нвстајте цвећа неувела,
Свако својој cpchu траж и стаи.

Само мени пешто прси згара, 
Тужан уздах често пара глас...
О! Behera нсб’ тражио дара,
Пего браћо брзо видет’ вас!!

(Вила, I, 1865, бр. 3, 17. јануара, 27)

11.
[Бсз наслова]

Ж урмо ce сунце заиаду клони, 
Нсбо y мору пламсном плива, 
Травица росу -  сузицу -  рони,
Цвеће ce љоме исре, умива.

Из тог брда месец ce рађа, 
Суморно теж ећ’ жалосмо ступа,
Ка’ да ми и он јаде погађа,
И зма да срце вишс не лупа.

С встила многа живота мога,
О, звезда јато преумиљаго,
О, заш то лица кријете свога!
Зар меии није гледат’ вас дато?

Ал’ глс све више, више их мс.ма, 
М агла их нека завија густа,

Суморном санку зсмл.а ce спрема;
Да и њу туга не мори иуста?...

Л л’ иа што речи, на ш го ли  вајм? 
Све мртво ћу ги, ништа ие бдије,
Ћ ути  Bccejbe и уздисаји,
Сриа тск моје што мирно није!!

Сунце јс ссло, месец већ броди,
О блажсм-миру несрећни снива,
Ал’ мене ништа миру не води,
Црна ми ж алостдуш у снебива!

28. Маја 1860.
(Вила, I, 1865, бр. 5, 31. јаиуара, 57)

12 .
Јсдио пече.

Већ je суние село,
ВетриН тихо пири,
По јестаству целу 
Слатки покој шнри.

Са плавога »себа 
Зпсзда трспти зрачма,
И всћ сто спеши 
Ноћца тавна, мрачна!

Да л ’ he душа моја 
У овоме миру 
Покој, нектар, наћи,
У сласти коидиру?...

Суиие свагда седа,
И омет ce дижс. -  
Али моја душа 
Нигда миру ближе.

7. Маја 1860.
(Вила, I, 1965, бр. 7, 14. фебруара, 84)

13.
Кол Студсницс.

Гора јс муста, шума je нема,
У тојзн гори Немањнћа храм,
Свет када спава, уморан дрема,
Тад ce ои сија и слави сам!

Вехови иду, и време лети,
Ч уднаје, чудна божија моћ,
Пад дивмим храмом крад>ева свети,
Још хикал, нигла не беше noh.

Joui дан за даиом, па Behe сто, 
Обновиће га србшБСки сјај,
О, онда, опда, место нам свето,
Крал>еве iiauie васкрсни, дај!

Прошло je време, минула лста,
Од с гаре славе тек ос га глас,
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Ajt’ док je сриских мишица чета,
Сазреће, знајте, слободс клас...

Ор’те ce, ор’те, зелсие rope,
Време je близу за свсти дом,
Да с’ опст врата света отворе 
Жсљеио.м своме и крал>у свом!!

(Вила, I, 1865, бр. 25, 20. јунија, 308-309)

14.
Јсдном само...

Једном само родила ме мајка,
Јсдном ми je само овде мрети;
Нека с миром богаташких бајка 
Е y хладни шта ћу i роб понети?

Докле живим, ирвенико рујма,
'Ги ме држи, ти ми живот ливај!
Ти ме носи y небеса бујна,
Често, чссто грло ми умивај!

Дилбср-моме, гавран-очи црмс,
Кад помесу моје срце јадно 
Да кроз прси на ледииу npiie,
Тад помагај, о ти  випис хладио!

Кад злотвора страховита чета 
Хоће да мс ca rpe, смлави, тлачи,
Тад’ чашица нека брзошста,
Алсм вино кроз грло мровлачи!

Кад ме сморе туге, бриге клете 
Смири с’ cpue, a увснс снага 
Онда, оида, тужаи, јадан свете,
Онда с’ мирно лије чаша драга.

Ја ne живим да градове стварам,
Ни да земл>и кажем другс путе,
Нит’ да зидам, н и ти  да обарам 
Миле сласти и л ’ невоље луте .

У чаши ce, све што ј ’ моје, сгекло,
Она ми je бесамрће жића,
Моје ј ’ срце из чаше истекло,
Њ ега чувам за земнога бића.

У чаши сам туге утонио,
ЈБубав, жалост ту мирно почива 
Све што им’о то све и пронио 
Плам живота још  па вину плива!

(Вила, I, 1865, бр. 42, 17. октобра, 516)

15.
Сриу.

Срце моје, носиочс рана.
Сваким часком свс ми тише бијс,
За ib’ ra  cpche y свијету није 
И недаћс од шарених лана.

По кадкад ce још тс мртво крсће,
Ж ар запламти y прсима пусгим ’ -  
Xohe боле да искажс устим ’
Ал и усном мртав сумор шеће.

Срце моје твоји, боли тиш те,
He стаје ме, па и тебе трујсм,
Haurro hein ми -  нећу да нсгујем 
У прсима крваво бојиштс.

У 1 аси ce, -  твога куцња nehy, 
Уклони ce ла т ’ y свету ис.ма:
Било твоје нокрове ми спрема -  
Бол утоли мирније умрећу.

ЈБубило си -  сад за љубав неси 
Плакало си -  сад и суза немаш:
Нсмој да ми нове боле спремаш,
Мируј друже, кал за љубав нсси,

У Београду, 4. Септембра 1863.
(Вила, IV, 1868, бр. 22, 5. августа, 512)

II. ДНЕВНИК 

З А П И С К Е

1858.
21. Октобра 1858. y  подпс. Поче и Коста Но- 

ваковић записке које су противуполож ене мо- 
јим, т.ј. он je филозоф, a ја  историк (а обадва 
ђаци).

24. Окгобра. Вечерас смо имали Грчки и 
Риторику. Мале гић je иочсо слиш авати ђаке и 
толкујући народму поезију, рекнс М иладину 
Симо»к)вићу ”јеси ли  читао Спатопс”? Он одго- 
вори да јесте. A има ли тамо која народна ис- 
сма? ”Има”. На то М алетић етаие говорити ка- 
ко го није народна мссма него како je он  côm то 
сачииио итд. К ујући y звезде свој речени спев, 
али будући да ми није била друга мисао при 
руни мего ова нсмачка "Eigcncs Lob stinkt", зато 
сам његове рсчи овим изрсчснијем  накитио. 
Дал>е je градио ’Т орски  вијенац” говоречи д аје  
хтсло нешто бити, али да ни сам сачинитсљ  
није з ј и о  шта. О стављајући мресуду вама, бла- 
горазумми читатељ и, извикујем: Risum ne te- 
neatis.

25. Октобра. Нрви час био Брка, математик. 
'Голкујући алгебру тако ce смете као y кучине, 
да сам морао y ссби помислити: ”Еј Радовано- 
вићу, ђе си раловала ти  ce мајка, ти  не мунаше 
овако.„ ал шта ћеш кад јс Правитељ ство гако 
нссиособне људе избрало, какво морамо ми- 
слити да je 0110 само.
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20. Октобра: Дирек гор i имназије лани уда- 
рмо јсдног обсшсн»ака no руин. Овај ти сс ди- 
гпс Црнобарцу, тс ти  моме Ћ ирићу илага за 
гри мессца олс ђаводу иа олтар.

27. Окгобра. Неучтивош ћу ђака огорчси 
Шули станс говорити ла му je мре било мило 
лоћи y 6 -ти и 7-ми разрсл, јер су ђаии били као 
млада господа, a сада га болн глава од љиховог 
нсва.Балства, вике, лупс и нсмира; затим 
бриш ући очи (од суза) насгави да he м>егопа 
рјеч и после 10 годипа за нас важиги, кад њега 
ко запита како ce овај учио, како ли ce оиај 
владао? Г. Шулц je заиста доброг срца чопск, ал 
ђаци, ђаци..

29. Окгобра. Нило јс то знаменито што смо 
за л. лекцију учили опо слопо па памст што су 
ски ти  Алсксаилру Всликом говорили ”Кал бн 
6 oroRH дали да тм јс толико тјело, колики ти 
јс дух, ие би ти цсо свет доста био. Једиом би 
руко.м исток a другом запад довагао, и ово по- 
лучивш и, хтео би знати ди ce свстлост 
божесгва сакрмва” итд.

30. Окгобра. Шафарик долазио и водио јс 
Поваковића својој кући гдс je реченм иас ви- 
дио библиотеку опог славпог Јаика Шафарика 
и y iboj мали Шафармк к’о миш y лиш ћу сједи.

/. Повсмбра. Дозиадо да he скупш тина би- 
ти  о псрвозваном А пдрији и да he сс из сваког 
селаби рати  ио јелан човск, кој ирекоЗО годииа 
и штогод нсиокрстног имаља и.ма; тако исто и 
из вароши; и  судсјскс с ф у к е  чиновниим moi y 
мзабраии бнти, ако само пспокрстног имања 
имаду.

2  Повсмбра. Једиом Србмиу нису хтсди 
Швабе y конзулату дати пасош. Овај Га- 
раш анниу, a Гарашапии оиравм 12 жандара lia 
hyupujy гдс пароброд стаје нада ником нс даду 
ни ући ии изићи; то све будс. Кад видс Швабс 
да јс дошло до гузиие, стаиу викати ”гди je онај 
да му потпишемо насош?

3. Новсмбра. Божо (Николић?) био јс лани 
Милошевац, a сада јс Карађорђевац. Отпратио 
сам Божу па квартир н код њега сам мало сс- 
дио. Критика.

24. Новсмбра. До данас нрекинуле су ce мо- 
јс записке нгго сам био заи>ат са ’’Шумадинка- 
ма” (А. Д. му јс донео много бројева). Jlorahaje 
који су сс догодили за време мог нсписања, ја 
hy нобслежити како сс сетим: 16. новсмбра 
држан je избор чстири дспутирца, између који 
je био и г. М иловап Јапковић са 411 гласа, сс- 
кретар попеч. фииамсије, д з јб с  капетан Миша 
са 452 гласа, М ијаило Нарловаи са 471 гласом и 
Ђорђе Аћимовић трговац са 397 гласова. По

иајважиији измсђу те четворице но ошмтсм 
М11>епију јсст М илован Јанковић, који ce no 
жел.и народ одрскао звапија због тога. ДаЈБс јс 
био ма том избору Г. Фичо снглсски поданмк 
и М агија 1>ан, но на лредлог ЈанковиНа пониз- 
по су нх ишћерали.

У ово доба говорило ce о реформи гимна- 
зијс и лицеја (да буде 6 разр. гимназије и 4 
лицсја, К. Поповић y заииска.ма вслн о томе 
”Што ce мњснија тиче да he 8 р. гимназије бити 
слабо има мривржемика н ако би пајбољс било 
да ce 8 гимн. учи, те би сс кукол> истребио и 
само чиста пшсница на жртвеиик дош ла”).

30-ог Повсмбра: Деиутирци били су сви y 
иркви, a тако исто и страии консули п кн,аз, a 
прсд црквом била je ларада војммчка. Денутир- 
цмма je било речсио да бсз оружја y иркву дођу, 
али оии мој браге, ногрпали пиштол.е y 
чакширс или мод гуљевс, иа кад су излазили 
из нркве овај овдс оиај онде ваде пиштоље па 
мећу за иојас. Затим су иш ли кп>азу на чести- 
Taibc све иод оружјсм. За тим су ишли ки>азу 
на ручак код ’’срнскс круне”. Истина гсаци ни- 
су хтсли, ал кад им казашс да то нс даје (ручак) 
књаз всћ опш гипа београдска, иш ли су. -  У 
всчс всликољепно освстљен лицеум због на- 
род. празиика. У авлији стајала јс пирамида 
изну гра освстљена са стиховима н символима 
a тако исго и на пениермма лицеја, a rope на 
в ру стајало je: "Ж ивила Скунш тина”. Горе y 
лицсуму свирала je банда, и који je год отиш ао 
тамо нграо je (и К. Поваковић). Једно 
изрсченије особито ce домало иа долн>см боју 
лицсума.

Ko ne л,уби што je Србу свето 
Све пасвету  пек му јс ироклсто.

И ракетлс су бацали, које су ириродослови  
градили.

(Овде фали читава свсшчица записака, опа 
која je морала посити мумсру 4, и y којој ce 
описивао иреврат. Свсшчица 5-та почињс са 
30-им Децембром. Судсћи по нским даљим ме- 
стима y овим запискама, мора битн да je К. II. 
сам униш тио четврту свсшчицу вал.да што je 
сувише ружно писао о Обреновнћима па je 
доцнијс за љубав Кљаза Михаила униш тио 
омо lino je писао о Кплзу Милошу).

31. Дсцсмбра. Данас сам добио од Анте Пе- 
ливамовића оио како јс Ки>аз М ијаило свог оца 
бранио што je Кииријан Робсрт на њсгова 
псчовечча дјела  викао. И око тога дјсла y вечс, 
y мало нисам са Ј. Станићем ту спвар с пади- 
цом изравмао. Ал’ нека ”тсће вода куд јс  некад 
тскла”...
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Санимио сам јсдну несму за нову годину 
као што јс и Г. К. II. само што je iichy мсчатати, 
као ом што je. Она гласи овако:

Старо зло нас јсдва прође 
Ново хита ла на.м дође 
И на вра г иам скочи.
У вуруми нема дрва 
Л ја ксмам ништ од рува 
тсло ми сс кочи.

Једно зло je ка и друго 
Пит he моћи ipaja  r дуго 
Н ити обстат може 
Али донде док нс прође 
И док добро нам не дође 
Јадме наше коже.

Свако своју cpchy гражи 
Лли колко 01 ia пажи 
Не зна ти ии рсчи.
М астило ce силмо ирпи 
Te нравственост nauiy крпм 
да нам кожа дречи.

Старо л.сто на вилајет 
Ал му пико ни мукајст 
Ko на вражи намет 
Само ја ћу јсдан  молнт 
Пек с годином мовом пошље 
Србма бољ у памст

(Осим те песмс паписао je К.Г1. још и ово.) 
'Т одипи  1858”

Још неколико сат»* «е nche бити иа све- 
ту, a још много годипа жипићсш ти y спомену. 
Ти 1858-ма годило, ти си нас ружама искитила, 
па опда лсдом покрила. Ти hem заиста псиз- 
глађен споменик y устима и срцу сваког Срби- 
на остати. Па ако ие ми, a оно иаши потомци 
приповедаћс својим иотомиима о години 1858- 
ој. Сада иски мисле, или бољс: сви мисле осим  
неких, да he ce после исколико десетима годи- 
на говорити: Еј 1858 година, када Срби варва- 
рина отераше a првога кн>аза y отсчество иоз- 
ваше; a неће ни један да ce сети да јс време 
најбољи математик. Оно нити извлачи коре- 
ibe, нити подижс на степене, али опет његови 
рачуни за чудо су тачми. Ko јс  крив urro повога 
Књаза нс во ли м ? Иико заиста, нико! Дух сс 
почео изображавати, и y том полету видио јс 
да нешто важи, да ce на своје резултате осло- 
нити можс, и да не дува целе године онај ветар, 
који иа Крстов даи укрсти, nch и други ветро- 
ви. Право je мислио Иамолеон о пароду, ла je 
он средс гво, ла ce до нечег дође, на за то je свој 
народ волео, нити ce може данас штогод пу- 
ним трбуом измулровати, но главом, y којој 
штогод има.

—  ”Што je право и Богу јс драго” Тако 
каже иаша мословииа пре 50 година, али  сад тс 
иословице псма никако. Можда je напудила на- 
родиа скупштина y недођин.”

10-г Јануара 1859. Знаменитост овог дана 
то je што je данас y Земуиу Kit>arMiba Персила 
Алсксандровпа  родила сина. Топови аустриј- 
ски грували су.

Говорило ce данас о погврђељу Кљаза Ми- 
jionia. Пеки je говорио да je иотврђсн за књаза 
и за наследствепог. Пеки су y опште и 
мочастно одришиш.

20-ог Jan. С тигло je iiomplieibe М илоша 
Обреновића за насљедстпена. Велико одушсв- 
jbcibc и радост народа. O cncubciba he бити 
вечерас, сутра и прекосу гра. Само urro ја  иова- 
ца микако немам, a К. II. навалио да и ми уила- 
тимо cnehe иа пенисрима. Ајдс-де, рекнем, ио 
нсмамо свијетнлка, тс ти  Нов. једну свсћу y 
паш земљапи све гњак, a другу y лонац пун не- 
мела, те тако 6 ojbe него пико.

4-ог Jan. На илумин. разбијали су пенџсрс 
камењем оним који нису свсћс запалили бнли.

11-ог Jan. И стерали М итрополита за то 
iiiTO je Шваба! Ж ивановића и другс.

Овог месеца и ако сам iiecpehan y иовцима, 
врло сам срећан y куповиии км.ига, јср сам мо- 
ју  бнблиотеку са 30 књ ига умможио (од К. Зу- 
бама).

23-ог Jan. Ђаци ce наши иобунили, тс их 
професори морашс распудити докле je н>има 
вол>а.

Вучић oiicaheii (y својој кући).
24. Jan. Свуда ce великс прилреме чиме за 

дочск М. Обрен. Тако на малој мијаци 2 пира- 
мидс, код Селаковића Kyhe опег једна. Каиије 
па абаи. чар. 2, код скупштиме! Код ки. A  К. 1.

Празницима, који ce спремају нема краја, -
Проф. Тодоровић (на'Геразијама) навалио 

на менс да израдим лик К илза М ихаила и ки>а- 
гињс Јулије како ce држс за руке, па иснод ње- 
га да пише ”наша надежда” a испод iber ’’llama 
булућмост”. Обсћавао ми јс иаграду колику ја 
xohy, иа онда да he ме водити код Кљ. М ихаила 
иа да мс ои да иа пауке мазап.а. По како би ce ја 
могао тога мосла примити који ниш та од тога 
не разумем?

Свст једнако долази. М ислим да he га y 
Всограду на конаку бити до 100.000.”

(Свсшчица бта ових записака има на челу 
гурски  натнис, a испод овога срнски иревод: 
IpiubcibeM и времепом свс пролази).

25. Jan. 1859. ’’Дакле 25ти Јануар!.: !!! дође, 
и са љим...(?)
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Народ јс  био iiajRuiue ма калимегдаму око
11 1/2 сати појави сс пароброд "А тина”. На Ду- 
маву нижс града поздравили су Кн,аза чивути; 
пуш кс и топови иа мароброду пуцали су јсдна- 
ко a Kibaj јс махао белом марамом. Парод после 
претрчи иа другу страну Калнмегдаиа да иоз- 
драви Књаза Ту ce стане викати као y опкладу 
”Ура” ’’Ж и ви о” Тако јс и с пароброда одговара- 
но. Пушке, топови и праш ијс иуцале су ненре- 
стано. У 12 сати прође Књаз поред ђумрука ro 
pe к магацину, гдс he мароброд пристати, a на- 
род ce разиђе да сгоји гдс je коме место. Од 
нркве иа до изласка из Београда, господском 
улииом, абаиијском чаршијом, норед војне 
Лкадемије па онда друмом све je било пуно с 
обе стране. Прозори застрти са црвеним скумо- 
ценим ткаљем, и на сваком пениеру сијасет 
л>уди, жсна и деие. Ђаци су били y госиодској 
улици. Док сс Кп>аз још пије био помолио 
пуш тана су четнри ваздухоплова (иајнре 
шарап-риба, па оида црма јсдна риба, за гим 
лонга са јсдпом завесом оздо на којој je стајало 
’’живио" и пр. За тим једна жаба и најиосле 
лонта-ваздухоплов y којој je оздо био пачињен 
човек да барјаком маше). Као вјсстници први 
протрче два татарина, за тим дугачак ред кои>а- 
ника, иајнослс већ катане, за љима на колима 
Кљаз Милош; одмах за њим Кн>аз Мијајло, кога 
су лицеисте пратили; иа и пизам и  пешаци, и 
опи, с обс страпе кола Књажсви; Књаз je носио 
паочаре и поздравл>ао јс иарод. Одоше y цркву.

Ми смо их на Теразијс више капије чекали. 
Туда je опст нрошао када je изишао из иркве. 
Весеље, певање. Па сваком ћошку бурс випа... 
Ентузијазмус...

28. Јан. Данас he ce читати берат царски на 
Калимегдаму, a Божс никако нема. Ваљда га јс 
грозница ухватила. Богмс јс и било хладио си- 
ноћ кад смо гледали ватротворе (и кад ce Божа 
одвојио од К. Г1. тс га y гомили иије могао 
више наНи).

Бсрат ce прочига, всчс дођс, a Божидар ни- 
како сс не јавл>а. Узмем да ’’О ценитеља” уре- 
ди.м и препишем. Нско куцие на вратима ”сло- 
бодно” рекне К. II. a ја артије y фијоку. Сад ce 
помоли Стојан Ж ивковић жалосна лица ”Да 
вам кажем жалосну вјсст. Божидар Николић 
сада ce иреставио.” Зансмисмо. ”А од чега?” 
рече Новаковић. ”Та синоћ кад су бацали раке- 
тле, ударила га једиа y трбу”. Доктори говори- 
ли мајци његовој да ce ниш та пс боји, и on je 
тсш ио мајку да му ништа није, али моћ јс људ- 
ска малена пре.ма одрсдби надмоћности и тако 
ce наш л>убљени другар пресели y вјечност.”

Затим нам рече да дођсмо сутра на нратн.у и да 
сваком ђаку кога видимо кажемо то исто, за 
тим одс. Ја замолим Новакопића да спава, a ја 
hy још седити. За тим пустим мојим мислима 
слободан ток, a унутрашњ у тугу нотоци суза 
су олакшавали. Сад сам тек цену правог прија- 
тељ а иозмао...

29-01' Jan. Шго год видим свс je чамио и 
тужно.

Ћ ирић je свс школе (т. ј. гимн.) позвао те 
смо Б. пратили. У цркви био неготински вла- 
дика. Кујуниић говорио слово. Тугу овог дана 
и растанак вјечити да не онисујем. Док сам i од 
жив, y срцу he ми остати.

30-ог Jan. око подие уватили су Вучића ма 
прсвару, т.ј. казали књаз те зовс или сад ил 
никад и join довели најлеиша КЈБажева кола, те 
ги он па њих седпе, па горс на теразију, опог 
што je с њим био стерају с кола, a ibera y шпи- 
тал, (јер тамо затварају крнпце политичке) и 
још најтежс гвожђе метну му иа ноге. (А ја баш 
јутрос чух од М. Зраковић да су ље.му искали
90.000 #  што јс којс ком поузимао да д5, па нек 
иде онда куд ohe, али он од1 оворио да ce томе 
колачу надао па je снремио све своје новце које 
y град, које y руски  конзулат).

8-ог фсбруара. Всселили су ce богословци 
са омих 10 #  што им je кн>аз дао. Кажу да je 
гимназистима дато 40 #  (на 650 ђака) a липеи- 
с гима 10 #  (на 40 ђака).

9-ог фсбруара. 11ачср raibc. Дсрок je давао за 
испит залатке, a меии као всштом дао je једну 
понајтежу ”да ce покажсм” Дерок ме je ободра- 
вао говорсћи ла ћс кп>аз, ако му изображење 
повољи булс, да мс може обдарити (т. ј. кн>аз 
Михаил a не стари) и да божијим покривитељ- 
ством поуздаћу ce да изра;1им.

11-ог фсбруара долази Pin. Ђорђспић списа- 
rcjb. Ја и Новаковић оћемо да узимамо јслне 
немачке новинс Musscnstundcn, па 1/4 год. 1 фо- 
ринту.

14. фебруар 1859.
I'. Чедомиру М ијатовићу
Дознавшн ја од почившег Божидара Нико- 

лића за живот књижевнс ;фуж ипе ’’С логе” 
врло сам ce обрадовао и једва сам чекао да he 
доћи време да и меие y своју срсдиму примите, 
али кад ce дружипа Сдоге расне, станем ми- 
слити од друге руке, како би ce једио лруштво 
подићи могло. Ја сам са поч. Божидаром гово- 
рио кад би ce нас десетииа сас гавило па да сва- 
ки од nac no јелап  страпи јсзи к  добро паучи, да 
би та дружина одвећ важна била; али то смо 
само тек говорили, a иисмо ништа нредузи.ма-
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ли. Можда би и прсдузели да иам нсмила судба 
на иу г ne ста, и Божидару нитку живота пре- 
крати. Тако сам за мско времс био без икаквс 
цјели, кад ономад y недељу М. Крстић каже ми 
да he баш он  ’’С логу” обновити, и још каже кад 
ћс засједаније бити, да смо ми њсни чланови и
о. н. IIo будући да сам видио да он нешто врда 
и  околиши, зато пе имајући више y њему пов- 
jepciba, обраћам ce вама као најглавнијсм y тој 
дружими и ослаи>ајући ce на казивање иоч. Б. 
Николића, који ми je о вама говорио, надам ce 
да ce nehy y надежди преварити, и да ћете ме y 
вашу дружбу примити. Дакле ја желим ово од 
вас да ми кажете: да л ’ ће моћи или не та 
дружина иостојати, a ако пак до какве мреире- 
ке или материјалие оскудице стоји, ја  hy радо 
сваку жртву принети (а он добија од куће свега
3 #  мессчно па и то врло неуредно. Dr. В.), тек 
само да видим да ’’Слога” Mchy Србима живи. 
Молим да ми одкријете садашн>с стање и од- 
nouiaje слоге (т. ј. ако ностоји), који су члено- 
ви, какав друштвсми гласник имају, и остало. 
Ово пак срце, које ово диктира, и ако je под 
рђаву аљ ииу скривено, опет je срце Србима и 
родољубца (само ис Ђ. М.-а) који једва чска 
прилику да својс рјсчи дјелом иотврли. Одго- 
вор на ову моју писмену молбу очекујем не- 
стрпљиво и бићу срсћан ако ce дружина слоге 
обнови и y своју ме средину прими; но био 
или не био ibeii члсн, онет he je свагда висо- 
копштовати

Коста Поповић VI. р. гим.

22. фебруара. Радостна вест; да heMO моћи 
наше преводе продати, саопштеиа од Ипократа 
Ђорђевића Кости Новаковићу. Пто новаца (али 
нредрасуде!...) Омај који he  да куии зовс ce 
Ллекса Поиовић.

23. фсбруара. М алетић (који je на место 
Ћ ирића ностао директор за то што су ce гим- 
назисти под Ћ ирићсм  побунили па иш ли чак 
Кн>азу и траж или да ce опет завсдс инспектор) 
je ју  грос читаву беседу свима ђацима изгово- 
рио. М. Здравковић мисли да није требало да 
ipoiiiM труд, да учи беседу на памет и да нам 
замазује очи. Свс je могао другачије, само 
човек сујетан.

25. фебруара.
Господине Коста Ноповићу!
Читао сам вашс писмо и из ibcra видио ко- 

лико ce за живот ђачке дружиис иитересирате. 
Одвећ ми je мило што ce нисам варао y мњсни- 
ју, које ми je о вама дао покојни Божидар. 
Друштво je хтело још т y свом почетку вас и Г.

Косту Новаковића y своју средину иримити; 
али како нисмо извјестни били, да л ’ ћемо ce и 
ми сами одржати, то смо ваш избор одложили, 
a кал je дошло врсмс да вас изберсмо онда je 
друштво иа жалост, због лењости члапова  пре- 
стало. Друштво je ирестало, као што реко, али 
идеја о љему врзла сс још  по глави (ама) веће 
части чланова. Па кад ce, од иовог лета овамо 
почесмо озбиљно о љему разговарати, онда 
Крстић узе на себе да га састави. Али, као што 
сте сами приметили Крстић околиш и, премда 
он баца кривицу на членове. За то претрните 
ce за неко време„ док видимо шта he Крстић 
радити, оћел’ дати ком другом да састави 
друштво, или  he га оп сам саставити. Оскуди- 
цс, хвала Богу никаквс нема, a и да има лако би 
јој ce иомогло! У осталом друштво he на сваки 
начим постојати, a ви и г. Коста Поваковић без 
сваке сумње бићсгс њсни чланови. A ако 
дружство не знам по каквом случају не буде, 
to  one r  будите увсрсни, да he вас чланови ње- 
гови сматрати као своје другове, који тежс за 
иапрсдком, и који he ма кад иоказати да нису 
годиме младости y лудост мровсли. To вам 
пише ваш иочитагељ

16. фсбруар 1859
Ч. М ијатовић.

26. Фсбруара: Јутрос сам ишао код Инокра- 
та, a кад ce од ibera вратим, каже ми К. II. да су 
казали (Д. С. Ђ.) да y 10 сати код Крстића будс- 
мо. Ми дођемо тамо. Наше засједаније трајало 
je два сата, и само смо сс свађали  да л ’ нам треба 
лист као орган, или не, више нишга. Стеван 
Помовић (ирни) глсдао je  за неко време нашу 
свађу, иа онда рские ’’Јесте ли  сврш или?” -  
’’Нисмо”. ”Е, a ви како год свршите, ја сам задо- 
вољан” па оде. Ми ce свађамо због тога што 
KpcTHh ohe своје мњеније да нама иаметне, па 
најпосле не имајући способносги доказати, 
рекнс да му je М алстић казао за оно пређашње 
да ништа не вал>а што су чинили. Ми питамо 
ko je М алстићу казао, a он кажс да не зна него 
ом да пије, иајпослс каже ”ко je вама казао?” -  
’’Покојии Божо”. -  A тако, па ви сте могли ком 
лругом казати, па такоје и М алстић дочуо. To 
кад je казао баш смо ce добро свадили... И зак- 
л>учише да ce ca4 iinc»ba само доносе, па да ce 
мећу y иротокол, и да ce критизира.

И на томе боја раздвојише 
Али кличе П оповићу Којо 
Te М ијајла Крстића дозива 
”Добро данас ти  унссе главу.
Ако Бог да мени утећ нећеш
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Док сс тсби ne смијсм y браду 
И на липс нс пљунсм ти рођо”.

2. Марта. (К. Поиопић бслсжи да и.м je 
Алекса Поиовић, издавач, откуиио, за дукат, 
два прсвода (Обсропа  м М алиш у).

Погађасмо астал, јср Станојсвић xohe да 
носи свој вечерас; госнодим Чсдо донссе новс- 
лу с објасљавајућмм писмом y коме сс туж и на 
своје пезпањс inro иародме обичајс и сујсвјс- 
рија није добро прсдставити знао y својој но- 
всли и што тако слабо позпајс пародми живот.
-  Ј. Тодоровић положио испит и отиш ао за 
учитељ а y Рам.

6. марта. Коцком ја сам изабран за предсје- 
датељ а (овде има сигурно о томе 6 врста. мађЗр- 
ског тексга, као и рамијс једна мађарска при- 
медба о N. Kosta ur. D-г В.)

11. Марта. Грађа за нови забапиик који ћемо 
ја, К. II. и Ипократ Ђ. изподити скоро he бити 
сва готова. М атерија која јс до сад прикупљ ена 
ово јс:

Исландска писма од К  lion, величина 9 тб. 
/ / oh y  Прж смислу ” ” ” 3 ”
Маиарско ссло ’’М индснсш " ” ’’)
’’Пустара ” ") 1 ”
Смссике и  пссмс ” ” 1 ”

Ол Ипократа Ђорђсвића 
Д ве  ссстре ” ” 1 ”
Златап бич 3 ”

Од Ma le
А к и м с к н  К р а љ  2 ”
П риповет ка о л о в у  7 / 2 ”
Посјета y  БеогЈ>алу 1 / 2 ”
M  С  JdHOiu 7/2 м
M  С  соби y  с е л у  1 /2 "
П есм е  1/2 ”
To je лаклс имао готово. Ако трсба join иека 

спреми опај који je најмаље донео. 'Гога ради 
вечерас je И пократ промен^о Чоке-а код one 
rhe Фичовице, с којим je и Новаковић ишао, и 
узео сам да преводим М иријама y  пустињи. Ор- 
так оног пашег издаватеља казао К. М-у да he 
књ игу од 30 таб. издаги. '1'реба лакле join 4 таб. 
превести.

12. марга. Ја и К. II. y шетњи порсд Саве, 
венецијом. Видссмо Ипократа и Станојевића. 
О ии нас зваше. Пс хтедосмо к њнма свратити. 
Одосмо па Лаудапов шанац, где смо читали, К.
II. песме ја одломак Ш атобријана. -  Данас ку- 
писмо астал од тиш лера за 13 цванцика.

13. марта. Нови член наше друж ине Стеваи 
ПоповиН био на Засједанију 14 марга. Д оби’ 
критику од Г. Чедс на моју иовелу ”?”. Слабо 
ли чи  на критику. Ou ce боји да ме не увреди,

ако какав педостагак y мојој поведи огкрио бу- 
де. Н ото ме горе дира иегодруга пајсуровијим 
тоном написаиа крнгмка. Свака опа и.ежна 
рјеч јест као танак и преоштар ножић, који до 
y сред срца силази. Ал шга да радим? Он, као 
изображсиог срца младић мисли ла je такав 
начин најбољи за критиковаље и поправљање 
(а не као што je Коста критнковао да пнсцу ни 
крила нећс изније ги меса D-r. В.)

15. марта. Па захгев Јакова Ж ивановића 
совјстника y пенснји прерадих некролог на 
гробу Ммливоја Ж. iberoBor сипа.

Од ”Слоге” као да ниш та мема. 1 Јрошле ие- 
д с јб с  нису чланови лолазили, иа ни данас nche, 
Чедомил>у je жао, али шта he прсвод ’’Мирија- 
ме” сврших. Име иашем забавнику биће 
’’Српска звезда”. Тако исто договарасмо ce ја и 
К. Пов. да ce дјела иоч. Божидара издаду. Оно 
псето M. К. узео их од њсговс мајке па их може 
лако, ако до стања дође, под својим имсном из- 
дати, a ко их je радио о том пи сиомсиа да не 
буде.

16. марта. Ја и Новаковић ишли смо y 
Тоичидер. Гредом смо ce разговарали о Ппо- 
крату и Станојевићу, a нарочмто што сс мојс 
новеле ”?” тиче. Ја рскнсм да Ииократ управо 
не зна njejb повсле; он љубав см 1̂ . 
л.алство, a израз чувства no п,еговом je мљсни- 
ју философија. Кад сам му y попсдсл>ак нешто
о карактсру једне женске y његовој моправље- 
иој новели Возар говорио, on ce изразио: да 
н.сму баш није сгало да прсдс гави леп или ка- 
кав добар карактер, него само да изрази како 
рђаво онај пролази који правствснс законс га- 
зи, a онаје, особито код оба пријатед>а, што они 
имају псшто, али то пешто мисле да je Бог зна 
шта. Такви су нас разговори занимали. -  На 
доглсду куће Матије Бана, спрам залазећег 
сунца ссдосмо на траву. К. Н. мзвади ’’Фрушко- 
горку” (а понели смо биле и две књигс Шиле- 
ра) те песме Љ. Нснадовића, Ј. Јовановића и 
друге, станемо чнтати и тако и Бајроновог 
Чилд Харолла  (од Лце Поповића).

17. Марта. Иска од М. Крстића Божидарсве 
рукопнсе, али ми псс го ис даде, него каже да 
идсм њсговој мајци да за то питам, па ако она 
дозволи тако, иначе не. Србска сс војска ум- 
ножава. Заиста има часова живота y којима ce 
душа са свим иреобрази. Такви часови изнена- 
да дођу иа и прођу; тако мени иекад срце заигра 
y ирсима, као од велике радости, час ме пак 
изненадна туга тако обузме, да сам готов за- 
плакати. Ова дјејства од шта бнвају мени je 
нспознато. To мора да нека виша ирирода на ме
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дјсјстпује — Гледам М. Ж ивановића М. Про- 
тића и миоге друге како сс галантирају, па ми 
no кадкад и неотице дође момисао на иамст да 
je добро бити богат. Али кад y моју собицу 
до!)ем, y којој до очајанија добар поредак влала, 
па кад погледам на моје стиховс које сам гра- 
дио, кад нисам имао ш тада ручам, онда, та он- 
да не би опај опаки рај пи за које зло устунио. 
Што сс тиче кицошсм»а y томе здраво папреду- 
јем. Дсспи лакат на капуту и лева могавнца на 
панталопама погледају јсдно друго кад ја пе 
видим. Жл>е! Л ли да видиш како и пијс. Да су 
ми уместо лакта леђа исцепана, y мссто ципеле 
капа, тада би тск нешто било. Али то ништа, 
јер сам ја снисатељ (!!??), и од најбол>и, списа- 
тел> иопајисценаиији, даклс сљедоватслно и 
најбољи.

Всчерас послс школс имадо мрилику види- 
ти ону гђу Ф ичипииу, од којс ми имамо чсст 
књиге (Чокса) узимати. У  осталом баш je врло 
лепа. Грчки витки crac. Jleno јој европске аљи- 
ис стоје и т. д. јс р  би пјесма одпсИ дуга била  
(овде he бити једап од узрока оних Кости нспо- 
јамних ’’прсображеља душе” Dr. В.)

Био код господина Ст. Тодоровића. Опа де- 
војка за коју сам мислио да je  Кујунџићева је- 
ете кћи Матије Бана Славка које je  име госпо- 
дин Д раг Cranojennh y  својој но вели  ’’П авле” 
упспребио). За тим дозпам да j e  оиа летос y 
куналиш ту М ехадији била (Чело je  био y Буз- 
јашу) те тако сам ушао y траг угурслузуку 
Станојевића и Ипократа, који су y опој новели 
Чсдиној ’’Нсколико листи из записнице г. 
C pehK O B nha” (y којој je , као што он мисле г. 
Чедо себс и свог пријатсља Каљевића изразио) 
гледали да иеки њима познат угурсузлук из- 
нађу. Сад je клупче разсјечсно.

После подне долази Ииократ. Ја га пита’ 
шта je цјел» и»еговог непрестаног читап>а нове- 
ла, a  он речс ”увесел>еп>с”. Дакле, реко’ му ти 
ohem цео свој ж ивот само y увеселењу да про- 
ведеш? ”Може би ти ” одговори он исповјсри- 
телно. Затим je хтео да чита моје записке. Ја му 
рекнем да му и ’ не могу дати, почем су ce од 
опог времена. од кал on сампом ne говори  до- 
годиле мпогс важне ствари, којс нису за новје- 
равање, a марочито y таквим околиостима, кад 
je он, y сајузу са Станојсвићем, подиг’о прву 
коалицију противу мене. Он ме само погледа, 
прођс мало no соби па онда с Богом и оде.

18. марта. Кад y школу дођем дознам да ce 
открило једно созаклстијс против Књаза Ми- 
јаила. To je одао затворспи М илан Јанковић, 
брат М иловаиа Јанковића. За М илована кажу

да je сад y Ile ip o i раду и ради да кп»аз М ијаило 
lie дође на владу, нсго којм руски принц, па 
стога Порта, која сс пре устезала потврдити 
М ијаила за насљедственог, чим јс чула ш та ce 
y Петрограду ради, на врат на нос послала 
потврђеље. Дад>с y том созаклетију или тајном 
друштву, које je и засједанија држало, кажу да 
сс Стевча -  већ као други Вучић -  глава, па 
омда Стаменковић, обадва Јанковића, Раико 
Алимиић и многи други. М илан Јапковић оте- 
рап je y Крагујевац.

19. марта: У начертаиију од 10-12. Дође 
Ипократ и С гаиојевић на четврти час. Стаиоје- 
вић ми je већ заклсти непријатељ, a Ииократ 
тек као да од беде прослави сампом но коју 
рјсч, као што je и ју  грос било.

Пре два три даиа Ипократ Ђ. донео нам je 
мрсвод с француског I'. Драгутмпа Станојсвића 
Тапсбурска ружа a тако исто и песме истог 
Драг. Ст., који јс уједно ђак IV. р. гим. и то баш 
no иреморуци К. Н-у да и’ мроцени. И ја сам 
мало читао али пнсам свс, a К. II. читао јс по 
молби ауктора и критику градио. Ја узмсм ту 
крмтику, кад оио саме фале и коваи>а y звезде. 
Ја сам јако био противан том мљ еиију Новако- 
вића. Узмем те нанишсм ’’двије лри речи” и 
олправим. Критике Новаковићсве некако ис- 
стане. Тако Ипократ јуче послс подне моје пи- 
самце Г. С ачииитељ у и преводитељу y смотрс- 
њу оног дјела олнссе, Пов.-а критика изос гаис. 
Кад сс пусти школа иослс иодие Инократ дође 
код мас и умјесто каквог пристојног одговора 
Драг. Станојсвића донесе ми ово: да он није 
Ерисговац или  Бошн>ак па да ја љсму пишсм 
’’двнјс” ноБеограђанип. СадК. II. који м ује  прс 
de arte poetica писао y оној критики, сада напи- 
са другу, образац вуковизма, умитамо шта јс 
’’домсстик” и ’’деликатап”. Свршстак ове кри- 
тике тако je нун виспреии речи да за цело онај, 
ко.ме треба да узме на бјБување, само лреба да 
прочита, иа he одма на оба олука отпочети. 
’’Гледајте те тражитс всштаства да нокажете 
својс суш танство y српском роду, a величан- 
ствеиом и божанственом славом и чашћу 
бићете награђсни цијела je то истина. Збогом! 
Име иије нуж но да ми сазпаге”.

20. марта: Положио Шафарик ирковни 
испит и примљен мсђу чланове лутеранског 
општсства.

22. марта: Кадсе пуш ти школа послс подне 
нађемо Станојсвића код наше куће. Разговор 
који ce тинао Ипократа врло je био занимл>ив. 
Тако нам каже како je љега Шули y школи пох- 
валио због љеговс новеле (Пушчана зрпа); no-
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сле како јс једном М алетић дошао на час да 
н>ега види; послс како сад седи на крају сками- 
јс, и то не као остали ђаии право, нсго избаци 
liorc nan скамије и окрснс сс нопреко, lia још 
ако узме којс дјсло из нашс архипе, a он га са 
свим горженствепо прстура. Каза мам да пише 
и једну комсдију (но менс и оии’ који су моји  
слабо he ce опа дстиљ ска сујста тицати).

Дође ми од Kyhe три дуката. Ја одма зак- 
л .учи узети "Illustrierte Welt". Да ce ne би мокајао 
дам Новаковићу одмах понце да промени.

24. Марта. Јутрос виђо "Familienjournal" што 
ce Ж иваиовић на њи прсмум. Пигди ништа. 
Моје "Mussenstunden" сто иута боље, ако je и 
сиромаш нијс.

26. Марта. Ишао сам y Народпу бнблиотеку 
и узео М икдош ићева Monumcnta serbica за Мак- 
сима 3 ;ip a K o n n h a , Ш умадичку од 1850 за Јована
1 l e r p o n n h a ,  Ilyronaiba Хумболтова, Срп. Нар. 
Пјссме /., П рсолчицу  србскс исгоријс, Ифлан- 
дон "Theater" за мас, и "Revue des deux Mondes" за 
Поваковића. -  У школи Малетић гонорио Но- 
ваковићу да беседу гради за Петропдан -  
Каћапски гопори о ром ачу  какав je сада, a какав 
трсба да je. Хвалио je ’’Д аницу” и Јакова Игн>а- 
товића. Говорио je како фрапцускн романи 
израж авају живот, карактер, историју и свс 
што je француско. IIo на такав роман ми ћемо 
дуго чекати, јсдини Јаков Игм>атовић даје иа- 
дежде.

27. Марта. Попечитељ  Матић дао je остав- 
ку. Сад je време, a можда за навек, да на корми- 
ло просветс дође Љ убомир Нснадовић. On ce 
ваљда неће дати залуди ги масчим лажама ”ча- 
р о д ски ’” људи, шга више мислимо да he он, 
који познаје наш народ, најлакше разрјсш иги 
чвор иросвстиог питаљ а за школе наше. -  Чује- 
мо да he К оистаптин Брапковић доћи за мо- 
печитеља. И ом би ваљан био, јер je Бранковић 
човек на кога ce карактер и поштсње слободно 
ослонити  можс.мо.

29. Марга. За квартир не знам шта ћемо ра- 
дити. Узели би па Сави једну собицу, али нам 
je врло далеко од Инокрага, a да узмемо чак 
горе (близу Ип. иа врачару) далско нам од шко- 
ле.

30. Марта. Каза ми М. Злравковић да јс онда, 
кад je y ’’Д невнику” стајало да je Кн>аз пеком 
важном рјеш снију присуствовао, заклЈучено 
да ce војска на 34 тисуће умножи, и да ce 
С купш тина y Крагујевцу држи, рали пеког из- 
ванредмо важног дјела отечества нашег, и то 
одма по ђурђевудпу, кал ce гора заођепе ли- 
стом.

31. Марта Растао са.м ce са Стевом Тодоро- 
вићем. Због тога ваздан илакао. Био код Јакова 
Ж ивановића који ми je поклонио Тјерову 
Историју, Тускулапска испигапија  (њсгов пре- 
вод) и две љегове беседе: lia смрг Kibarnibe С 
Љ убипе  н Јакова ГсршиИа. "Кад дођем кући 
iiaheM JoRana Петровића. He знам како мам нде 
разговор, али ми кад ce разговарамо све 
наиђемо на Карађорђа м друге јуиаке који ce y 
лашој историји светле. И премда јс тираиска 
рука  гледала да пониш ти те драгоцјспости, 
опет ништа маље лрилсжаи и реппостан 
ученик и испитивач iiahnhe чисзо злаго, ако 
мало дубље y y ipo6 y зсмл»е завири.

Прнобарац иисао Милошу (Помовићу 
уредлику Срп. Новине) да су му ce н.егове ио- 
вине огадиле, па ие може (више) да их узима, 
јер свакоме који иоле чувства о језику има, 
морају ce такви неслами изрази згадити (Ми- 
лош као брат Ђ. Даиичића морао je Beh писатн 
’’Вуковизмом”).

4. априла. ’’OiteitHTejb” ожипи. 8-ми број да- 
нас изиђс a 9-ти he сутра.

Ипократ Ђорђсвић рсловап je  члан. ”
6. априла.
Г. Чедомиљу М ијаговићу
Виђо да од ’’Слоге” ништа нема; виђо да je 

свагда бол>и мршав мир него дебела кавга; 
внђо да треба од маљсг на пнше, a ne од виш ег 
на ииже nhw. Видио сам и ваша усиљаван»а y 
смотрсњу ’’Слоге”. Душевно стаљс Срба јасио 
ce моказује, и опај иокојни друг наш право je 
казао да he ce мучно слога међу Србнма и по- 
дићи, a камо ли одржати viohn. Удаљеп од 
друшевиог саобраштаја, затпарам ce on er y мо- 
ју  нустињу. Са дружииом мислио сам да he ми 
ce и спокојство духа повратити, али кад слога 
и no други пут y свом подизању падс, шта ми 
онда даклс остаје? Ја сам сс надао... али наде 
ншчсзоше као магла...

Ја сам све из! убио што je човеку драго, не- 
мам нигди никога осим тугом изморепог сриа, 
за то вам више мишта говорити ни ирсдлагати 
немогу, м сни јс  само пријатсљство нуждно, да 
уморепе силе мог духа подкријепи, и то такво 
као што мислим дасам га (чскад) имао. IIo пиг- 
да такво добити ие могу, јер оч  (Божидар Ни- 
колнћ) само je један и јелан пут био. Њ ега пећу 
пигда наћи, али опет мислим да сам нашао гак- 
вог, који he мене тако мримити, као што je и 
њс/а  љубио. Ја мислим на вас... и надам ce да 
ме одбацити нсћете, но да he тс са истом љуба-
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»и, c којом ctc некада Божидара Н иколића оби- 
мали, примити сад м>сговог друга.

Косту Поповића:
Gehcim briefewechscl soil untcr uns dauern.
Wcnn sind Sie dcutschen belletristischcn Zeit- 

schriften bcnûtigt, so ich mit meinen "Mussenstundcn" 
und "Illustricrtc Welt" ganz zu dicncn stche.

7. Лприла  прочитао прве три главс ”Мила- 
на Нараниића”, роман Игп>атовића, хумори- 
стичам. Преварио сам сс y њему. М ислио сам 
да ћу тск што му драго наћи. Ја сам онде нашао 
ствари какве ce тск траж ити могу...

Сматраи>с самог ссбс: Видим да свс више 
изопачавам, све сам више надувенији, висо- 
коумнији, све вишс ohy да ми ce други пови- 
нује, a моје je знање свс мање. Пема нијсдног 
ол опи’ благородиог чувства која су ми мсгда 
напуљала прси, па и ако и(х) има, моја и(х) 
сујета тсра да не остану y мом сриу. Чудна 
ствар! Ја сам иостао неповјерљив, немилостив, 
човскомрзац! Ја прсзирсм цео свет. У свакој 
рјечи коју ми лруги рскне видим само траг 
прикривеме злобс. Но шта je узрок свему томе?

15. Априла. Умро М иливојс Ж ивановић. Te 
речи као стрела пробише мојс срцс. Пре један, 
a сад опет други. Па и то најбол>и од нас, да нас 
већма срце боли. Тек мишљасмо да су нам pane 
за Божидаром зарасле, кад и овај, као љежни 
цвјетзгаж сн врсмена ногом, угину. Малетић јс 
одредио Крстића да прави бсседу.

Кал y подне дођсмо кући, видимо на кујпи 
огворена врата. ”А, иосјстио нас неко”, дова- 
тим кл>уч с оиака^да отворим собу, заврнем је- 
дан пут кључем, ал’ ce врата не отварају. 
’’Мсђер ce нисам прсварио” заврнсм join јелан 
пут и отворим врата. Све артије и рукописи 
испреметапи ио кревету. Моји’ Спомсника I. 
(недовршемо дело) нема, тако исто оиог малог 
Салустија и Непоса, са омим пјесмама и изо- 
бражеиијама. A тако исто и јсдног цванцика из 
цепа К. Н. Ваљада je хтсо лопов гражити кл.уч 
од ковчсга y иепу од канута; па кад није нашао 
он узео цванцик. Ko би то могао бити? Да јс 
прост крадљивац није могуће, јер на што му 
само оно? Имао je још т оригинални новели, 
превода и и. Но види ce да га ce оно јако тицало. 
Молио сам Бога да ми крадљивца једап иут y 
руке ирсда, да видим колико јс моја иесница 
јака?

1 Ipariba je 1ребала да буде y 4 сата.
Прс часа зовне ме Чсдо питајући да ли јс 

ко из нашсг разреда бессду сачинио? Ја му рск-

нем да нијс, a он рекне: ’'Ш тста велика и сра- 
мота по пелу гимназију ако пс буде (беседе). 
Да није Поваковић беседу правио?” ”Није, ал 
би могао” -  ”А Крстић?” ”Од н>ега сс нсмате 
иичсму надати. Ја сам уверен да ом ништа 
сачинити не можс.” -  ’’Идите, молим вас, 
кажитс К. Н-у ако може нска покуша што бссе- 
дс (написати); има времепа joui r два сата”.

Ја одо и Новаковић обећа да he иачипити и 
оде. H3nho и кажем то Чедомиљу, a он ми рек- 
ме: ’’Добро. Ја сс на вас ослаљам.”

Ђацм пођу из школе Ж иваиовићевој кући. 
Ја свратим нашој кући да видим гди je Новако- 
вић, ал ibera neM<L Ја стигнсм  ђаке. Свста je 
било много с обе cTpatie пута. Кроз једап про- 
зор гледала je једиа млада изплакама девојчица 
од приликс до 15 год. сва y прно обучена. Спро- 
вод je био всликољепан, само што су наши (6 
р. г.) незадовол.ни били, јер су Ж ивановића 
лицеисти носили a не његови другови. 1 1свало 
сс ’’Хрис гос воскресе”. Туцаковић je носио по- 
гребну књ игу. Кад смо били порсд оног прозо- 
ра, гди je она дсвојка била, угледа’ ја  како га 
(мртваца) она само ногледа па ce зацсиу од 
плача... Кад смо иш ли порсд књажевог конака, 
Крстић ce ирогура до мене.

-  Камо ви, Коста, ваша бесједа?
-  Ми беседе нисмо нигда ни иравили. -
-  Како иисте? На смрт Божидареву? -
-  Опросги. Ја писам ниш та писао. -
-  Ta онај иекролог ? -
-  Ни за љега ne знам ништа.
-  Ta да си ми га дао, бар би ми било од

ползе при ирил>см>у мисли -  с тим сс Крстић 
удаљ и .------

Положисмо тјсло y гроб. Отац, о кукавми 
отац, он je свог сина спустио. Ни суза, ни 
плача, само порушено лице и јсцап>е.

-  Ал je тврдог срца. Ни сузу не пусти ! -
-  Е, мој брате. Љ егове су сузе пресушиле. 

Видиш да нс зпа ни да ce окренс. Само сс крсти.
О јадног оца! -

Кад сам ce вратио с гробља, нађо једну 
воштану свсћу.

-  Узмидер -  рече Ипокраг -  може ти, као 
сиромаху човску послуж ити да што напишеш!

-  Да, заиста. Знао je Бог шта немам, па ми 
je оправио!
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Почнсм писати некролог Мил. Ж ивано- 
nnhy и напишсм лсп почетак, кад ми Hon. каза 
ла мсма мојих записки, 4, 5, 6 , 7, 8 и почетак од 
9. Тако ми мучно будс да сам јелва иа дна па три 
исписао нскролог. ”0  Божс, Боже, лај ми га са- 
мо јсдном y моје рукс.” -

Јакон И г11>атовић оправио Ћ ури ДаничиНу
5 објава на свој исторични ромап ”Ђ. Браико- 
вић”. Ђ ура ce разљутио. ”Ш га he ми ово, да му 
вратим” па онда бацио иод астал, a Новаковић 
узео. Сал ћсмо ливпо нренумсрирати неколи- 
цину, a Ђуро са спима Вуковцима нека глође 
ногаи (како су ирофесори знали да изазову 
мржњу код ђака противу свсга Вуковог Dr. В.)

16-ог априла. Ха, Новаковићу, -  говорио 
са.м ја дигмувши сс из иостсл.е. Сад знам ко јс 
све узео! Кад je М алетић казао Крстићу ла идс 
да прави бсседу, ou ce хтео молзовати нашим 
одсуством иа je узсо моје запискс да закрпи 
недостатак свог дара. Глсдаћу да га ухватим. -

’’Српска звсзда” je свршена. Однешена Ver- 
leger-y. Овај речс да му оставимо рукопис ло 
друге нелсље док га on нрочита. ПоваковиИ му 
олобри. Мсни и Инократу то нијс било по во- 
Л)И јер on може премисати што му ce допадпе. 
Ја каза(х) Ииократу план да поправи "Прстсн 
иредседатеља дружине Слоге” и кад одосмо y 
новинарницу остависмо Ипократа y (нашој) 
соби нека поправ.Ба новелу, закл>учасмо собу 
и кл>уч метнуспо ма оцак, ако би онај мајстор 
дошао нек му je отворена клоика да ce увати. У 
новинарници чусмо да je #  (дукат) порастао на
6 фор. 31 крајцару. Кад сс вратисмо из новинар- 
нице, И пократ je био всћ поправио новслу и 
каже нам како je један y црним немачким ал>и- 
пама и качксту долазио на псмиср, да поглс- 
давши 2 - 3  пут унутра проговорио ”Овдс нсма 
никога”. -  Који ли  he то бити?

17. априла  К. Новаковић искао je јутрос од 
М ихаила Крстића ону бсседу што je Крстић 
говорио на смрт Ж ивановића. On ce станс из- 
вињ авати не знам овако не знам онако.

-  Ха -  намигнем ја Новаковићу -  зар не 
видиш? -

Ја после изађсм и станем код 7-мс гимн., да 
чекам Јанићија Кујуниића, олведем га на мро- 
зор иа му рскнем како нам je нско y среду украо 
моје заиискс, y  којима јс  иајбогатији изпор за 
спаку струку cannihanaiba, па оида јсдну иепму 
књ нгу Салустије и Непос са песмама и изред- 
ним изображспијама, после тога двс надгробие 
беседе (које je К. II. донео из Шагтца). Да јс 
обичан лопов он би однсо друге ствари. Али он

je одиео са.мо омо што му je трсбало, a знао je 
добро где шта стоји y пашој собм.

Кујуиџић ce јако зачудн, a ја продужим:
-  Ја сам скупљао све пгго ce тичс пок. 

Божидара да му саставимо спомекик. ОИете ли 
ми дати оиу вашу беседу ма смр г Божндарсву?

-  О даћу вам с драге војбс, за го исмајте 
брмгс. По дао сам je једпом богословцу, ла гај 
отишао сад за васкрс кући. Када ce врати, опда 
hy вам јс дати. -

Чедо ми je казао да he ми je дати оиу 
Божидареву новелу и тако nch имаћу материјс.

Па часу напишсм М. Крстићу једиу педул.у 
y којој га замолим за њсгову бсссду Божидару. 
Ou ce па учтив начин извини да н.егова беседа 
пишта не ваља. Он јс м>у читао само да не буде 
бсз бсседе. На то ја овако одговорим.

”То није могуће мој Господиме! Бсседа, ко- 
ју  су стотинс Јћуди изображени слуш али ми- 
слим да јс дос гојна да je и ја  прочитам. По заи- 
ста иеће то бити узрок, него нешто друго, које 
ја не могу да погодмм. Ја y оној бсседи не 
тражим богзна какаву внсоку рјеч, но чувство, 
којс je при гробу друга могло наше срце побу- 
дити. Ако ли пак какав угурсузлук... то ти нијс 
било иужпо тим начипом К. II.”

Крстић je читао моју цедуљу гри пут. Пај- 
ире иоирвени па оида прсбледи. Дрхћућнм 
прсти.ма иоцсиа моју цсдуљу на иајсигнија 
парчета, иа опда да ми ис би y очи погледао, 
легне на скамију као да спава. Ја га за jy ipoc 
лисам хтсо више дирати.

У  пече. НоваковиИ нсћс да пишс ’’додатак” 
због неколико речи које je Инокраг написао, и 
којс ио ’’љеговом вкусу” нс ва.Бају. Ја дакле да 
му учиним по волјИ, изоставио сам те речи. Да 
видимо оћел’ и даЈђс терати тим угурсузлу- 
ко.м, (говорн ce.) Синоћ су отиш ли Јовица Ни- 
колајевић, Татар Иние и Јсрс.мија Стаиојсвић 
y град и однели акта совјета, y којима je било 
најважније засједаније које je сад држапо за 
умиожеље војскс и постављаљс земље y стањс 
одбраие, a тако исто, кажу, и иска акта 
скунштине да су отпутовала тамо. Кад ce то 
чуло одма je двострука стража код Вучића y 
ш питаљу постављена, и ou y гвожђс стављен. 
Па грола je одвсћ строга и не да ником без фе- 
њсра проћи. Кп>аз je, кажу телеграфирао одма 
y 11ариград иару, да му ce та два човска, који су 
љегови, прсдаду, или he их’ ом сам зпати узети. 
To he имати дебела сљсдства.

19. Аирила  Дадо Чеду прилог Оценител>у 
1 -2  и Оцепитсл>а 8 - 1 1  бр. и молно са.м га да нам 
по који чланак y Оцснител>а Дс1 -  Малетић нам 
je читао Осијапа.
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K. II. остави и чланство ”Оценител>а” и ми- 
сање долатка. Нска га нека сс ислрчи. On ohe да 
ми булс кореспоиденг. Хвала лијепо. IO (Ипо- 
крат) те можс замјенити, нс бој сс мој poho. Са 
том твојом дебелом главом iichcni моћи пи нај- 
мањи дувар пробити, a камо ли вечну против- 
пост. I Ichcin ли збогом! Oheui ли: добро дошао, 
али само једанпут...

20. Априла  Непријатељство с Крстићсм всћ 
je почето. Сад ce тек наше страпе са чарком 
занимају, док не дође до Кумбара и фулташа. Л 
бога ми како сам ја почео, заиста he подалско 
изјурити.

K. II. нећс ca IO ни да говори.
21. Априла  После подие ја зовием Ч. М. Већ 

има два дама, како ce нисам видео с њиме. Кад 
га зовнем рекием му:

-  Имагс ли  кад да сс саммом разговарате? -
-  Имам и немам... но говорите. -
-  Како вам ce допада она новсла ? -
-  ’’Прстсн прсдседатсља ђачке дружине 

Слоге”? -
-  Да. -
-  Читајући оно видео сам да рђаво мњепије 

имате о Крстићу. IIo ја hy вам дати све наии- 
смено, како ce Слога започела и зашто je иала. 
Крстић ми je пријател» као и ви и Кујуииић, 
али верујтс ми, рђаво мњсније имате о 1Бему.

-  To в ам  в е р у је м , је р  ма ж а л о с т  н и с а м  ни 
и м а о  п р и л и к е  д а  ce са  д о б р о м  »бс го в о м  с т р а н о м  
п о з н а м , н е г о  с а м о  с р ђ а в о м .

-  'Го je могуће, али треба човек да сравии 
обадвоје. Ko je писао новслу?

-  Нови иовелиста. (Инократ). -
-  A "учитељ  и ђаволи”. -
-  Тај исти. -
-  Добро. Ја hy вам сутра донети моје мње- 

није о ’’О цеиитељу” и прилог Beh сам почсо 
писати. Ваши ми ce члании јако допадају.

-  Добро, ви гледајтс, a ја hy да вашсм захте- 
вању одговорим. -

22 Алрила. С IO сам всчсрас разговарао о 
којсчему. Он ми je рекао да he ce заиста влада- 
ти као такав који духа и можества има и да 
nehe К. Н. молити да ce с љим помири док K. II. 
сам не призна да није имао право.

-  Добро! Ал ла видимо какав he тај ваш под- 
гријан мир бити. Ти заиста, који си га овом 
приликом познао, нећеш му онако повсрење 
као пре поклонити. IIo кад сам сс сстио! Онај 
’’Прстен” и т.д. рђаво приличи оном лруштву и 
phaeo га карактерише. Видиш то je Новаковића 
идеја, и ом je сам нротив ње ус тао. -

-  Ја сам мислио да je он дубоко размислио
о оном предмету, кад ми га je дао на израђсње.

On  ми je казао да буде љ убавни догађај узрок, 
a ја  сам израдио план, и прсд н.им иочео ниса- 
ти новелу, па пгга je имао против онога? Нека 
га, нека! Ја истина мсмам зле вол>е на њега, и 
желим му свако добро, али опако како јс он 
почео, рђаво he исмасти. -

Затим смо о Ч. М. разговарали. Ја сам му 
казао моје мњснијс о Ч. и рскао сам да hy нс 
само оно писмо, које ou пошл.е, пего и сва оста- 
ла која сс наше кљижевне радн>с тичу  y ”Оце- 
нитсЈБа” стављати.

Кад сам отнш ао к IO и однео му Илустр. 
Велт, BMho Кујумџића, Крстића, IIonoBnha и 
join меке нред кавапом ”Код дје гста” на абаџиј- 
ској чаршији. Ја назва К ујупиићу ’’добро вече”, 
a on само главом маму т. ј. презнрем те. IIo ја 
hy глати да... увјерим да нема нраво.

(Овде y заиискама има турска азбука. 
Зпачи да je К. П. моред Мађарског почео да учи 
и турски језик).

24. Априла. K. II. добио грозпицу. Сслидба 
y нов квартир (Марков дан) 26 Амрила. Ишао 
сам с Ипократом палилулској пркви гдс je II. 
М. имала част играти. Данас ферлегер казао да 
не може ”Ср. Звезду” узети (сломио ребро па не 
може по Србији иутовати да иродаје књиге) 
закључисмо да књ игу понудимо Штолцу или 
Сопрону.

27. А лрила  Био сам на гробу Божидара Ни- 
колића Паберсм једиу киту пвећа и ставим му 
на крст.

Овдс, иод овом зсмјбом y ладном гробу 
Лежи ЈБубимаи мајке, пријатеЈБ ми мили 
Природа ce  зелсни, само он не показује,
Цвет млађаии образа; земља претвара y земљу
Вени и ти о мој прежалостни цвјете
Онај јер, коме си намељсн, увснуо јс навјек.

После одем к Ииократу.
Многи од наши ђака оставише нас. Одоше 

да буду телеграфисти. Срећно! Да видимо ко- 
лио he нас сврш ити испит.

28. Алрила. У војску ce једнако примају 
својсвољци. Као шго чух овде he бити 4 бата- 
лиона, a y Крагујевцу 4.

(од 29. Аирила до 1-ог Септсмбра 1859 
није К. П. бележио ниш та y своје 
записке. Наставио их j e  иод 
иовом нумсрациом свсшчица тск 
кад ce  вратио од K yhe из Јежевице 
после распуста).

1-ог Септсмб. 30-ог авг. дође од куће. Виђо 
сс најпре с Инократом, иа с њиме пођо Макси- 
му. Сретосмо KyjyuuMha.. Затим кад прођо горе 
к зданију BMhc ме Ч. М ијатовић, али  ми ce не 
учини ни вешт... Ха, мој брате.?! К. Новаковић
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дође y вече док сам ce ја  код Ипократа задржао 
био, његове рукописе прсглсдајући. Дознадо да 
je М ајданпек узет мод аренду на 30 година ка- 
петаном Маљаном, и ла he он да прочисги Мо- 
раиу, да по љој пароброли иду, и д а  he г воздени 
пут гради ти.

2  С е / л  О ни бивш и уапш ени lia осло- 
6 ohenH совјетници, данас пошто јс Кп>аз Ми- 
јаило  отиш ао y Крагујевац, отиш ли су y град.

3. Ccirr. Ипократ, као што ми каза, раз- 
крстио je с пссником (Д рагутин Станојсвић), и 
то пајвише због мсспиковог оца. Песник јс мо- 
ступак љсговог оца хвалио, a Имократ кудио. 
Тако ce свршило. Ilaho повина: ”Чича Срећков 
ли ст”, ’’Сриско-пародни лист”, Зорицу  гс ку- 
пи(х). Кажу да je библиогска П еф а  
Књажсвића.

6. Септ. Моје с таринске руконисс однео Но- 
ваковић Ћ ури (антиквару?) Ја и(х) цсним два 
дуката. М ислим да he ми дати. Прочигах Ипо- 
кратове прсводе ”Добро;џетелма сумруга” и 
”Две жељс”. Походио иас г. Kyjynunh. Колико 
смо ce тој посети обрадовалн голико смо ce 
после ож алостили јер смо видили да јс дошао 
са.мо да иас искуша шта смо написали ова два 
месеца. To можемо за phaB знак његовог изо- 
бражења сматрати. Б и ли  би му већма обавезии 
да je с прави.м мисли.ма и пнтањем ма среду 
ступио.

19. Сеит. Моје записке занемарио сам од пс- 
ког времепа за то да сс нс би патњама које сад 
ф п и м  негда, споменом на љи(х) узнемиравао, 
него да би и(х) на свагда заборавио.

Мој je живот дугачак ланац, y ком су бједе 
једна са другом скомчапе. Па инак, y том живо- 
ту опет ce по иешто тако романтично и лепо 
догоди да га ce ономснути морам и joui сљсд- 
ства отуда y фан газију изводити, као дсте које 
за шареним лептиром трчи... тако сам ти и ја. 
За једну једиму празну сенку, дајсм иео мој 
живот... На нашто ми најиосле живот кал 
дражести нсма? На што ми мисли кад идеад 
сватити ле могу.

25. Ccirr. П, вала, бива! Км>аз je велико добро 
учинио IHTO je скумш тину разтерао. Јер бога 
ми то није мала сума за и окако нропалу нашу 
земл>у, коју они дембсли поједу... A што je Јан- 
KOBMh затвореи, за го му стос ф уко  хвала. Пије 
шале молим тс. Предлож ити да ce сви учеии 
л>уди исгсрају из Србије, па тако и онај мокој- 
ни Вук М аринковић. Шта je коме учимио кане- 
тан Зах? И од куд то да гејак предлаже како he 
сс овај или онај сметнути истерати и н.„? Ile 
знам да ли  he Јамковић достојно паказаи бити 
за своје толике сплстке.

26. Сспг. Одоше y Русију Пикодијс П сф о- 
вић и Ж ивко Ж ујсвић свакоме je даго за 
фош ак ио 56# и 2 талира.

30. Сспт. Hohac сам сиивао: како био сам y 
меком здаиију са Николом Крстићсм професо- 
ром, Ј. И еф овићем  и још неким. Ми смо као 
ручали. За ручак je било млско, y које смо у.ма- 
кали лсбац с прстима. Крстић мене умита ”3а 
m ro Ииократ ^ p h c B a n  није био y нсдсљу y 
цркви?” ’’Испратио je брата y Земун” одгово- 
рим ја. ”Али опст дужпост je нреча” рскнеои и 
оставм мс. Меко дohe тс диже астал. Ја онда 
очитам ”оче паш” и прекрсгим ce. Мало после 
сс иробудим. Ју грос naho Ипократа и каже ми 
да je исмратио брата (од тетке Пиколу Деспи- 
ног) дал>е ми јс казивао како je побудио Сопро- 
ма те јс ф а ж и о  дозволу да ’’Подунавку” омст 
покренс. О! Кад би го било! Ја би му ако ништа 
лруго, a оно бар скупио 20 нренумсраиата, који 
добро плаћају. Дал,е каза ми Ипократ да je си- 
iioh пабасао негде те купио око 80 бројсва ”С. 
Новииа” y којима има новела, драма и п. Дал,е 
каже ми да je ту машао и ’’Ш умадинку” за целу 
1857 год. дал>е ’’Подуиавку” за 1858 и свс то ce 
можс добити no јела н  цпаппик оку! Дао сам 
Ииократу мофсбмс налогс. Дапас сс глас 
раширио даје Спасић смстнут с началства про- 
свете, па на љегово мссто дошао Јоксић (”Ура” 
’’Ж ивсо” "Цркао” код ђака пема краја)

1-01' Окгобра. Ју ф ос одо Максиму Здравко- 
вмћу, који ми рсче да ми има исшто важно ка- 
зати,

-  Шта има? -  повичем ја љуботил>ив.
-  Ју ф о с  сам читао y  Псстерлојду допис из 

Крагујевца y смо ф еп.у  Алексапдра Аплрића.
-  За м.ега? Казуј, казуј.
Кажс да je Цветко Рајовић, који јс предао 

А у сф и ји  Андрића зват прсд скупштину и да je 
скупш типи исказао: Будући да Милош Попо- 
вић y Б еоф аду новнне издаје, па издаваљем 
други ковима да би ом пао, или важност изгу- 
био, зато je Андрић уклоњсм. Дакле из јсдине 
користи Милошевс! С купш тина кад je то чула, 
одма ce узбунила због таквог дјела, и после 
дуге премнрке рјеши сс; да ce Милошу Попо- 
B u h y  одузме правитсл»ствена noMoh (700 тали- 
ра) као оломс, који je њс недостојан.

Максим мишљаше да нема тако подли(х) 
људи, a ја сам помислио: О освето, о правично- 
сти! Зар си на свагда са земље утекла? Ta само 
да ми јс да тога Милоша Поповића ма Ак- 
дрићевом мссту видим...

Ипократ ми јс набавио "Ш умадинку” и 
’’Подупавку”. Dank! Купи(х) памталоме за ду- 
кат a фес за 4 цванцике.

104



КОСТА ПОПОВИЋ (1842-1864)

Дакле М илован Спасић лије више начал- 
ник лросвстс. To ми je мило. Врло би добро 
било да Коста Цукић лођс за попечитеља про- 
свете (сад нсма ни иопечитеља ни началпика. 
Први je ванџирап, a други јс касираи) да пак 
Јован РистиН то место заузмс није ни мало па- 
метно желити, јер je /10 речима... прави језуи- 
га.

Збиља. Прочитао сам најновију Повако- 
вићеву новелу, мислио сам да и.ма штогод бо- 
jbe ’него лаљске, ал да вилиш чуда: девет иута 
горе, чудо ми je да онај који je толике књиге 
преко руку третурио, a и сад претура, да није 
научио ни мисли на артију систематично 
уређивати.

Писмо Чедомиру Мијатовнћу:
Г. Чедо!
Ви сте ми нре отправили "Illustr. Welt", a и 

ја сам вама Ш илера кога сте ми дати доброту 
имали. Ја вам благодим, Ваша пријатсљска ио- 
ступања сирсм менс готово чини ми ce да не 
заслужујем; шта више y са свим другим обсто- 
јатељствама налазећи ce, и y својој надежди 
преварен с лруге некс стране, принуђен еам од 
свакс свезе дружсвне (?...) одрсшити ce; ја би 
волио да могу и ваша ноетична понимнња бар 
мимоград ирсглсдати, ал обстојателства са 
свим другу око мене играју ролу, и која како 
ми ce чини да мсни баш најиријатпија бити 
леће; зато оно што ми je од вас преко прага 
прошлости дошло, нсћу микако пуш тати ни 
преиначити a то: Вашс благородне мисли за 
напредак народа нашег. Истина, зрелији he 
човек свагда таковс мисли осуђивати, али чув- 
ством напојен родољубац ие само да и(х) обо- 
рити неће него ћс и(х) још т и помоћи. Лко вам 
буде Moryhno изнађите ми моја два броја до- 
датка к ”Оценител»у” y којима je она новела, 
која je ваше мисли прсма мени измснила, и 
пошљите ми и(х). Примите мој позлрав, и 

(ово писмо предаће К.Н.) 
сматрајте као да иити je било 
нити има више 
Костс I Iononnha 
a то je бар вама лако.
Београд, 8 . октобра 1859.
Одгопор lia то писмо:
5. Октобра 1859. 
y Београду:

Господине!
Добио сам ваше писмаице. Олај тои, који y 

љему влада изненадио ме, и ја не зиам шта да 
мислим. IIIajbCM вам ваше ’’додатке к Оцените- 
л>у” натраг, благодарним вам па ночести,

желим вам да нродужите cpehiio вашу лепу 
радњу, и молим вас да пе примитс за зло, што 
je Оценитељ тако дуго код мсие остао. Узда- 
jyhn ce y Бога, да hevio ce пре ил носле састати 
на пол»у, комс ви тако благородној тежњ у мс- 
гујстс, и да he.MO тада пруж ити један другом 
руке, те тако да образујсмо велико родол.убиво 
коло. Оно није сан, нити су сујстне мисли. Ја 
имам доста узрока то да држим.

Остајсм ваш почитател»
Чедомир М ијатовић
који јс био, и који je и сада.
6. Октобра. Јасам сасв и м  necpehaii. Никога 

немам, кога би y нуж ди молио да ми новаца 
позајми; но можда би и пашао, али с каквим 
образом да узмем кад ни М. Здравковићу вра- 
тио нисам u ito  ми јс пре Петровдана дао. Шта 
да радим дакле? Новаца за издржаваље за- 
служ ити ие могу, почем ми нико y овим сиро- 
машпим аљинама мишта повјсрити nehe. О ово 
je много! IIocлeлlbи мој новаи nehe ни до неде- 
ље до ф ајати . ГТомоћи ни од куд. Л толико мојс 
имање!

'Га триста сриа да имам сва би ми до сад 
помуцала. О бједо!

9. Окт. И y несрсћи међер може човск бити 
cpchaii. Cpchy y лрсима имам. Jy ipoc кад 
изиђосмо из школе М. П. иађс ме па ми рсче да 
илемо код г. Стсвс Тодоровића молера да 
учимо иачсртањс. Ја му реко да мемам новаца 
да плаћам, a он ми одговори да то и не грсба, 
иочсм je г. Т. казао да he он безплатно учити 
но ког сиромаш ног ђака. Ја онда с љим и с Ант. 
Пеливап, те право y обиталиш те г. Т. (на пија- 
ци). Ом je седио на горљем боју. Уђемо y собу 
за учсње. Наука je наука свуда. Ч етири бела 
зила... У гој соби начертавашс јсдпо дете, које 
ce одма диже да господииу јави. Ја сам 
међутим разгледао ликовс од меии нознати 
ауктора, као: Чед. MnjaTOBnha, Л. Каљевића, Л. 
Симоновића и др. Ликови су rpaheun y лрирод- 
ној величиии с лссковим угљелом. Моји ме 
другари проведошс кроз једиу собу y салу, ра- 
дионицу г. Т. Ја сам истина и ире лознавао г. 
Т. али не лично. Сад ми je пак прилика да га 
лично позпам. Ја сам рђав описивач, али опст 
желим описати онај трену гак кад ме je примио 
и y число своји(х) слуш атељ а уписао. M. II. 
казао му je био све о мсни, што je нуж но било 
Ои за тим окренс мсни говорећи: да je iberoBa 
жеља изобразиги смособне српске младиће за 
живописце, и да nehe y том труда ж алити да 
нам основност пачертања докажс и улије, при- 
додавши да ce од нас иада да heMO га ириљежио 
посјећавати. За тим je сваком од нас дао ио јсд-
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ny даску c погарима, артијс и илајваз. Он нам 
је показивао, али пс као учитсл. већ као лругар, 
па тако и мама илс начертањс као од шалс. Га- 
лсрија ликова, којс јс оп сам израдио ири- 
личпо јс голема и, игго жипопмсцима на похва- 
лу служ и, снимак сваког лмка, који јс ом нзра- 
дио, налази сс кол њсга, тако ла човск за час 
може с»о м>егово дјслањс ирсглсдати. Сад јс 
радио г. 1 Јапакостопула, иашег ирофссора 
грчког јсзика н п.сгону жсиу; али опа кичица 
y њсговим рукама, мора да чаробму силу има, 
кад онако чаробпс сликс иснод п>с излазс. 
Чудеснп његов лик на апотски па мијаци! 
Ж спска јсдпа, чувства пупим оком y дал>ипу 
глела; око уста јој сладости осмјсх лсбди, a 
прси CTjecibciic рскао би да сс движу ол нског 
налзсмпог чувства!... Ура! И ја сам даклс ђак 
тога славпог живописца?!

10. Окт. Јутрос ми далс Ј. Г1. пст кванцика 
од оног дуга...

Иш аосам од 1 1-12 код Тодоровића. Прсглс- 
дали смо њсгову ijciuiy кљ игу, y којој су била 
љсгова живописна упражиенија. Ту сам видио 
y малом пајживљс рукотворе живописа, 
лражсспс лспојкс, иамрштснс старцс и славне 
мужсвс; дал>с: цркве, манастирс, прсдјслс и по- 
добне сликс. Ниса.м их сс могао сит нагледати 
ни доста надивити оном савршснству чсрта, 
опој истопстности образа a тако и неупруди- 
мости живописца, који je иоискс ликове вишс 
иута радио, т. ј. један исти материјал 
вш иекратно ирсрађипан...

У вече свршмх чигањс "Тајни Париски" 
Евжена Сија.

11. Окт. Јутрос y пркви К. 11. показа ми Љ у- 
бу Пепадовића и каза ми да je on костављсн за 
мачалника поисч. иросвјсштсмија. О, ако то бу- 
де?! Срмско he кљижсство процветати, a ми 
бићсмо cpchnu што смо под власћу таквога 
мужа. Није шала с каквом ce жељом љегова 
"Ш умалинка” сад тражи и чита, на и сваки по- 
једини број није ни мало изгубио свој пјену, 
шта вишс још т je већма подпалио жсл>у за 
’’Ш умадинку”. Да ou сад нсшто на ново ”Шума- 
динку” издавати иочие, имао би иљалама пре- 
дуписника. 'Га и носледљи би му иовац дао, 
само да издавати ohc...

Кад јс сс пуш тила црква пођем с Ипокра- 
том rope iberoB oj кући, ал кад видимо пред 
књажевским дворцем катане, a после нред ка- 
сарном y иарађене војнике и гомилу парода, 
иођемо и сами прсд касарну. Војска je  била y 
стојеће.м одјелу. Мало за тим дођс кн^з -  на- 
слсдник са својом супругом. Опа јс била y 
србском одјелу, којс јој јс нрекрасно доликова-

JIO. Присуствовали су освсћеп.у барјака, који 
су н>и двојс војсци поклонили. 1>арјак јс освје- 
тио М итрополит. Топовн су грувалн. Паилури 
су викали ”У крај! С мута”. Ја писам могао ићи 
код Ииократа, јер je ueh допкап било.

Послс подис. Походио сам Пмократа. Оп 
ми je показао један дист "Србска пародна по- 
вмпа за књижество, забаву и моду y Псшти 
1838. изд. Павловнћ.” Гу сам видио иочетак 
рјсчпика паше литературе, који je извађен из 
једпог iieher дјела, које нијс мечатано. Гу има 
спнсател.а које ја нисам позпавао, м чијс јс имс 
nch забораву предато, a опег су ваљаии Jby;ui 
били. О њима hy говорити други нут.

13. Окгобра. Примио сам Чедин одговор 
(види ”1 1реписку”) и сад сам сс с њим иамирио. 
Истииа досга ми јс жао, али... Данас je знаме- 
иит дан. М илош  Ilononnh iioiutiiup cn p in yr  и  
под сул стапљеп, на месго љега пак иовипе да 
урсђује Владимир Јовановнћ сскрстар финан- 
сије за врсмс. Дал>с дознадо да he од повог лета 
т. ј. 1860. y Зсмуну умрла Подупавка паскрсспу- 
ти, и иајпослс да ce y Пожаревну подиже?... A 
пајзнатније je да ни маре исмамо и lie знамо, 
како he.MO истрчати из овог месеца...

26. Окгобра. 11рими два дуката од М. Ђ. Ми- 
j m h c B n h a  (сигурпо за сурадн>у иа њсговој 
’’Ш коли”.)

26. Окгобра 1859. И даиас јс дан, који je за 
нас тако знаменит да га морам записати. Ипо- 
крат ми je  прелложио устројсњс јсдпог учсног  
лруштпа ђачког. Опомад ми je предложио да 
’’Срмску Звсзду” нском Господину однесе и да 
му je иосвсти (сигурио ујка Томчету). И бу- 
дуhи при том ниш та изгубити немамо, то 
можсмо покушати. Одобрио сам му. и  Ј. Т. 
обећава да he y нашу дружину ступити. План 
hy записати доииије. Само ако тврд темсљ бу- 
лс, Mohn hevio далеко дотерати. У дружииу ко- 
ји  стуиа плаИа на месец 3 цвапцике, обвсзан je 
иисати оригинално и преводити. Свс 
извршава председатељ. Членови да ce бсзу- 
словно нокоравају. Ми имао надежде, a имамо 
и снагс доста да би радити могли.

Ђачко созакљатије да ce не идс на 
Ћирићсве часове, јер je Ћ ирић ударио 2 иут 
Шилића, што сс мало задоцмио. Кад je Ћ ирић 
ушао y разред ни јсдног h^Ka. Малетић окупи 
благодјејание, те јс бар мрсд 6 ђака могао 
држатн час, осталима забележ ити одсуство. 
Ђаци 28 подиссу прошеније гиммаз. савсту да 
извиди с гвар. Сви ce потписаше, само К. II. пи- 
је хтео (иаравио, ако изгуби благо;уејањс од 
чега he живети D-r. В). то ce ирошепнјс прсда 
Засједамију. После подпе сви haun одошс кући
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”само јс један издајник остао”. 30-ог Октобра 
сви професори (ссм Ћ ирића) уђошс y VI. р. и 
саопштише ла јс совјст гимн. рјешио да сви 
ђаци морају долазити на час 'ћирићсв, a совјет 
he Bch рјеш ити ту ствар. Ђаци су после тога 
долазили масвс часове, алн Ћ ирић пије, засту- 
пали су га други ирофесори.

1-ог Повембра. Састала сс дружшса и прво 
засјсданије, имала. Предсједатељ К. ПоиовнИ, 
члапопи исти, Миократ (io) Сомборац, простак 
Мачвак из Рудиика и Шабчац.

6 . Повсмбра 1858. Пови поисчитељ Госпо- 
дин Матић посјстио гимназију. МалезиИ га 
поздравио бсссдом. Матић три иут жсшћу из- 
говори.

У смотрењу ’’Српскс Звездс” рјеш или смо 
да je joui месецдана чувамо, да видимо како he 
друштво напредовати на опда гск да подиссс- 
мо... (маравно мсцсмату кога јс Имократ прс- 
дложио, hup Томчету Леко, али je друштво 
доцнијс са свим напустило ту намсру јер je 
ушло y далско озбиљније књмжсвмс радове, па 
му нијс било вишс до штампања тих превода 
Д-Р В.)

13-огНовсмбра. Писмо од мопа Buhe. Павле 
бајаги све једнако куии и тражи новап за мсне, 
али тск 17-ог ов. мсс. ако могпе што нослати, a 
ја имам само још 6 гроша. Дошло je до ноката. 
Јако сам несрећан.

17-ог Иовембра. Заиста јако сам несрећан.
21-ог Повембра. Опет ми ca iiecpchc пома- 

л>ају, и оиај који мисли добро да ми учипи, тај 
ми нехотиие злоби... Јутрос до!]с —  па ми рсчс 
да ме његов отац и он зову иа ручак. О! Пико 
не зна осим мене, каква ми je тим позивом раиа 
срну учињена. О брате! Ти си мислио ла ми 
учиниш  добро, a сто пута си ме већма упе- 
срећио...

СВЕЧАСОВЕ ЗАПИСКЕ  

1860.
9. јапуара. Јутрос на часу из физике није 

било никога, осим мене.
Зато Јапко Шафарик није ни држао преда- 

ваље, него ce разговарао самиом.
Ја, како сам ce са Шафариком на само 

нашао, упитам га како јс јучс исиао састанак 
Друштва С. С! Шафарик уздахну па ми рсче: 
исмало je ne можс бити горс. Овај наш млади 
нараштај, који би требало својим животним 
идејама, својом науком и изображеношћу нас 
старије чланове ла одмени, па на оном што смо 
ми подигли и ои дал>е зида, тај нараштај не

само да ништа не ради, нсго још и не мари за 
ово иаше мало учспо друштво, и сам секрстар 
г. Даничић ce lia то y свом известију до зла 
Бога тужио. I laine друштво Срб. Слов. y таквом 
je стан.у као да he да изданс, да га исстане. Сав 
je рад смао на иас crape члаиопс. Даљс мо- 
грсшило je друш гво што je мсмс изабрало за 
нодпредседатеља. Ја за то нисам. За што пс иза- 
браше Матића, Ристића, Цукнћа? Оми бм по 
свом данашњем положају могли том позиву 
одговарати; ја сам мак са свим приватан човек. 
Да одем код овог или оиог великаш а, Бог зиа 
кад би ми дошла прилика да му коју рсч иро- 
гопорим, и Бог зна тс ми не би одговорио. ”Та 
мапи гс ce Бога вам, смо вам умраве нросвстс иа 
сс на њу обратите, a ја и онако имам п рсчи’ 
нослова мсго што je то вашс Друштво Срб. 
Слов”. 12то тако нам с гојс ствари.

Кад то Шафарик изговори, онда ја рекнем 
како смо и ми ж елили основати дружину, па 
како иски, a особито III. лицсј, не само да нам 
нису хтели помоћи, него су гледали да пам 
свакојако на пут стаиу. Па то Шафарик рскис:

”Да; чуо сам за вашу друж ину, и видите, 
тако je свуда. Да ви видите како y Мађарској 
ђаци праве друштва, нсвају, декламирају, им- 
провизирају, читају, критикују, и то сви као 
браћа. Овде пак nehe пико ни за шта да зпа. 
Свако виче: Е, недозрели смо, учс странс јсзикс 
да могу само надувснији бити a ne да користс 
своме отачаству. Да ви видитс Мађарске гро- 
фове и баропс, који имају и по 100.000 форима- 
та прихола годишње, који могу ж ивиги  како 
им je B O jba ,  али они опет за го ие дембелишу, 
него и сами иомажу радити: пиш у књигс, 
ypehyjy новине, расиисују награде за добра дс- 
ла и т. д. Ја сам са многим учеиим Славспима, 
који су ce помаџарили y Маиарској, говорио и 
питао: За што остављају своју 6pahy, свој род, 
своје име? ”Е -  одговарали су ми -  шта имамо 
ми y том нашем јадном Славснству? Вечигу 
сиротим>у. 'Голико година мораш чекати док 
ти ce појави каква добра књига, на какав родо- 
љубан; шта више, ако ce покажс какав човек, 
који жели помоћи свом народу, t o i  a исмевају, 
презиру и гоме до гроба. Волимо дакле ’вамо 
гди јс човеку свачега пуно срцс, и нлсм снити’ 
мужева и дјела и виспрени’ појама” и тако 
управо и јест. Ми ако ниш та не радиМо, нсго 
свс говоримо рано je, с не може ce, с ово, с оно, 
оида најпослс iichcMO ниш та имати, a овс иао- 
коло бујно намрсдујуће литсрагуре, најпосле 
he нас поплавити. Мораћемо ce понемчити, ио- 
мађарити, иовранцузити. Кад вас иосле упита
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ко стс, a пи кажете ла стс Србин, он he вас пи- 
тати; ио чсму сте Ви Србим, кад ничега не.чате 
ni го би вас одликонало од опог или оног наро- 
ла? Да Доситеј иије изучавао страну литсрату- 
ру, зар би он онакпе књ иге могао написати? 
Зар сс можс ишта учи и и ти  са скрштеним рука- 
ма? Моја госнодо, ралити трсба. ”То je y кратко 
говор г. Шафарика.

7.12. 1800. Поодавно сам ириметио да ce 
Ииократ HC1IIT0 ол мсне дури. Кад му ја што 
говорим или га савсгујсм, као од бсде слуша и 
оно о чему га ја убјсдим nehe да изврши. Лли 
сам то одбијао на то да пије баш ни дужан да 
ме слуша; но сад његово неко расноложење 
спрам мене пођс сасви м  чудним путсм.

Ономад кад сам му ја казивао о стап.у касе, 
рекнем му да ја за два месеца мовцс y друштве- 
пу касу положио нисам. To сам му као y uone- 
рсњу казао, a ја сам од касе и трошио i ic i i it o , 
али иод тим условијем да врагим чим добијем.

И пократсебио павикао да чимдође y собу, 
олмах претура по асталу. To ми сс најпосле до- 
сади, ге му emioh рекнсм да остави астал, али 
будући да иијс х гсо, то га ја силом одгурнем. 
И имао сам савршсно ираво, јер г. Ипократ тако 
je обичмо астал исиретурипао, да ми je no чмта- 
по вече ф ебало да све y ред ловеде.м. Хе, али јс 
с тиме г. Имократу ynpeheiia част...

Од како je Павле Шафарик ступио y иашу 
дружииу, ова ne држи своја засједанија y јутру 
Beh увече. Јутрос дакле врло ce зачудим кад 
Ипократ и CraiiojeiHih к мени ;iohy, и пошто су 
два сата седили, оиет оду. Можда за то што ce 
код мене иалазио Ј. II. и Радсмко иису хтели 
говорити.

После подие држе ce обично засјсдапија y
2 сата. Но данас и 3 сата изби, a Ипократа и 
Станојевића никако ne би. I Ipohje још чстврт 
са га.. Нема и(х)... Ми изгубимо стрпл.си»с Пот- 
пишемо протокол и дамо прилоге. Кад сс гек 
они укажу. Тск y 4 сата н по.

Е Beh и они потиишу протокол и  даду при- 
логе како тако. Но сад да ви’ш чуда! Ииократ 
давши себи сасвим зматап изглсд, рекне да има 
да предлажс. Е ајде де... Кад ти он мој братс 
иочнс на ме:

-  С каквим ти  иравом можеш члена, који 
ohe да види архиву бити? -

To je био ночетак. Сад н Стаиојевић ноче; 
те ту свеоншта бука. Ја говори’ докле мога’, a 
иосле не хте. Шафарик заузимао сс за мсне, али 
ништа није могао учиниги . С адти  пак један од 
one двојице рекне да ce прсглсда каса. Ја са 
спим спокојио извадим новце тс им избројим. 
Кажем куд je шта што нема. Лди недосатак од

дсвст цваппика даде мовода међусобним погде- 
дима рсчепс двојицс. Ја будсм прсдстављен као 
крадљивац, премда речепс иовце писам одри- 
цао. Сад ce опет ионова подигпе раснра, која ce 
сврши са мрсображеп>ем дужности прсдссдате- 
jha.

Тако ти би са мном, или бол>с са 
лружином. Ја сам друштву правца дао, коре- 
спондента пабавио, и много којешта добро 
чипио, које би му јако иомогло, да сс само ко- 
ристити умело. IIo сам овим баш je ссби y ко- 
рем ударило, са.мо j e  ссби угарак иодстакло. Ја 
h y  са.мо да сс смејем са крвЈБу од оии рана, којс 
су ми оиа двојица произвели, кад друштпо иа- 
дати почне. Ако j e  игде нскористол>убшшјсг 
било, то сам ја заисга мекористол.убив био, иа 
онет каква награда?... По, видићу г. Ииократе 
ваше мудрости, видићу како h e r e  ви друштвом 
управљати, кад га ја оставим, као што h y  и 
учмпити. H c h y  помагати таквим неблагодар- 
ницима, и мроклет био ко им помогао. Ја сам 
чнмио што сам хтео, a нс што сам морао. Варате 
ce господо да ћетс игдс више мсмс наћи. Што 
сам нак ја с грмјсли B onihy  са постојанством и 
другим којсчим чинио, то заиста други ни 
чстврт учинио ие би.

8. фсбр. Јсдва Beh једном и мене огрија сун- 
цс. Писмо од noua BuhenTHja. Оправља ми ф и  
дуката које jc on узајмио.

9. фсбр. Свршио превод драме "Мипа од 
Барпхслма”. Носио сам јс М алетићу. Казао ла 
ce препише. После ваљда 6 nhe што и награде.
-  Написао сам да оставим прсдседатељство 
друштва. За го hy читав мсморандум сачинити 
и y четвртак дружству предати па иосле што 
Бог да. Повратићу сс к себи самом, свом духу и 
занимању. I Iche ми онда свађс тврдоглави чле- 
иова досађивати, a ни ја њима.

11-2. Дамас je дан пун важности за нас, јер 
лани на данашњи дан смо ce познали с Имокра- 
том, па онет ваљда судба хтсдс y raj исти дан 
ја с њим раскрсти’. Друштво je менс нашло за 
повипог, дакле сљедује да пс могу бити пред- 
сједател», и ја сам отказао, почем сам колико 
сам мого и знао са друштвом управљао. 
Друштво xohe да избсре за ирсдседатеља г. 
Чедомиља М ијатовића, но да л ’ he ce овај ири- 
мити, то ce р!]авонадам. Нека славиогдруш тва. 
Ја hy Beh од сад гледати да будсм радин, глс- 
;iahy да због вишег времсна вишс доносим. Да 
видимо. Данас je са свим раскимута веза из- 
међу мсме и Ип. bophcBuha. Ура!..

12-2. Што сам јучс слутио то ce дамас оби- 
стинило. Мијатовић јс одговорио на писмо ко-
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јим га јс лруштво за председмика позвало, али 
како! Да он друштпу од свег срца захвал>ујс. Па 
онла да je под К. Поповићем све тако урсдно 
било да -  он мисли -  да би друштво врло ио- 
грешило узевши од љега председатељство ма 
дати ком другом, a нарочито оном који пити 
би могао нити баш тако и умео дужмости 
извршивати.

Ја сам још јучс казао друштву да сс тога 
посла ману, јер по самој урођеној гордости сва- 
ког човека a камо ли младића, on ие би хтео, ис 
би сс могао понизиги, као Лицеиста ићи и 
друж ити ce с оним из псгс гимпазијс, он, који 
je всћ и y више круговс примљен, ом да сс на 
ниже врати?! Ko he то учинити? Е, али наша 
господа то исхтеше ни мислити, него налајући 
ce вал.ла he он то једпа дочекати, или да he 
морати примити ce кад то дружина ohe.

14-2. Данас после подпс било засједаиије. 
Читао ce одговор Чсдс Мијатовића. Имократ и 
Станојевић особито су лепо и углађсно чув- 
ство показали, с ме роди! Сваки час су им очн 
тек упрте биле y мсмс да виде да ли ја ” гриум- 
фирам”, што ce дружство y лудој надежди пре- 
варило. Особиго мак Ипократово кривљење 
лица и уста прло ми ce допада. И  Шафарик je  
присто уз њ и ’...

15-1 Дohc Ипократ. Хтео да чита моје ”Ми- 
сли” (продужсњс), али видећи да су за Чедоми- 
ља спрсмљене, iiohe.*.:  ̂ y школу Новаковић му 
даде критику коју сам ја писао на ibei ову нај- 
новију иовслу "П у с т и њ и к Критизирана јс 
најирље. Кад лођемо y школу оида ce ја с Имо- 
кратом одвојим од Новакопића и одсмо поред 
Семипарије. Ту ми on кажс како he да прсради 
"Возара” уједно питајући ме за моје мњсније, 
којс му ја и кажсм. После дође рсч на писмо 
којс сам ја Г. Чеди носио са дјелима.

-  Па како? Јс ли Новаковић свс казао што 
треба?

-  Не змам шта oheui тиме да кажеш, али он 
je казао колико je нужно било.

-  Ho je ли казао за тсбе?
-  За мене сс више нема шта говорнги, и 

срамота би било корссионденције којсчим пу- 
нити. После му рекисм: Видећеш како сам те 
критизирао. Доиста да и.маш крила ме би ти 
иеро изнело меса.

-  Па ти, кад си мог "Пустињика" лаљскс 
године могао y ”Оценител>а” метнути, кал јс 
онолико пространи’ разговора било, ваљда he 
сад кад je онако скраћсно, колико толико вал>а- 
но бити.

-  He мсшај ти  лани с овом годином. Ја кад 
сам ту кри гику градио, ја  са.м себм уобразио да 
je иигдс прс читао нисам, да писца њсног не- 
познајсм, a то ми je и нуждмо било.

-  Зиам, змам, од куда je новела текла.
-  Од куда му драго, то питаље, и да га при- 

мим, умесно није, јер ако je оцсна добра, шта 
ти можсш м ротивтога имати?

Ииократ поћу ги, па онда опет окремс раз- 
говор на ЧсдомиЈБа.

-  Па јс ли Новаковић за кореспоидснције 
писао ЧедомиЈБу?

-  Кореснолденција je ypchena, a г. Чсдо ље 
ce одрекао није. дакле ие видим ту никакве 
нужде.

-  Е, ал треба му открити свс како наша 
дружина стоји. Па и то да видимо да ли je on 
теби или нама за л.убав корсепоидснт?

-  О ткривати ce иема пгга.
-  Има, има, трсба човск да зма, a ја  сам ви- 

дио како јс теби опомад мило било, кад нам јс 
ом отказао председатељство.

-  А, добро кад мс подссти. Јесте ли видсли 
како сам ’’триум ф ирао”, као што ce ви и Стано- 
јевић изражавасге?

-  Па пијс грсбало иодсмсвати ce друштву, 
кад и ти y I* сму учесгвујсш .

-  To бар није моје мљеније било, ла сс ом 
иозове за председател»а.

-  Иије твоје, али je лруштва.
-  На друштво je и окако лудо било, јсдног 

човека из виш и’ кругова y пиже повући, ноз- 
вати га из мрвог лицсја y друштво са ђаком из 
пете гимназије.

-  Али ми га нисмо звали за друга, исго за 
старешину.

-  Па то je свс једмо, оно ш го сам и ја био.
-  Па бар сад треба коресионденцију ут- 

врдити.
Ја сс иасмејем.
-  Добро, добро; ми ћемо да видимо коме јс он 

кореспо1шс1п био и за чију љубав.
-  Ја видим да je друштво баш озбил>а на мене 

скочило!
- 1 la ш га heMO кад ти себи свс присвајаш, кад 

ти кажсш да je ou за твоју љубав кореспоидснт.
-  Пего je за л>убав Ииократа Ћорђсвића и 

Павла Шафарика? JIcna посла. Ја сам иабавио 
друштву кореспоидеЈгга, a други нико, па га ни- 
са.м отео лруиггву, него еио му га, нек ce с љиме 
ползује. Ако ли баш друиггво жели да му по- 
кажем да je то мени за љубав било, то му могу 
сваки час посведочити; могу једним ударцем пе- 
ра уииш гити кореснонденство с Чедом, само ако
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друш тво oho сампом пеку парнииу да тсра. Мој 
г. Иикократс! 'Ги мислиш да смо ми ibcviy 
учинили чсстса корсспоидспством, a ис он нама, 
in  мислш да оп црчс за наше распрс. Трсба гвоју 
памст да срамупаш ма нулу степспа, па тек послс 
опо око ibc нгго сс догађа, за мешто пмшс ла сма- 
ipaui. 11о ја видим, дати  мислишда ти јс памст на 
осамдссст Реомирових степена. A гакво ш го сваг- 
да преокрснуто излази. Тако мој г. Имократе!

С ти м  всћ нриспсмо y школу и растаксмо ce.
Иосле школс, мој брате, Стаиојевић и И no

npar дошли нрс мснс кући. Па кадти мс мој братс 
дочекашс за кригику, с всћ ја сам сву моју спср- 
гију унотребити морао, да ладпокрван остаисм.

1S./1 Ствари са Ннократом ne ciojc naj6o.bc. 
М исмо паш лилајс сасвим чудмоватоопо право, 
којим јс друштво своју, ’’једнакост’ обзнапнло 
каола сс гом једпом  рсчи можс испунити пропала, 
која измсђу пстс, iiiccrc и сслмс гимпазијс nocio- 
ји. 15-01 y всчс y мало мс није Стапојевић y топ 
гурио због кригике на Ипократову повслу. Си- 
I«oh пак кад je CranojcBnh прочи гао и дјсло, и 
кригику моју it Ипократов одговор, опла и сам 
рсчс да ;џсло доисга пс вал>а, али само критика 
пс би требала да je онаква. Ми смо сс, ја и ! 1ова- 
KOBiih рјеш или прммати одсадИпократа као што 
сс иристоји ђадима мз седмс гимиазије, који су y 
саобрамггају с оним из пстс. Истипа тако пе би 
фсбало, али кал г. Ииократ са свим озбил.по 
лиже некул иос, то морамо.

Дозпадосмо ол Станојсвића да и ои пије баш 
naj6 o.be с Имократом, особито што ce one новелс 
тиче, ла y мало нису псспиии.ма доказивали.

Снпоћ je Новаковић свршмо своју дра.му 
"Сгаико 1(piiojcnnh" која сс Станојевићу са свим 
допала.

26/2. Одсм код Малстића и упитам какав јс 
мој превод o n e  ;1раме. Оп рские да j e  добар, али -  
каже -  бољс би било да ce посрбиЈср нарол îiaui 
псрадо глсда нод нсмачком одећом д јсла Послс 
ми рскнс ла he сс мени дати нафада за ово дјело, 
a  можла he га и театар издати за корист r c a i p a ,  
који o h e  да сс зида. ”А на објави ка.1 ce нредстав- 
л»а M cn iy h c  сс: Драма од тога и тога посрбио Ко- 
сга I lo iiOBuh”. Дакле самода изменим имена, и y  
мссто седм о го д и ш ^г p a r a ,  олаклс j e  Лсссинг 
свој предмст узео, да метнсм годину 1848 из Ита- 
лије и т. д  Шулц на часу хвалио мој труд н при- 
л>ежа1ђе (као им ене кал мс j e  уватио ла на ibero- 
вом часу испод скамијс чи гам некакав роман на 
немачком Dr. В)

11-ог Априла 1860. Имамо иозориштио 
лруштво, учепо и свирачко. Позориштно осно- 
ваше неколико haKa, уложивши сваки по рубл>у 
иа ту îucjb. Глава јс и управител» Милап Пико-

л 11 h, учсник шсстог разреда гммиазијс. Изпра- 
ва чинили су представлсња већ какосу могли, 
света je лолазнло и погдешто актсри су квари- 
ЈШ , нису имали аллш а и проче, мо нослс 3-4 
представл>ења Bch je друкчије шпло. свег je 
Biiiiic долазио, и они изиђу на глас. Число ак- 
гсра морастс на ф ипасст. Особито ce одлико- 
вао Милам Пиколић, којн je тако жспскип>с 
прсдставл»ао да и y само.м всликом тсатору нису 
могли бол>с жсискинјС предсгавл.ати. Сад сс до-
I оли да из великог rcaipa one жспскин>с које су 
билс изиђу, штосу госиодаактори можда псирм- 
с гојпо с п>има поступави те профссор теразије 
Карамарковић позовс Милана I IiiKOjinha на му 
рскпс ла су оии y гимпазији, y заседан.у рјсшили 
да ce тај љихов ђачки тсатор развали, a Милан 
11uKOjiiih ла iipehe y вслики  театер. Послс опст 
Малстић зовпс Милана Пиколмћа и crane му го- 
в о р т  и да го нијс за н»и’ ла ce оии ману тога, да 
то мс можс бмти. Милап IlMKOJinh рскпс му ла му 
je Мата Карамарковић казао како су рјсшили y 
засједапију ла оп нде y вслики тсатср, Малстић 
одговори да Карамарковић лажс, и да они о iom 
пису пмшта рјсшавали. Сал јс било настало пај-
1 орс време. Актсри y cipay псзпаду ш га he ол н.и 
игга ли ол тсаф а  бити. Па и да будс игго, Милаи 
IlHKOjinh хтео je ла иде y главпи  тсатер. 1 la тако
и.има наглавнији не би остао. Сал они оправс 
једну депутацију Л>у6 омиру Пснадовићу коју он 
одма обпадсжди и подкрјспи, обећавда he за ibn 
говорнти и са.мом Књазу и ла he писати дирск- 
тору I имназије и управитељу полицијс да и ’ мс 
би y ирсдсгављаљу смстали. Сал друштво 
оживи па ново. М илан Пиколић, који je нај.мс- 
равао да идс y главни тсатср, сад са свим про.м- 
јспи  мисли. Иа ново сс почне играти свс са 
бол.им уснјсхом. Join једпа лсмутација бол»с 
утврди друштво, a joui и Стсваи KahancKn нро- 
фесор, кал и’ пооди. обећавши да he и сам доћи
10-ог Априла lia представљен.с, ако узмогис, 
ожмви друштво да сс ни самог ђавола није 
с грашило. KahaiicKM јс изјавио жељу ла би сс 
бол.а соба за ирсдстал>еља набавила.

Тако пска сс бар младсж подижс, кал пам 
старци i/chc пиш га да привреле. M.iahami лух 
je тск способан за ваљана дјела, a ne оклсиапи 
с гарац који je на сав свет омрз’о.

Глсдаћу да том лружтву коју  лраму дам да 
ce прсдставља али којадоданас пије прсдстав- 
jbaiia, да би тако побудио већу пажљивост пу- 
бликс сирам њи’, a завист y  актсрима всликог  
rcaipa. Cimoh су и’ ноходили (на представл>с- 
н>у ’’Влалислава Крал>а бугарског”) Јанићије 
Kyjynunh и Мијаило Крстић.

(Владан Ђорђевић, Успомеие, Пови Сал, 1927)
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I860.
9. дсц. I860. Била јс оист једиа гунгула y 

Лицеју с KyjyiiunhcM. Он допсо y школу 
пиштољ па иосле задиркивао ђакс, a из тога ce 
мороди пслика гумгула.

10112. Осуђеп Кујунџић на затвор ол 5 лана 
(a Joua МаксимовиН који сс с њиме ухватио y 
коштац иа 4 лаиа). О томе нам je Јосимопић па 
математици много говорио, и заиста н трсба да 
мам ирвеии образ, кад ce и y највишсм Заволу 
такви скандали Д01 ађају, да ce и сама полиција 
y iiOMOh звати мора.

16/12. Даничмћсва мајка казала Новако- 
вићу ла су звали Ћоку Поиовића из 11овог Сада 
да буле урсдпик Српских Повина. Ђока би био 
луд кал би овамо дошао, да му ладу за једну 
годниу уредиипп во, па после да га истерају да 
ce потуца од нсмила ло нелрага.

Јуче шстао Алимнијс Савић ћсбстом 
о грпуг  по Тсразији. О гом сс ђаци јутрос y мал 
пс побишс.

’’Народски л>ули” објављују да he да издају 
’’Пародпу скупш типу” и ’’Трговачке новине”. 
Ето сад

... je време одупрс ти погом y лсдину тврлу
'Ге сриски да намадпе олржат’ нам народ
Падежда држа нас мало браћо
Па и она отсже папкс...
’’Народну Скугш'т : .,./  објављује Стојан 

Ношковић. Сауредпик М иловап Јапковић. Кал 
јс тамо он био y Русији мисао јс вамо вазда 
неком свом јелном и 111л.снику да "Србима пс 
треба Књаз, ne трсба савст п и  попсчитсљи. Спс 
то можс заступати само јсдпа Народпа 
Скупштипа.” To ђаволско иисмо лође y руке 
још горем ђаволу а т о јс  Кнсзу М ијаилу. Кадсе 
мзда амнсстија, врати ce и г. Јанковић, па 
пошто ce Beh састави клуб, одс JaiiKonnh да мо- 
ли Кнеза да повинс издаје. Кнез му иокаже пи- 
смо, па пошто Јапковић не х геднс мризпати да 
je он нисао, рекнс му Кнсз: Ја вам, господине, 
дајем дозвољењс да издаје ге новиие, али знајте 
ла вам само за то дајем, да вам мокажем ла вас 
сс ни мало не бојим... Сад тск долази Гвордије- 
ва чвору1 а. Треба поставити ЈанковиИу опози- 
иију, јер ако ce он и љегови једноми 111л>е!1иии 
пусге онако, могли би, y зао час, гриста чула 
направити. Даклс, тамо ’вамо кога he да iiahy те 
Милоша Поновића бившег новииара, иа н то 
не као што je y програму за Српске новиие 
Кнез казао са 500 талира плате и од новина 
25%, но са илатом ол 1000 талира, и ca још јсд- 
ним помоћпиком, само дасе прими. Наравпо да

би дукатовни ма иово отворили своју рубрику 
(ово јс Новаковић сазпаоа DaniCiéanya tOrtenete).

22/12. Новоизабрапи управител» нросвсте г. 
Јовап Ф илиповић, као што га из њ сгови’ дјела 
позиајемо човек јс учеи и тсмсљно изображсп. 
Кал јс ступио lia управу одма’ јс захтсвао од 
чланова клуба ’’Народпс С купш тине” да ce од- 
кажу свои’ права па званија (јср опи пису били 
званнја лиш епи, него само уклољ ени с исти’). 
Ту су народски л.уди заиста y шкриппу, јер ако 
нм сс узме служба онда им слабо остаје изглс- 
да, да могу с те стране леба заслуж ити. Одрск- 
ну л ’ ce пак заиста, то после н»иов журнал, који 
ce сгрого мотрити има, за тренутак можс иа- 
сти, a они под суд доћн. По to и  najha.

1861
Ilona годипа (1861). Пос гављен јс за мачал- 

ника војепе уираве бнвш и началмик нојске мод 
КараНорђевићем и дика свију стари војника Г. 
Костантии Х ранисавл>ет^. Фала Богу ка/i je 
Књаз погодио тс изабрао бар вал>аног човска 
који зиа шта јс војска и рсл војеми. Куписмо 
кола лрва за 18 гроша.

Ј 01 J a n .  (од Даничићсвс мајкс лозпао Нова- 
ковић): Народски Јвуди (Ст. Бошковмћ и Вла- 
димир JoBaiiOBiih) нису хтели да ce  одрекну 
своји’ звапмја, псго туж с ФилиповиНа Киезу. 
Ф илиповић начини одбрану ол три табака. 12ле 
ствар сс реши повољно за попечитеља. Овај 2. 
Ja n .  саопигги to  p c in e i i . c  иародским љ удима и  
јави зваиичпо Јапковиh y  ”ако he ce  он сам при- 
мити y p e h i i n a ih a  повииа то пска до поднс ја- 
ви”. М иловаи пс одговори ниигга, н о и с ч и т с ј в -  
ство то узме као одговор, па обзпапи y 1ом бр. 
”Сри. Новинс” ла новине (Пародиа Скупшти- 
на) не могу излазити. Ст. Бошковић б и he скоро 
полинијом o r n p a h c i i  опамо одкуд’ јс и дошао. -  
l i a  ’’Србске новине” ло y  очи новс Године 
дошло j e  јсл в а 8 и словима осам ирснумсраита. 
За то сман.сна нена од 5 l ia  3 талира, али Бог 
31 ia да ли he и  то помоћи. Народ губ и  псру y  
правитељствспе повипе.

4. Jan. Ево нам и првог броја Лилрићевог 
"Световила” за 1861. са таквим па избор мрсд- 
мстима да ce ’’Световид” тако p e h n  прсиоро- 
дио. A iupuh  je ол тог броја растурио 150 кома- 
ла мо Бсограду ма ако ce ком донадпс, нек сс 
пренумсрира, и каже да му ce Beh јавл.ају.

Новаковић причао Даничићсвој матери ка- 
ко ce Јован 'Годоровић био обратио и Вуку Ка- 
paunhy. lia  ro je опа рекла ”0 , олкуд нађс ио- 
слсдн»у варалицу? Ta Вук ce само ryhuM перјем 
кити. Пово излање Српског рјечника саставио 
je Даничић a не Вук, па га Вук издао као своју
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собствеиосг. Вук јс излагао ол кнеза М илоша 
НКК) #  иа кумио добра.”

5. Jan. Дружина младежи лниејскс мисли 
отворити својс састаикс и ми таи>а ка Св. Саву, 
a дотле he гледати да њени ш татути буду 
иотврђени. -  Сииоћ ми прича Павле Шафарик 
да je Кнез иаложио савету да ce свуда всли да 
ш тедљивост пабљудапа. Савет iipno un o  he да 
рсши, псго да ce народној библиотеци одузмс
oiio мало uo.Mohn, што она има од правител>- 
ства. Дакле сад смо сврш или са развијањсм 
иаше иросвете. (Павле Шафарик му даљс 
прнчао да њсгов отац има такпе муке с прави- 
TejbCTBOM кад xohe псшто старииа да набави за 
лародим музсј, да бм све баиио да не грми из 
иоштоваља ирсма Кнегињ и).

Ствари народне просвсте за то тако рђаво 
иду што ce наш Кпез оградио вормалитетима, 
па му мико са каквом слободном и отвореном 
мисли npnhii нс може, исго све мора да идс 
преко људи, који пс знаду или nehe да знаду за 
цсл> владс и упрапс.

Данас сач дознао да je one погрдс на по- 
диж ућу ce дружиму М ладежи лицејскс напи- 
сао г. Лазар Стевановић. Тако ce изразио г. Ђ. 
Симић да je г. Лаза имао доброту маш ити ce 
тог невајналства.

6°' Јан. Јутрос са.м одпсо iieurro ирилога за 
’’Световид” a гако нсто и један о ’’Д аници” чла- 
пак, али Лндрић није хтео тај чланак примити. 
За то од сад престајс uauie помагање ’’Свстови-
да”.

<S’or Jan. Данас hcMO прсписати штатутс 
наше друж ине па и’ сутра даги  Ректору на 
нотврђење. Г. Чедо писао сваком иоиаособ од 
љсгових другова (да их заинтерссује за 
друж ину). М ихаило K pcruh nehe да будс члан. 
Нска и’ нека!

8°' (у вече) Jan. Забадава je Г. Чедо писао 
својим другарима. Пи један пије дошао на са- 
стакак осим самога Глише. Ш га ce можс са че г- 
ворицом почети?... Tpcha je годииа (лицсја) и 
онако себи узима за цсл» да све, urro нижи ра- 
зреди одночну изсмева.

(На дпу стране je ош тећен део диевника y 
коме ce види да продужава са 9. јаиуаром).

11°' Jan. Кад јс Кнез М ијаило моставио за 
y i ip a B H T e jb a  просвстс Ј. Ф илиновића рскао му 
je овај: ”В. Светлост! Ја одма дајем остапку чим 
ce  нешто иеираведио уради. Па и кад што пре- 
длож им a  неуважи ми ce,  одма’ h y  оставку да- 
ти .” A Кисз одговори: ”Та зар n e h y  ја остати без 
икаква саветника?” a Ф илнповић ”Ја Господа- 
ру тако, a  ви како зпате.”

16. Јзч. Триумвират што мисли да издаје 
’’Народну С купш тину” захтева да сс Филиио- 
nnh стави под апс. Позивају ce народски људи 
па прокламацију. Хс, моја госнодо, чиии ми ce 
да je ирошло времс када сте ви свакога, којн 
нијс као ви мислио, имсиом издајпика  
отачества жигосати и мод суд ставл>ати могли. 
Закон и нраво моја госиодо ви пе можете сами 
тумачити. Шго сс тиче Кисжсве ирокламације, 
она je као да je и иема, јер y њој нијс ништа 
звапичпо било, него готово као пешто приват- 
но. Ви сте ce чини ми ce намсрили на ђавола, 
који вам nche баш тако играти, као што ви 
жслите, по чини ми ce да here му ви морати 
играти, као што oil узсвири.

17. Јап. Пародски су Jby;ui већ доиели y 
Београд за сс типографију из 1>сча. Узрок за 
urro ne проради y гомс јс што н.нова парница 
није рјсшена да л ’ he  моћи новнне издавати. 
Ж ао нам j e  urro Beh тој јадпој ’’Пародиој 
С куиш тнпи” пс даду да ироведс своје старс 
угурсузлуке.

Ју грос смо ce y Лицсју иотписа^чи на једну 
алресу Г. Светозару М илетићу, коју je г. Kaho 
паписао. Оирапи ’’Дапицм” joui 3 прснумерапта 
и своју пссму ”Мла;10ст”.

7^ог Јан. Издаватељи пароднс Скупштине 
приковалм таблу ’’Уредништво повииа парод- 
на Скупш тина” на својој кући y Линдепмајеро- 
вом сокаку (сада Космајска). To миришс на де- 
монстраиију прикивати таблу, пре иего што сс 
допуштење има да ce новине издавати m oi  у.

19. Јап. Стојан Бошковић иодпео лекарску 
свсдоибу само да га оставс y Београду. Прнмио 
ce да учи Капетан М ишину децу. Народски љу- 
ди, ако и не добију дозвол.еље xohe да издаду 
бар јсдаи број за инат.

ЖБОДЏ- = 21. Јан. Политика Кпеза Михаи- 
ла. Кад јс кнез М ијаило ступио иа владу, сви 
с.чо ce обрадовали, помисливши да иам je већ 
једном дошло свануће; помислимо да he нам 
човек, којм je толико годииа учећи провео, зма- 
ти савршсио иогодити и разрешити иародно 
литан.е, a нарочито ож ивити трговину, упести 
вабрике, подиомоћи науку и књижевност, рад- 
jby и скономију народну унапредити. Али urro 
смо ми м ислили прођс као can. Кнез М ихаило 
y мссто да иокаже своју снагу, науку и иску- 
ство y управљању државе први му посао би да 
"пом ирењ арали” постави паролскс љ улс  л а  до- 
стоинства. О јадни владатељу! Зар тако ми- 
СЈШШ да си утврдио државу ако си јој неколико 
људи, који и тсби и љој зло мислс, поставио 
по.мирења ради на она места одакле ти лако за
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душу снискати могу. ”1 Ipe je -  говоре они -  
Кнсз М ихаило и изнио главу, али  сал јс  заиста 
изнсти nche.” Ko je мисао дукатовске (под 
шифром # ) члаике? To 1859. слабо je ко знао, a 
нисао и ’ je кнсз Михаило са Цукићсм и Ри- 
стићем. М илош у пак Поповић, који je примио 
на ce да те члапке обзнани, обсћао je илату y 
случају ако би га истерали. A y том случају 
чини ми ce да има и нски угоиор измсђу Кисза 
и Милоша. Од како je Кнез ступио на владу 
биће скоро по године a Милошу Поиовићу ии 
служба ce ne да да сс не би замерило народ- 
ским људима, који би рскли ”а, сто, видите л ’ 
Кнсза како оп својс другаре награђујс” a Кмсз 
one r није рад да му они што замсрају. По вили 
ce ла народским људима није ни мало било то 
страно што мало пре казасмо да je Кн. Михаил 
y дукатовске чланке помешап. Шта више, Вла- 
лим ир  Јованопић рскао јс  лани y неком 
лруштву: "Ми ce lie боримо са М илош см 1 Ioiio- 
пиИсм no са К незом  М илош ом .”

Сад, пак, кад су мародски л>уди мислили 
подићи своје мн.сније y јавпом opi any, опда сс 
Кнез ноказао малодушан. Умссто да моралмим 
средствима гледа стаги lia пут рсполуциочар- 
ним  тсж!1>ама наролњака, on je намислио фи- 
зичком, заборапимшк ла je морална сила јача и 
поштенија од физичке. Тако јс даклс најпрс 
дозволио народљацима оп сам да издају (нови- 
не), a кад су опи издали оглас, он брже бол>е 
посгави за управитсљ а просвстс Филиповића, 
који одма’ захте ла ce олрскпу службе, ла би и ’ 
са две стране мог’о бити. Онм онда иа совст; 
совст олобри, Кнсз пс да. Управа просветс одо- 
брн, Кнсз онет lie да. Ако Кнез жсли да држи 
добро опозииију ’’Пародној Скупш тини” то ие- 
ка пс пајмљује урсдпика на годину по 500 та- 
лира, него нека плати л>удма који he заступати 
интересс народне из народне, ако nehe из својс 
касе, нска да слободу да ce свс невоље могу 
исказати, сва зла обелоданити, па онда Кнез 
има све на својој страпи. Шта пак значи забра- 
н.ивати HCIUTO ирс него што га има? Да 1>ог да 
да Кнез исплива из оволики сплстака, y којс сс 
он сам увезао. Да бог да да отвори мало бол»с 
уши јавном мњ енију и говору a нс да ce огради 
вормалитетима јсдиога лажова двороунрави- 
теља и лругога тако исто безодговорног 
ађутанта, да онога пропусти Кнсзу кога je ље- 
му воља. Кпез ћс врло рђав глас стећи a и стеко 
je тиме што иарод од себе отуђује и што сс за 
јавно мњеније слабо брине.

”Дипастија Обрспопића” отићићс без трага, 
ако буде продужавала радљу на опај начин. 
(On;ie има пет врсга нскаквом шифром исиисаних).

21. Јапуара. Јутрос сам подуго разговарао 
са Г. Дероком (ироф. пртап»а) о (живописцима) 
Стеви Тодоровићу, Мухти, А насгасу (Јовамо- 
вићу) a поглавито о Т>. Јакш ићу. Јакшић ни је  
учио жипопис п и гд и  чсго je  самоук. Прошлс 
године узимао j e  од Дсрока ликовс од п р е д ј е -  

лописа да c e  y њима дотера и Дерок му j e  давао 
(тада j e  мрсдавао y Ш пачсковом заводу србски 
језик). Што c e  тиче остали’ живописа (Т>ури- 
них) Дсрок каже да јс чудо како уме својим 
рукотворима дати израз, и да јс којом c p e h O M  

имао мрилнкс да сс изобрази, оп би далско до- 
терао. Јакш ић j e  молио попечитсљ ство да му 
c e  да служба помоћиика y иртању. Па то зовну 
Дсрока да га упитају  j e  ли нуждан помоћиик? 
Дсрок нм каже како он всћ три годинс моли за 
помоћиика. Оида попсчитељ ство каже ла би 
му дало за ломоћника Ћ. Јакшића, али да му пе 
може дати већу плату од 2(H) галира. Оида Де- 
рок одма одобри и оде да Јакш ића склони да за 
2СК) талира остане. ЈакшиИ пак јсдва лочека го- 
ворећи да би ралио и за 100 талира остао, само 
да можс и лаљс ш тудије продужити, где би сс 
порсд Г. Дсрока далеко изобразио. Дерок одма’ 
па то одс Љ убомиру Нснадовићу, и овај га об- 
надежди да h c  сс та ствар како бол>с може за 
Јакшића реш ити, и колико год сс пута Дерок 
после с Нснадовићем састајао, све га јс овај 
уверавао да h e  Јакш ић добити. Ka;i буде на кра- 
ју Јулија, дођс једиом ЈакшиН изпспала Дероку 
да сс с њ им  опрости. Дерок c e  зачуди нгго x o h e  

да одлази баш y оиај час, кад сс може исиуљс- 
њу своји жел>а надати? На то Јакш ић одговори:

-  Нсма ниш та госиодине! -
-  Ta како нема ако Бога зпате? Ta ја  сам са 

г. Љ убом разговарао.
-  Нс.ма, господине, ништа. Ја морам y упу- 

трашњост, за учитељ а.
-  Па тако нас остављатс? -
-  Шта зиам? Да вам вишс досађујсм било бн 

HCII01HTCII0, a Ви сте за мс толико радили коли- 
ко пи ја lie би могао. Што ce иак није испунило, 
као што je и моја и ваша жел>а била, томе ви 
нистс крнви. Праштајте и збогом!...

Тако ти наш појста и ж ивописац потуца ce 
од врата до врата, да нађе кору леба. Па да л ’ je 
чсмериу налази? Свуда и’ ирати ирсзрсње, сву- 
да су најоскуднији и најж алосиији. Није дакле 
чудо што сс Србин лако страном чс.му ириво- 
л.ава, кад свога исма. Hpaho! Тако сс ие подиже 
иародпост, a без тога ништа! По кад је  просвета 
нс зреба скрш ити руке као данас наш Ки>аз и 
попечитељ и.
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23/1. ’’Народна С куиш тина” излазиће за це- 
ло. Њ ени  урсдници олрскли су сс спои’ звапи- 
ја.

24/1. Јуче или прекјуче иаролски л>ули, кал 
су Beh лали оставке на званија рали издаваи»а 
”П.Ск.” иапиш у Савету иско писмо, y комс су 
нап исали  да Савст не зна шта јс н>сгова цјсл, ла 
ce савст не брине о благу земл>е и поданика 
итд. Савет чим јс прочитано то иисмо рјеши да 
ce га господа (триум вират) ставе иод суд. -  
П рогосингел Н иканор (Зисић, такође једам од 
иародски’ л>уди) иротераи из Београда, y Мана- 
си ју  на еиитамију. У ш коли опросгио ce с 
ђацима овако. ”Мене мротерују за го што сам 
истину говорио. Чувајте ce кваса Фариссјског. 
Свагда и стин у  говориге иа ма шга вас сусти- 
гло.” -  CraMcuKOBuh умро. -  Mchep ударила нс- 
cpeha y народскс л>удс. Само je зло што нема 
новина, које би то наше јално јавно мишл>ен>е 
потномогле. -  Ч ули  смо да he Кнез цели’ ови’ 
месојеђа давати вечерн>с забаве народу.

28/1. Дуг разгоаор са Л>убоч Каљевићем: О 
С теви Тодоровићу, који ce нада да he га Кнез о 
свом трош ку послати да upohe Гсрманију, 
Вранцуску и И талију  и ла ce y Риму позадржи. 
Кнсз му je лане y нролеће то o6ehao, па за то je 
Стева отиш ао y Беч да тамо учи и да чека 
изврш ење Кисж свог o6chau>a, али како одовуд 
ниш та није добио, a сиромах je човек то сс 
враћа. Кал>евић предлаже ла му ми сви, који 
код н>ега учичо, плаћамо, само да помогнемо 
човека кога тако лако неча. За K yjyuunha каже 
да je с н>им увек y сва!}И био, иа и Чеди говорио 
да ce мане К ујунџића, али га Чело пије хтео 
послуш ати док није с фарбом на вилик изашао 
(т.ј. да јс К ујунцић украо од Чсде идеју за ”До- 
гађаје на Д орћолу”). -  О друж ин и  г. ЈБубо ми- 
сли да ce она не можс саставити док садашња 
лруга и rpeha година из Лииеја ne иза!]е ”јср je 
све то једно другом непријател», једно лруго 
мрзи. Јадпа држапа y  којој о н и  службу добију. 
О н и  he je  својим  сплсткама уништити.

28/1. Славна ш тица (фирма) ’’Народне 
С купш тин е” уапш сна (скимута) рукописи y 
полицију однешеии; кажу да су и уредници 
истс части удостојили.

31/1. Данас y ш коли А. Јовановић нам каза 
да су код Ст. Бош ковића наш ли аргије тајиом 
азбуком писане.

6/II. Добио кондицију, да учи Алу Ненало- 
вића (ш урака бив. киеза A. KapahopheBMha) ме- 
мачком јсзику. Ou je био члан Касације, сад 
седи кол оца, y пснзи ји  јс. Тај човек ohe да 
научи a ни мало да ce ne труди. Да видим како 
hy и зи ћи  с њиме на крај. Истина Бог примио

ме je лспо и ја  сам курисао као Гогољев haBO 
(али су лени 4 талира!...) a да л ’ he помоћи, Бог 
зна. Даде ми да му купим немачки буквар 
(Шулцов) и разговоре (Симића).

М илош  Поповић изразио сс о Србији ова- 
ко: Турска би заиста нала да je ми пе држимо. 
Јер, како одавмо па пропаст Турске остале 
државс ш пекулирају то би je за час мапуш тили 
само ие могу да ce погоде. lia  ;iok пама даду да 
ми шго чипимо, то бити ие може, пошто нисмо 
још т никојим начином иоказали ла смо тога 
вредии, јср шта je прекрета y Турској било, ми 
бн ce одавпо извући могли, да смо памети и.ча- 
ли. Каква je тајадна наша књижсвност, каднам  
за читаву годину дана y Београлу само две  
књ игс  изађу? Можс ли сс то литсратуром  и 
политичмим животом назвати?...

6/11. Даиас je Даннчић послао IlOBaKOBHhcB 
јсровски чланак y ’’Даницу”.

7/11 П анта CpehKOBMh (ГегсЈв) разговарао с 
Новаконићсм и казао му како je читао неку 
Ипократову новслу, и како би здраво желео да 
сс с Ипократом иозпа. Новакопић je то казао 
Инократу, па je оида замолио С.П.З. (Светозара 
Злравковића) да му ту новслу ла да чита (јер je 
С.П.З. лао ту новелу CpchKOBiihy да je чита). 
Ми смо ту повелу одавно читали, јер оп (Ипо- 
крит) бно јс дао уредниш тву ’’Пародие 
Скупш тине”. Уреднииггво je дало Јовапу 
Илијћу (сигурно на оцену). Једап ђак ш то код 
г. Ј. И лијћа иослужујс преиишс ту новелу, па 
тај мрснис поклони Кости Петровићу, који га 
омет нама ла; a TO je ”Ј1еб и со” исторична но- 
вела. Всчерас je узео Новаковић да но жслјИ
С.П.З. на исту новелу iiaiinuic критику, којој 
hy и ја нешто додати, те и лода’.

14/11. Умро Тодор Ристић од јектмке. Јоси- 
мовић га јс хвалио као вамредног духа. Био je 
чудан математик. Беседу су му говорили из III 
Лииеја: Симић и Лазар Стсвановић.

18/11. Ето нам и наш ег жу!)сног Стева Тодо- 
ровића, кад ми Пеливаповић и Чеда рекоше да 
je дошао мојс ce прси одједном напрегнуше. 
Отиднем из школе јср ниса.ч могао на часу се- 
дити, требало ми je ваздуха, слободе, сродног 
срца да му изручим моју cpehy. П о ђ е м  са Чедом 
y читалиште, и он ми каза као Стева овде ми- 
сли сасвим остати и отворити школу цртањ а и 
ncBaiM; ако му само правитељство да беспла- 
тан квартир, ла he сто ђака бадава учити. У том 
до!)емо пред читалиш тс и ја углсдам оздо по- 
ред поште једног брадатог човска. Ја новиче.ч 
”Ено Стсва” и Чеда рекпс да je то он. С тева ce 
сви.ч проченио ол како je отишао из Београда, 
али нски тајии глас казао чи  je да je то за цело
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ou. Чеда оде y читалиш тс a ја иричекам те мс 
он виђс. Пољуби сс сампом и уиита лспо јесмо 
ли y слози? Ја му каза’. Богме иисмо, спс смо 
покидали оно што je он начинио, и јсдва смо 
чекали да on дође. Договорисмо ce да ce сасга- 
јемо вторником, четвртком и суботом y всчс y
6 саги y Лиисју да невамо T lp a r  јс ово милог 
Српства на коме стојимо.”

18/IL Како ce код пас гоне партије, може и 
то служ ити игго ми јс данас мој ђак (Дца Нена- 
довић) казивао: Ou lie сме пикуд ићи, a ако 
изиђе гледају га куд иде, гди стане, с ким ce 
разговара итд. Вала Богу, мсђер су и наши по- 
печитељи добри мајмуни кад зиаду тако ау- 
стријску политику играти, a да би зашта? ни 
по јада...

27///. Вечерас смо сс састали на псваље. Би- 
ло нас je 15 другова. Из првог Лицеја само ја, 
Свет. и Мика (М ихаило Крстић), из другог 
више a из трсћсг опет само један. Са стране 
било јс још нски’ којс ја нисам познавао. 
Идућег часа иозваии he бити за бас Витковић 
и  Берар, и тада he сс ночсти систсматично 
учити од азбуке. Стева je предлагао да ce скло- 
ни дружина за лсвањс, која би и друге цсљи 
имати могла.

22/II. Г. Д аничић кад je за ту намеру чуо, 
похвал>ивао je  a уједно поручио да они што 
почињу не нуш тају мсђу ce странце, него нска 
то буде чисто лицејска дружина.

3/III. Био сам кол Стевс Тодоровића. On je 
рад да подигне јсдну малу дружипу, гди да ce 
читају саставци и друге композииијс прегле- 
дају. У школу иртања за сада (јср нсма места) 
узсће само петорииу, a кал ce отвори школа 
оида he узети свс који ce јаве.

4/111. Била код нас игранка. Нопивсно 8 ока 
вина.

5/111. Ишао сам y пол>е да гледам Шафари- 
кову љиву. Урсђена као сат. Вечерас су Бого- 
словци давали игранку. Били смо и ми.

8/1II. Чусмо ла he Милош Ноповић да издаје 
новине ’’Видов дан”. Како je Милош био осиро- 
машио, заиста не би могао издавати новинс, 
али ове су му наметиули, т.ј. дали су му како 
je он хтео само да ce излавања прими.

9/III. IIOBaKOBHh je ишао данас код Гегеља. 
Ту ce нашао са иоп Јовом и Васиљевићсм. Био 
je разговор о ’’Видов дану”, Ђ ури Даничићу и 
т.д. и свуда су ти  ’’чисти” Срби гледали да дру- 
ге y тон стрнају. -  Добисмо ироглас за "Видов- 
дан”.

17/1IL Cm ioh je представљсн y театру y пи- 
вари ’’Влалислав” a представљали Земунски 
дилетанти. Народа je било много, био je и Кнез

и Кнегии>а. Представа доста phaBæ Слабо je ко 
разумевао како и шта треба на биии показати. 
Ж енскс су ималс кринолике, нарочито краљи- 
ца je имала кримолиму колику заиста никад 
лопела иије. Афсктација јс много покварила.

79////. Земунски дилстан ти  иредстављали 
’’Неста блага неста пријатељ а” и ”11ијаницу”. 
Афектација и иошња искварили су оно што јс 
најбољс било.

1/IV. Нов. био код Д аиичића. Дошао и Стева 
и Милош. Ту je Стева причао о бсчким србским 
каиацитетима за Полита, Корнелија, Јована 
Бошковића и друге. Каже да he Јован Бошко- 
вић доћи овамо, a Корпелијс С танковић о Ва- 
скрсу.

Стсва je намислио да К орпслију  паправи 
малу радост иа да га са својим псвачима дочска 
y Зсмуиу. Каже да je на оном концсрту што га 
јс Корпслије давао y Бечу добивено око 2000 
форинти. Стсва мисли да наговори Корнелија 
да даје копцсрте y корист народног театра.

1/ГУ. Дапас доби К. Новаковић јсдно писмо 
од ДрагоЈћуба М арковића y коме ce позива за 
дописннка Темиш варских повина. Даје ce хо- 
иорар добар.

3/IV. Одговорисмо Темиш варском уредни- 
ку да ћемо му још донисника наћи ако пристаје 
да дописи буду српски па тамо да ce преводе (за 
чстврт хоморара).

4/IV. Испит из Крстићеве еициклонедије 
права биће y четвртак јср (П икола) Крстић иде 
послом србскс владе y П еш ту где he ce бавити
3 месеца.

7/IV. Ишао сам код Ш афарика те смо гледа- 
ли на микроскоп и на телескон.

8/IV. Ohc грађани да ce туж е на иаидарс, и ’ 
nehc више да и ’ трпе.

Ти иандари су плод иаш ег славног по- 
псчител>а Христића, који мисли да je само она 
држава срећна, која доста полиције има. Ја не 
знам како то наш и владатељ и баш гледају да 
нађу начин како he ce показати као ненријате- 
л»и народу. Да богда да ce одржи ’’Д инастија” 
Обреновића, али она сама сије ссме своје про- 
пасти. -

19. IV. П олож и’ и сп ит из политичке 
рачуиице. Новаковић, први, ја  други. За тим 
извадим пасош и пођем кући (у Јсжевииу, да 
урсди својс имање и да ож ени млађег брата, 
али није ни видео снау.узео из суда 8 #  својих 
пара и вратио ce y Београд где je  свршио I р. 
(азред) Л.(ицеја) за тим  ce са ’’малим Шафари- 
ком путовао y Јсжевицу кући. Вратио ce y Бео- 
град 4. Сент. -  Владаи Т>орђевић).
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1862
8-ог А прила  1862. Ишао сам y М итрополи- 

гову баш ту a после још на једно место. ОссИам 
ла сам песелији, злравнји и ла ми je ол користи 
uic riba... љубим...

12. IV. Unerôrt. I len te A b en d s sagte m ir Max. D ass  
je iz i in unserem  Senate  и ird  d iskutiert ob attch d ie Stu- 
denten Tribut brzah/en sollen , un d  zw a r nach ihren Hin- 
Idinften ('/.. H. C o n d ition en ) und m an sagt dass dieser  
Vortrag von den  "gelelirtesten" ausging, und desto  (?) 
m a h r in A ugen fallt. A u ch  sagt m an dass grôsste llin -  
dernisse dem selben I'rojekte d er nisht gelehrte The il des 
Senates setz. H eute w ar eine heftige Debate, und Me- 
hrkeit w ar gegen, indessen Verhaltniss der Sache steht 
n och  Zweifelhaft, un d  den rechten A ussch lag  ist schw er 
abzttm essen , d a  die Sache ist noch  niclit aus, und w as 
m a h r sie K o m m t eben. M an w eisst nicht von welcher 
Seite der Vortrag in Senal kam , aber a ller W ahrschein- 
lichkeit nach. kam  von T inanzm in ister Zukitscli, und  
d as w ird einige dun kle  h lecken  an sein sonst ehrilch  
bekannten C harakter werfen.

23. Ллрила. Нека тајна туга  начсла мс јс од 
јутрос морити. Нс знам јс ли то од оиога што 
сваку noh спивам. 'Гако мс нсти иијс пи nohac 
оставио. Снио сам... да сам њу... пољубио мно- 
го пута, ма кад сам ce иробудио, био ми je као 
какав камен иа срцу... 11усти can!... 'Гек ми само 
главу му ги... Што пе може бити, не може... Гле- 
даћу себс ла побсднм. Да нс чезнсм за сунчспом 
зраком кал je уватити  не могу... До сад сам ce 
грулио ла истурмм ту слику из намсти, али 
узалуд. Опа ме гоми свуда, a ne јсдаи уздах био 
je н.ојзи намсњен... Ich wede daren danken dass 
Keiner von dem was in mir vorgeht me crfahrt, ware es 
selbst ein vesster Freund... denn mir scheint ich trane 
mir selbst nich... Геак па геак...

25. Априла. Даиас сам навршио двадссету 
годипу и узео лвадеспрву.

29. П родуцирао сам ce y новим ал>инама. 
Ишао сам y шетњу са госиођицом Лсмком.

6. Маја. Првм пут... можда мослсдњи... па и бо- 
л>с би било ла паднс са свпм заборав, него да стоји 
pàiia што ce залсчити неда... врсме he рсшнтп

13. Маја. И ш ли смо y шетњу с проф. 
П аичићем ми природњаци 11-ге и 1-ве године.

20. На Авали... стара друж ина.
21. Гди си лико ие види гс нико
Кад I од прођсш нећеш да ми дођеш
Кад сс вратиш iieheni да ce свратиш
Куд ce кријеш кад мени lie смијеш
Дико npohn па и мепи дођи
lia  по мраку, бићу на сокаку
Да нс видс да те нс постиде.
26. Маја. Свршисмо и ову школску годипу, 

без особитих свсчапости, што je другда обичај,

као лраштаље с професорима и п. Али смо иа- 
м ислили да ту свечаност учипммо сутра после 
подпе y 5 с. код ’’Стрелца” на Врачару гди има 
божаиственог вина.

Mir scheint ich habc ailes von meinen Herzten 
weggewischt was auf meinc frühere (von cinige Tagen) 
Schwârmercicn deutet. Abcr das ist nur Schein, nur cm 
Dünken...

28. Маја. Mir scheint mein liever, mein gutester
I Ierr... du irrst selbst, wenu du meinst als wilrest du von 
aller gefahr fricgeflogcn. .lencs akes IJebcl sitzt ihnen 
besteindig bei den Naken. Du irrst dich also...

Ала сам ce провсо јучс (бол.с pehii папио). 
ilohe ми Јова из академије, тс ”код Замантиле”. 
Одатлс свратим код ’’Стрелца” туиа опст Joiuih 
мс ухвати.

4. Јупа. Добио сам дапас рсшење за моје 
пунол.стстио.

5. Јупа. Баш кад дођемо на исиит хемије, 
господин Ашар-маша, да иоведе мало шадс с 
Београђанима иоче пунати из оми и.сгопм’ ду- 
гул.асги’ и замашиих нушчица ге ти наш а кс- 
мија оде y н.„. мајчииу, a профссори y к..„ oraib.

13. Јуна пођо кући.
17. - » -  y Јежевицу, где су мс Beh као покој- 

пог ожалили. Ох нема Kyhe оссм своје кућс ни- 
ти брата док не роди мајка, пити милости без 
ссстрице драге.

21. Сспгсмбра 1862. Jloho y Београд.
1. Окгобра. Ilcute... ich kam aus der Schule. Mei- 

ne Ilausfrau war mit ihren Kmdcrn gekommen. Ich 
Wusste es nicht, aber mein Her/, ahnte ec... Ich tzat in 
mein Zimmer... sic war da...cine lebhaftc ROthe übe- 
decktc sic bei ineincn Iirscheinen fast ganz. Sic mag 
kcin Laut aussprechen Ich war ebeuso betraffen Mein 
Blut war in Aufwallung gekommen. Hinige Augenblic- 
ke verstrichcn wilhrcnd ich in Bctrachtung holdes Kin- 
des hindcrissen war. Ulmdhlig kam ich zu sich wie aus 
eincm Rauschc Ich nflhcrte zu ihr, nahm ihre Ilflndc 
in mcimge und trug sie nach ihrem Vefindcn. Sie an- 
twortete nicht, nur cin leises Zittcrn empfand ich von 
ihrer Hünden. Dann entfloh sie, ich abcr biicb unbe- 
weglich in meinc Trâumercine verticil. O mein Lcben, 
meine Secle, meinc crste I.icbe! wie nahe sein ihr, und 
doch wic fern von mir...

One записке свршују ce белсшком од 26. ок- 
тобра 1862. да je био подмео молбу за иитомпа 
на счрани, алаи влада je тада решила да ce 
шаљу само они који су сврш или лицеј, a тако 
посташе стинепдисти Стеван Поиовић (ирни), 
Чеда, Mapnh, Гргур, Максимовић, оба Кал>е- 
B iiha и join лројица која су join ранмјс снршили 
Лиисј. -  Владан Ђорђсвић.

(Рукописно одељење Матице срнскс y IIo- 
rom Салу, сигн. М 14045)
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КОСТА ПОПОВИЋ (1842-1864)

Н А П О М Е Н Е

’Неки аутори, моред осталих и М иодраг Поповић 
y расправи Коста Поповић  (1842-1864), Прилози за 
КЈИФ. XXIII. 1957. св. 1-2.58, бележе као мессц рођсња 
август. Коста Поповић je y свом дневнику нанео овај 
датум као дан рођаиа.

:Архив СР Србијс, Министарсгно просвете, 1856, 
V, 101. Стојан Новаконић je из свих предмста имао оце- 
ну пст. Успех унепика јс састанио и потписао управигељ 
гимназије Марко Маринковић 27. јуш  1856. гадине.

3Исто, Мипистарство просвсте, 1855, VI, 69. Сто- 
јан Новаковићје добио на моклои Л агинску гр а ш ги к у  
и ЈЈатински рсчиик.

'Исто, Лицеј, бр. 949, 966.
'Исто, Лицеј, бр. 986.
■’Исто, Министарство просвете. 1861, VIII, 1316.
Исго, Министарство просвете, 1862, VII, 1465.

8Рукоиисно одсл>ењс Матице срнске, сигн. М. 
14045, књ. II.

дДрхив СР Србије, IIO, кут. 121, 59.
10Исто, Лицеј, бр. 1159, 1234, 1235.
иИсто, Лицсј, бр. 1159, 1217.
'"Миодраг Поиовић. цит. дело, 64.
13Даница, IV, 1863, бр. 44, 3. новембар, 704; Српске 

повиие, XXXI. 1X64, бр. 120, 6. октобар, 468. У врсме 
одлучиванл о додељивању награде иредседник Одбо- 
ра je био Коста 11укић a секрстар Ј1)убомир 11.11енадо- 
вић.

' V,  1864, бр. 22, 31. мај, 351. Км,ига има 65 страна 
са јсдним табаком, ма 8-ни.

15Фотокопијс ових писама чувају ce y Лрхиву ЦК 
СКЈ, сигн. 21225-21227. Превод иа руски писма од 18. 
марта 1864. године објавио je Виктор Г. Карасјов y 
књизи СербскиН дсмократ Ж нвоин Жусннч, Москва, 
1974,46-48. Први je на ова писма указао Стаиоје Симић 
y чламку Prilozi za gradu о poâccima socijalisiiCkog pokrcta 
u Srbiji, Delo, I, 1955, knj. I, hr. 5, jul, 576-588; knj. II, 
br. 6-7, avgust-scptembar, 102-116. Лнализу ових ииса- 
ма извршио je и Љ убомнр Палигорић y кн.изи iivo jin  
iujovié, Beograd, 1960, 30-34.

16Цит. дсло. 153.
17Цит. дело, 157.
]*Ж ивојин  Ж ујо ви ћ  и  омладииа (у  књизи:) Ује- 

ди /ссиа  Омладипа српска. Збориик радова, Нови Сад, 
1968, 140.

19Г>р. 2, 10. јануар, 23. Некролог je укратко пре- 
причан и допуњ ен Поповићевом сарадњом y часопису 
"Даница” (VI, 1865, бр. 2, 20. јануар. 48).

‘°Г1ревео je песму Сузе (Konyck) мађарског песни- 
ка Јамбора (Jâmbor РА\ Hiador). Штампана je иосле пе- 
сникове смрти са још три мађарске мародие иесме.

21Видеги днсвник y П рилогу.
12Успомене, Нови Сад, 1927,111-112,133-155, 254- 

257, 289-290, 292-295, 298, 333. Нештампани делови 
Успомсна налазе ce y Рукописном одељ ењ у Матице 
српске, сигн. М. 14045, к»к II.

23Успомсне, Иови Сад, 1927, 257-285. Станоје Фи- 
липовић, Ш коловање Стојана Новаковића, Шабац, 
1976, 26-33. О естетским идсјама овог рукописног ли-

ста мисао je Миливоје Урошевић y књизи: Естегичка и  
књижевно-критичка схватаиљ y  српској књижсвиости 
(1860-1870), Београд, 1968, 192-194. Сматарајући да 
Урошевић пије требао тако широко анализирати гим- 
назијскс радове y рукоииспом листу O ucnnrcjb  поле- 
мисао je Васо Милинчсвић 1973. године (ирештампано 
y ки.изи: 'Гворци и  тумачи, Београд, 1984, 467).

2ЛУспомсне, Нови Сад, 1927, 298. Превод ове Ј1е- 
сиигове драме био je предмет иитересованл рсдакције 
листа ’’Србија". Поводом ње je yiiyhen следећи позив: 
"Покојми Коста Поиовић превео je чувеиог иемачког 
драматурга Лесимга драму М ииа од  Иармхслма. По 
смрти љеговој затурио ce граг том мреводу. Заго при- 
јатељи покојиикови моле оног брата y чијим je рука- 
ма, да сад како je згодна прилика, преда то дело позо- 
ришном одбору, колико рад самог репертоара позо- 
ришног, толико и радспомсна нокојмикова.” (Србија, 
III, 1869, бр. 23,5. март, 83)

г5Ова два прилога су преводи из дела Путоваил y  
yiiyrpaunhocT А ф рике  чувеног енглеског истраживача 
Мунго Парка (1771-1806). Одломке из исте књиге пре- 
водио јс и Ивам Мажуранић али су они остали y руко- 
пису (М илорад Живамчевић, И лирске адаптацијс, 
Зборник за славистику Матице српске, 11, Нови Сад, 
1976, 148-150.

љ Успомсие, Нови Сад, 1927, 254.
11 Омладииа и  tten a  књижсвиост, Београд, 1925,

159.
28Писмо je објављеЈЈо y члаику Владана 

Ћорђевића, №  н со б ја вл си и х  мсмоара, Видовдан, VI, 
1927, стр. 405-406.

■^Стр. 144.
'°Урош 1.1оиић, Друж ина О м ладипе Л ицејскс, 

Сриска академија наука. Зборник радова, књ. XVII. Ин- 
ститут за проучавање књижсвности, књ. 2, 359, 366.

М иодраг Поповић, иит. дсло, 62. Ове бугарске 
народне песмс су прсштампане y ки,изи М иодрага Ма- 
тииког, П ародпс пссмс y  Нили, Нови СЛд -  Неоград, 
1985, 255-256.

32Бсоград, 1867, 173 стр.
33Лрхив Србије, IIO, кут. 60, бр. 96. У писму Вла- 

дана Ђорђевића (Всч, 10. новембар 1865) Стојану Нова- 
ковићу пише: Још мешто. Лко ce дописујеш  са
стрицем пок. К. Помовића пиши му и заиитај га: Хоће 
л’ ou штампати наш путопис који je Коста редиговао. 
Ако ме може или неће нека га пошЈве на.ма (преко тебе) 
y Беч, јер y Нашем овд. књиж. друш тву налази ce и 
онако већина сурадника ма томе пугопису, па би ми то 
метули y прву свеску нашега органа, који he ако Вог 
да ове године изићи, ако добијемо новаца разуме ce, за 
што имамо изгледа. П иш и ми о томс, иемој заборави- 
ти..." (Архив Србије, СН, бр. 1335)

^Вила, III, 1867, бр. 20. 14. мај, 323-324; бр. 30, 23. 
јули, 484 и бр. 38, 17. септембар, 611.

35Даница, V. 1864, бр. 19, 10. мај, 300-304.
‘̂ јр . 31, 2. август, 492-496.
371»р. 32, 9. август, 507-510. 
мАрхив Србије, МП, 1869, III, 476.
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СТАНИША ВОЈИНОВ1ГЋ

StaniSa Vojinovic

K O STA  PO PO V IÔ  (1842-1864)

In this essay Kosta Popovié is described as a signi
ficant figure in the youth movement in Belgrade be
tween 1859 and 1864. He was a closc collaborator of 
two important personalities in Serbia -  of Stojan N0 - 
vakovié and £ivojin £ujovié. Aside this, Kosta Popovié 
was a noted poet, translator, writer and the author of

the groundlessly forgotten diary. In this diary, written 
between 1858 and 1862, there is a multitude of details 
noted down daily which give us a very interesting illu
stration of the life of adolescents in Belgrade (those in 
high school and lycée).
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