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РАД ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИIiА У СРПСКОМ НОВИНАРСТВУ 

После краћег прекида у служби, Ј анка 

Веселиновиh постао је учитељ IV разреда 
основне ШКQле у Шапцу. Дошао је у град 

да би лакше наставио рад на књижевном 

пољу. ЈЛа6ац је био културно и ПОЛИТИЧКQ 

средиште Подриња. У то време имао је и 

два стална политичка листа - "Либерал", 

који је излазио ОД 1887. године, и "Радика
лац" , лист за политику, економију и књи

жевност, који је ОД 1888. године редовно из
лазио 'Четвртком и недељом. У 1893. ГОДИНИ 
појавиhе се и "Поборник/<, недељни лист 
независних радикала, а у 1894. и листови: 
"Дриносавац" , "Дриносавље" и "Поцерје". 

"РАДИКАЛАЦ" 

Шапчани су волели младог "учу'\ та
лентована приповедача , па су му зато по

четком марта 1892. године понудили да пd
времено помаже у послу уреднику "Ради

калца". За њега је била велика част да 

води партиј ски лист свога краја и своје 

странке, те ј е ову понуду оберучке прихва

'rио и повереном послу пришао с пуно па

жње. Његовим уласком у редакцију "Ра

дикалца" добијени су нови читаоци. 

Либералима и напредњацима, међутим, 

није ишло у рачун да радикали , њихови по

ЈЈИТИЧКИ противници, добију нову и полет

иу снагу, човека који је стекао rлас доброг 

књижевника, па су тражили начина како 

да Веселиновиhа уклоне из редакције "Р а
~икалца", у чему су, на крају, и успели. 

у вези с њиховом интервенцијом, министар 

правде, Вукашин Марковиh, као заступник 

министра просвете и црквених послова , пи

сао је 28. марта 1892. године, поред осталога, 
Окружном начелству у Шапцу: 

- Министарству просвете и црквених 

послова дошло је до знања: да г. Јанка Ве

селиновиh , учитељ , уређује тамошњи поли

тички лист "Радикалац". 

Законом о ЧИНОБницима грађанског реда 
(§ 28) забрањено је чиновницима уопште да 
се одају на какво стално занимаље без на

рочите дозволе претпостављене им власти. 

Стога изволите позвати г. Веселиновиhа 
и, том приликом, саопштите му: да он не 

може и даље вршити уредничку дужност 

код поменутог листа , ј ер се то не слаже с 

његовим положај ем који заузима у држав

ној служби.' 

Ударац је био тежак и требало му је 
тражити лека. Да би о томе могао да до

несе потребну одлуку, Пододбор Народне 

радикалне странке Подрињског округа са

:шао је ванредну седницу. После његовог 

састанка, Веселиновиh се 16. априла те го
дине обратио молбом министру просвете и 

црквених послова , у којој је, између оста

лога , рекао: 

- Пододбор Радикалне странке Округа 

ПОДрињског у седници својој, коју је др

жао 15. 0.1'.1. , изабрао ме је једногласно за 

уредника свога органа "Радикал ца". 

Уверен, да посао , око уређивања листа, 

не ће нанети никаква уштрба мојој званич

ној, учитељској дужности - обраhам се 

Господину Министру најпонизнијом мол

бом: да изволе дозволити, да могу лист "Ра

дикалац" уређивати. 

Веселиновиhева молба била је 18. априла 
примљена у Министарству просвете и цр

квених послова, али се, међутим, с њеним 

решењем одуrовлачило. Тек после многих 

усмених интервенција, она је узета у раз

матрање 2. маја те године. На њој је заме-
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ник министра, Вукашин Марковић, својом 

руком написао следећу одлуку: 

- Управитељ да извести молитеља да 
lI t y Министар просвете не може одобрити 

уређивање политичкога листа.2 

комад, с великим успехом изводио на сцени 

Народног позоришта у Београду. Осим тога, 

љегови књижевни и политички пријатељи 

из престонице саветовали су му да напусти 

учитељску службу и унутрашњост Србије . 

r~дпв!. Ј . 

, . 

" " 

-- ------ --
Наслов-н.а страnа "Звезде" -као дneBHO~ листа :894. 20дuне. 
Рауе de titre de »Zvezda« (EtoHe). ;ournal quotidien en 1894. 

Препис ове министрове одлуке упућен 

је после два дана управитељу основне шко

ле у Шапцу, у којој је Веселиновић радио, 

да му је саопшти. 

., 

.1 

Не размишљајући много, он се 8. августа 

.1893. године у том смислу и обратио мини
стру просвете и црквених послова: 

l ' ј( ' ] 1. • 

• ."" '!. 1, { .", 

1;, " ј 

. " 
't - ... , {~. Ј У.,' ., 

(1'"'' I r ? 

Нас.лО6'1iа страnа уzл.ед'Н-О2 брОја об'Новље'Н-е ,,3&€зде" 1898. 20диnе. 

Page de titre du jOUTna~ renouvele »Zvezda( (EtoiLe) еn 1898. 

Тако је пропао први покушај Јанка Ве

селиновића да се посвети новинарству. 

"СРПСКЕ НОВИНЕ" 

Углед Јанка Веселиновив.а овим неуспе
хом ниј е био нимало умањен, јер се те го

дине "Ћидо", његов и Брзаков позоришни 
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Како је упражњено место коректора 

,: Српских Новина" - најпонизније умоља

вам Господина МИНИС'гра: да ме на исто из

ноли поставити. 

Министар, др Лазар Ћ. Докиh , после два 

.пана поставио га је са ГОДишњом платом 

од 2.000 динара за помоћника уредника 

"Српских новина'! - службеног дневника 



РАД ЈАНКА ВЕСЕЛИНDВИЋА 'у СРПСКОМ НОВИНАРСТВУ 

Краљевине Србије - чији је уредник у то 

време био познати српски приповедач и 

преводилац Милован Ћ. Глишиh.3 

У току једногодишњег рада у "Српским 
новинама" Веселиновиh је научио основна 

знања из новинарства, а стекао и трајно 

пријатељство са Глишиhем, кога ће од тада 

увек звати "чича", а он њега "си-новац" . 

Као сарадник "Српских новина", било 

као ПОМОflНИК уредника, било као коректор, 

Веселиновиn је провео до 31. децембра 1898. 
године. 

"ЗВЕЗДА" 

Као сваки млад човек, и Веселиновиn је 
имао великих амбиција. Желео је да буде 

потпуно самосталан: да нешто учини за 

српску младу књижевност, јер у "Српским 

новинама" то није могло због ограниченог 
простора. 

И поред савета старијих и искуснијих 

пријатеља да се окане тога зато што нема 

довољно искуства и материјалних средста

ва , он је послушао савет млађих пријатеља 

и 18. августа 1894. године обратио се мол
бом министру просвете и црквених посло

ва, у којој је, поред осталога, рекао ово: 

- Нашу литературу, у потоње време, 
поплавише неке к њ и ж и Ц е з а г р о ш . 

Биhе познато и Господину Министру, како 
је садржина тих књижица бедна . Она је 

управо така, да би их, у интересу публике 

која чита, што пре требало потиснути. Јер, 

не само да је невоља, што се таке књижице 

читају и кваре укус, него, оне, својом јевти

ноћом, конкуришу свакој иоле паметнијој 

књизи. 

Да би се томе злу стало на пут, ја сам 

намеран - ако ми то Господин ~инистар 

одобри - да покренем ј едан чисто забавни 

дневник, који ће доносити одабране забаве 

из наше и стране литературе у добром пре

воду. 

И за то најпонизније умољавам Госпо

дина Министра за одобрење да могу покре

нути лист Звезду, вечерњи забавник. 

Уз молбу приложио је и следеhи нацрт 

свог будуhег листа: 

На уводном месту, са леве стране: песма 
(петитом или боргисом штампана), а затим 

оригинални роман или приповетка у на-

ставцима (цицеро); превод (цицеро) ; забавне 
ситнице (гармонд); мали листак - мала 

причица цела (гармонд); шала и библиогра

фија. 

Те године у Београду је излазило доста 

листова: четрдесет и један на броју. И по

ред толиког њиховоl' број а, Веселиновиhева 

Јан'Ко ВесеАиновuћ. 

Janko Veselinovic. 

молба била је позитивно решена. Министар 

просвете и црквених послова, Андра Ћор

hевиn, да би млађим писцима омогуhио да 

крену правим путем , после два дана изве

стио је управу Државне штампарије да је 

Јанку Веселиновиhу, помоhнику уредника 
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Ј/СРПСКИХ новина'', одобрио "да може по
кренути лист "Звезду", вечерњи забав
вик".4 

ВесеЛИНОВИЋ је врло брзо припреl\IИО 

материјал за први број свога листа, али 

није нашао штампарију која би га штам

пала, јер су скоро сви београдски штампари 

били на годишњем одмору. Тек почетком 

септембра ВесеЛИНОВИЋ је решио и то пи

тање, па је први број "Звезде", листа за 
забаву, изишао из штампе 10. септембра 

1894. године. С леве стране листа назначено 
је: лист излази сваки дан; претплата за је

дан месец износи за Србију 2, а за ино

странство 3 динара; са десне стране: прет
плату треба слати Стеви М. Веселиновићу, 

професору Богословије; уредништво листа 

Косанчићев венац бр. 16. Испод наслова 

листа, и с једне и са друге стране: број 10 
пара динарски, а између тога: уредник Ј ан

ко М. Веселиновић. Лист је штампан на 

четири стране, формата 29 Х 41 сантиметара. 
На полеђини листа стајало је да је власник 

и уредник листа Ј анко М. ВесеЛИНОВИћ, а 

штампарија Петра К. Танасковића. 

На уводном месту била је Повест о Ьа

вољu.м. перu.ма, песма Терзинеса, затим по

четак романа Хајдук Станко Јанка М. Ве

селиновиhа и у преводу Идuот, роман Ф. М. 

Достојевског. У осталом делу овог броја 

"Звезде" биле су рубрике: ситнице, поша

лице, представе у Народном позоришту и 

књижевни огласи. 

Овакав облик листа, у већини бројева, 
задржан је до краја његовог излажења. 

Веселиновиh је у своме листу нашао 

места и за стране и за наше књижевнике. 

Поред поменутих, од страних књижевника 

били су заступљени својим преводима и 
ови: Пушкин (Камени гост), Анатол Франс 

(На месечини), Виктор Иго (Једној жени), 
Хајне (Живот), Матилда Серао (Жена зна
менитог човека, Ђаво у Мерђелину) и Марк 

Твен (Срећа, Мер у чампон-сити). Од срп

ских писаца, поред осталих, ту су се нала

зили радови: Светозара Ћоровиhа (На ра

звалинама Херцег-града; Звао се Сима; 

Сан; Још и сад срце за тобом тужи; О, ходи, 
злато дивно и ту на груди моје главицу спу

сти милу); Јелене Димиh (Завист); Стевана 

М. Луковиhа (Љуби, о љуби силно; Увелим 
љубичицама); Светолика Лазаревиhа (Из 
пролетњих песама; Ваљеву). 
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Вредно је напоменути да је у 18. броју ' 

унета и песма Војислава Ј. Илића Мо.м,е 

Мuлораду, а у 32. броју песма Ђорђа Ста
меНКОВИћа Војuслављева сnо.м.е1iuца, у ко

јој је ожаљена прерана смрт Војислава Ј. 

Илиhа. 

у 65. броју "Звезде" , 13. новембра 1894, 
Ьеселиновиh се опростио од својих читала

ца овим обавештењем: 

- Јављам читаоцима да "Звезда" пре

стаје излазити. Није ту стало ни до воље 

ни до рада - него до немаштине. Призна

ј ем јавно и отворено да немам материјал

них средстава да је одржим. Одзив публи

ке није био ни најмање повољан. Али да

леко је од мене да се на ма кога љутим. 

Роман Вернов Карнатски за.мак: завр

шује се у данашњем броју. Жали м што 

нисам могао завршити и мој роман Хајдук 

Станко, али ми је просто немогуће. 

Па најпосле и опет сам вољан да Станка 

У..здам, али ми је то немогуће без помоћи. 

Покушаfiу да позовем да ме поштовани чи

таоци претплатом помогну. Ако скупим 

само толико читалаца да ми штампу плате, 

даћу им Станка у засебној књизи. 

Оне читаоце "Звезде" који су платили 

за новембар, ако су вољни, ПРИМИћУ као 
претплатнике на Станка, ако ли пак нису 

-- вратиhу им новац. 

На растанку да пожелим својим читао

цима добра здравља а они мени малко 

среЋе. 

"ПОБРАТИМ" 

Веселиновиh се није лако помирио с пре

станком излажења "Звезде", било му је 

жао свога првенчета, па је гледао може ли 

му наhи замену. Пошто је измирио заоста

Jle дугове, он се решио да још једном окуша 

срећу у раду са читалачком публиком, да 

јој пружи један нови лист. Поучен иску

ством да је немогућно опстати са дневним 

листом, одлучује се на један повремени. -у 

'1'ом смислу писао је 15. априла 1895. године 
министру просвете и црквених послова: 

- У септембру месецу прошле године, 

на моју молбу одобрио ми је Господин Ми

нистар те сам покренуо забавни лист Зве

зду али је она у новембру престала. 
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Сад се опет обраhам Господину Мини

стру с молбом да могу покренути забавни 

лист Побрати.М-, који ће излазити један пут 
недељно. Побрати.м. ће сем забаве доносити 

вести из књижевности и уметности. 

Истог дана министар просвете и цркве

них послова, Љубомир Клерић, известио је 

Државну штампарију да је Веселиновићу 

одобрио "да може покренути забавни не
дељни лист "Побратим".5 

Први број "Побратима", листа за забаву 
и књижевност, појавио се у недељу, 16. ап
рила 1895. године. Испод наслова листа на
значено је да је његов уредник Јанко М. 

Веселиновић. На уводном месту штампана 

је песма Озреu Суботuh Јована Јовановића 

Змаја; испод ње приповетка Слепи деда 

Јанка М. Веселиновића, а затим: Парохu

јаАна црквица Алфонса Доде-а (у преводу); 

Стрела и nес.м.а Сокољанина и Алфо'tiс Даде 

Франсоа Капе-а. После тога дошле су ру

брике: позориште и књижевне белешке. 

"Побратим" је излазио сваке недеље на 

целом табаку. Цена му је била за Србију: 

на годину 10 динара, на пола године 5 ди
нара, а за четврт године 2,50 динара; за Ау
стро-"Угарску цена на годину износила је 5 
форинти. Адреса уредништва: Косанчиhев 

Венац бр. 16; заступник власника - уред

ник Јанко М. Веселиновић; штампарија 

п. Ћурића. 

О самом покретању овога листа, читао

ци су били обавештени од самог уредника 

следећим образложењем на крају првог 

броја: 

- Побратuм, лист за забаву и књижев

ност. 

Да рекнемо за што покрећемо По бр а

тu.м.а! 

Њега није изазвала жеља за читањем. 

Та ми имамо данас два одлично уређивана 

часописа, један месечни, Дело, и један по

лумесечни, Српски nреtлед. Ми имамо Т0-
лико књига, које се готово никако не про

дају, и толико романа по разним листовима 

да их све не можемо прочитати. Дакле "По

братим" се не покреће у цељи да задовољи 

потребу и жељу за читањем. 

Кретање Побратима нису изазвале ни 

"сјајне прилике цветања" наше књижевно

сти. О цвету се не може говорити кад је 
мраз стегао. Српска књижевност губи цве

так по цветак, па га и не жали; а веn о пу-
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пољцима, здравим и лепим, што угину пре 

но што се појаве - и да не говоримо. -
Дакле нас то. није изазвало кретање По

братu.м.а. . 

Кретање Побратима изазвало је много 

што шта, али највише ово. 

Књижевност је наша у покрету. Као год 

кад у пролеће почне бујати и цветати, тако 

је и у нас сада. Колико ли шарених и ле

пих цветака пропадну у јападу само за то 

што се нико не нађе да QКРЧИ у рашчисти 

коров или трње око њих! Па зар није и код 

нас тако? Колико ли младих дарова про

падне само на то што нема никога да их 

дигне, - да их прикаже и понегује? ... 
.. Тедне по једне звезде са неба српске књи
жевности нестај е, а нове снаге се и не по

јављују. Оде Љуба, оде Воја. Стари вете

рани, Змај и Јова Илић, још - држе заста

ве; и данас кад им одмора треба, они стоје 

на ПОПРИllIТУ и погледају тужно око себе 

не видећи подмлатка. 

А подмлатка има али не може да се јави. 

Да не верујем у то, не бих се ни примао 

овога посла, не бих ни газио поново у бор

бу, где сам већ једно копље скршио! 

Озбиљним часописима Дељу и Срnско.м. 
nреtледу није ни могуће да се овог посла 

лате. Њихова озбиљност и програм њихова 

рада мора рачунати само са оним што се 

истакло, што је стекло свог гласа и имена. 

За то се креће Побратu.м.. Под његову за
ставу позивам младо колено које је жељно 

рада, које хоће да да одушке својим осећа

јима и својим идеалима. 

Мислим да сам овим образложио кре

тање Побратима, мислим да сам објаснио и 

мој одзив да га уређујем. Мислим, на по

слетку, да сам и дорастао за овај посао. А 

што бих желео то је: да се моје речи не ту

маче друкчије него овако као што сам их 

рекао. "У овом раду мене руководи сама иде

ја. Ње ради ја сам се прихватио овога по

с,ча; и ако буде само мало среће, ја ћу ма 

посрћући, ићи право циљу своме. 

С овим дакле обраћам се младоме коле

НУ обојега пола и молим га за помоћ да на 
овоме путу истрајем. 

Ј анко М. Веселиновић 
15. априла 1895. Г. књижевник 

Оно што треба посебно истакнути јесте 

ово: ни на једном броју "Побратима" није 
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означена година, већ само недеља и' дан у 

месецу I али се она види из наведеног Весе
ЈIИновиhева образложења. 

Као што је већ речено, први број листа 

имао је 16 страна, а други је почињао са 

17. страном итд., те се може закључити да 
је Веселиновиfi имао намеру да "Побрати

Ј\lУ О да облик часописа. У осмом броју, од 4. 
јуна [1895], који је нађен у Народној библи
отеци у Београду, нема опроштај а од чита

лаца, те се не може сигурно реhи да ли је 

он и последњи. Али, свакако, "Побратим" 

није био дуга века, јер га младо колено није 

подржало у пуној мери , што ве се видети 

из следеh.ег броја сарадника. 

На страницама овога листа нашли су се 

прилози страних и наших књижевника. По

ред АлФонса Додеа и Франсоа Капе-а, овде 

су, поред осталих, били заступљени у пре

воду ови страни књижевници: Глеб Успен

ски (Идила), п. п. Каратигин (Чароб1iО 0'
дедаАО), Карл А. Гавастјер (Хен:к:и Хuте

не'Н.), Ем ил Зола (Усnо.м.ене), Фредерик Ми
стр ал (АРКОАСКU добошар). Српских сарад

ника било је нешто више. У "Побратиму" 
су објавили своје радове: Алекса Шантиh 

(Ој тuч,uце), Белуш Јакшић (На развалu-н.а

... а), Драгутин Ј. Илић (У 1iО/Ш), Милорад Ј. 
Митровић (И када ~че забаравuш некад), 

Светозар Ћоровић (Од како са ... , Булбу.а 

пјева), Чича Илија Станојевић (Стари Дор
паљ), Јанка М. Веселинавиh (Потољu деспот, 

драма у пет чинова, од Јан. Пан. Дробњака). 

Поред поменутих књижевника, ту се нала

зе радови Сокољанина, В. Бошњаковиhа, 

Д. Јовановиhа, Ј. Пантелиhа, Бранислава, 

Вере, Катарине и других. 

"ОГЛЕДАЛО" 

Иако није имао среће с покретањем "По

братима", Веселиновиh. се одлучује 23. но

вембра 1895. године да поново покрене је
дан лист, наравно, под новим именом и но

вим садржајем, - и то дневни лист који 

би, поред дневних догађај а, био посвећен 

и "забави и књижевности". Сутрадан по 

предатој молби, министар просвете и цркве

них послова известио је Државну штампа

рију да је Јанку Веселиновићу одобрио "да 

може покренути и издавати књижевно-за

бавни лист Оzд.еда.Jtо(l}1 

19' 

У вези с покретањем овога листа, Весе
линовиh је очекивао сарадњу својих прија

теља , старијих и млађих, па је у том сми
слу упутио и једну дописну карту Милора

ду Павловићу Крпи, тадашњем професору 

гимназије у Шапцу, следеће садржине: 

Господину 

Милораду Павловићу 

професору 

Шабац 

Драги Крпо, 

Ј ављам ти да од 1 децембра крећем 

дневник за новости и забаву који ће се зва

ти Оz.Jtедало. Ма шта почео на белом свету, 
ти знаш да без тебе не могу. Ситне ствари 

памет ми померај у. Молим те драги Крпо, 

чим ово моје hare примиш, пошљи ми неко

лико ситних причица за листак. Обавезз

nеш ме , ако међу њима буде и који твој 

оригинал. 

Помози ме сад у првом почетку и ако се 

буде рентирало ма најмање награда ти не 

сме изостати! У осталом, ти сам знаш да 

ја нисам саможив. 

Обеhао ми је сарадњу Ика,7 СремаЦ,8 

Милорад Митровић и скоро сви млађи рад
ници наши. Немој ти изостати. 

О листу ћу ти писати другом приликом, 

сад немам кад. Доста да ће се продавати по 

5 пара број. Власник му је штампарија код 
Просвете. 

Чекам одговор што пре. Буди здрав и 
весео 

22. новембра 1895 г. твом 

Београд Јан. М. Веселиновиhу9 

Мада добро организован и овај покушај 

је пропао. Сви су обеhавали помоћ, али кад 

је требало избројати паре, онда су се нашли 
лепи изговори, тако да ниједан број овог 

листа није угледао света. За извесно време, 

Веселиновиh. се смирује јер је требало из
мирити дугове направљене око покретања 

"Побратима" и припремања "Огледала" . 

"ДНЕВНИ ЛИСТ" 

Пошто је материјалне прилике довео у 
ред, Веселиновић поново почиње да разми

шља како би опет покренуо неки лист и 
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ОМОГУћИО младим снагама да развију свој 
књижевнички дар. Саме су му прилике 

ишле на руку да ту свој у замисао оствари . 

Наиме , у Београду је, поред осталих, из

лазио и "Дневни лист", чији је власник и 

уредник био београдски штампар Светозар 

Николиfi. Као јавно гласило, овај дневник 

био је у опозицији према режиму др Вла

дана Ћорljевиhа, па су на његовим ступци

ма често били објављивани радови младих 

радикала који су тада били у опозицији. 
Због таквог писања , овај лист бивао је кат

кад и забрањиван. 

На заседању Народне скупштине у Ни

шу, током 1898. године, било је говора о 

доношењу новог Закона о штампи. Том при

ликом, народни посланик Пера Тодоровић, 

директор и уредник "Малих новина", одр

жао је 7. јула те године говор, у коме је из
нео своје мишљење l(аква би требало да 

буде српска слободна штампа. С његовим 

становиштем, наравно, нису се слагали 

неки млађи радикали који су тражили веће 

слободе у земљи, па самим тим и већу сло

боду штампе од оне коју су дотле имали. 

Тој групи младих радикала припадао је 

и Јанко Веселиновић. Он није своје неза

довољство износио само у кругу партијских 

пријатеља, већ га је изнео и пред српску 

јавност овим чланком: 

ПРU./l..OZ ка бuozрафuјu јед'Н.оz '!i1tT?Cosa 

Скупштина (сад каква је да је) у Нишу 

била је ових дана арена веома. чудних и 

симптоматичних догађаја. Никада дотле 

срш:?ки народ није могао доживети да види 

~a-KO у српском парламенту сурово и дрско 

даве и гуше једну установу, коју друштво 

за светињу сматра, људи, за које је свако 

утврДо веровао да ће бити спасиоци њени. 

Фатум је можда само Србији доделио да у 

JЬeH0Jl.:1 ојађеном парламенту два шпекулан

та, који су целог свог века живели на рачун 

слободне штампе, коцем ударају у главу 

слободну штампу, као сељак секиром крмка 

кад удара. 

Чиј е су то ужасне руке што тако мрт

вачки и бездушно даве ту највећу светињу 

данашњег културног друштва? Ко то њу 

удара по цику? 

Петар ТОДОРОВИћ ... 
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Станимо за часак код овога имена. 

Друштва , као и поједини људи имају 

својих рана и болештина. Петар Тодоровић 
је једна врло гадна болест друштвена. 

Осврните се у минуле године: сетите се 

прошлости овога човека и погледајте га да

нас. Има ли кога да се не гнуша? - У име

ну овога, по неваљалству и покварености 

јединственога човека за свих деветнаест ве

кова, сабрани су сви пороци, сва неваљал
ства, које може да изметне један покварен 

политички нараштај као што је овај дана

шњи. Један назадњак и у умном и у мо

ралном и у сексуалном смислу изриче суд

боносну реч о напретку слободне штаМIIе у 

Србији! Може се мислити како је срамно 
понижена и обешчашћена српска слободна 

јавна реч кад је води овака наказа беэ фи

зиономије. 

Деморализација почиње да засипа rrаше 

установе и светиње, јер :љих почиње да 

улућује Пера Тодоровић, уредник " Малих 

Новина". Деморализација почиње бивати 

опасна јер подиже руку и наше светиње 

дави онај који је последњи међу послед

љима на степеницама и друштвеног и по

родичног и политичког морала. 

Ономадашњи говор Петра Тодоровиhа у 

Скупштини јесте симптоматичан знак мо

ралне унакажености и политичке перфиди

је данашњега курса и времена; он је несум

љиви доказ да неваљалство и нитковлук 

немају својих граница. Кад би се једна јав

на жеиска испела на предикаоницу и по

чела грађанима беседити о чедности и мора

лу то би у :љеним речима лежало далеко 

више истине него што је има и може пока

зати ова наказа која је свако људско обе

лежје изгубила. И он штампу назива дру

гом мајком - кад га се и прва одриче про

клињући час кад га је млеком задојила ... 
Није овде реч о томе какве ће судбине 

бити слободна штампа у Србији, него је 

овде важно: ко то њу удара коцем по сред 

темена? - Ударају је др Владан ЋорђеВИћ 

и Петар Тодоровив, два човека који су сло

бодну штампу за цела века свога толико 

гребали, толико прљали и изуједали да 

нема места на њој где њихов зуб ни је за

качио. Они даве слободиу штампу, они, ко

јима ј е она све и сва дала - и име, и глас 

и положај, којима је дала чак и то да ви· 

Димо колико су гадни и сићушни, колико су 
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разврfiене памети и појмова, 

убице и гробари њени. 

они постају 

Замислите само: два "честитаС< јавна по

сленика, који су најшкандалознијим изра

зима прљали ту исту штампу, осуђују на 

смрт слободну штампу, осуђују је они ко

јима је она живота дала и које би она тре

бала на смрт да осуди. 

словце његов политички програм. Ту је да

кле наступила морална отупело ст и данас 

је његово име кобно и страшно, како за 

:мајке које децу имају до петнаест година, 

тако и за људе, који још веруј у у божју 

правду и вечни суд. Оно што је везано за 

наш друштвени и политички живот И раз

витак, што се годинама са великом муком, 

Јанко Весел.иновиn у друштву српских 'Књижевнuка из Србије u Херцеzовuне 1897. zодuне у 
Беоzраду. 

Janko Vesetinovic еn compagnie des ecrivains de Ser bie et d,e L'Herzegovine еn 1897 а Belgrade. 

Не, не ... ти су људи са свим изгубили 
умну равнотежу и моралну подлогу живо

та. У Петру Смиљевцу бесни једна гадна 

страст - за парама. "Ко да више, ко боље 
плати - 'го је моје политичко вјерују. Ја 
сам сит идеала, хоћу пара!", то је готово до-

са напорима и жртвама развија и поступно 

дотерује и усавршава , што је мерило јав

нога образовања и моралности , што је из

раз духа времена и државних и друштве

них потреба .. - све, све то, по наредби јед

ног сулудога Цинцарина, t О руши и разбија 
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песница једнога прождрљивога халапљивог 

моралног и политичког банкрота који је 

свој образ, част и перо теслимио као каке 
старе панталоне, а у томе га помаже сво

јим "ауторитетом" говорничким талентом и 

памећУ некакав Ђока Стевановић, кога је 

Србиј а толико година школовала, 'ранила 

и данас 'рани да, по себи ценећи, може ка

зати да је српски народ глуп народ. 

Сваки ко иоле части и образа има осећа 

како бриди овај незаслужени шамар, нане

сен не само штампи него и српском народу, 

љеговој прошлости и његовој народној књи

жевности . Ко посматра све ово ма и из да

лека застаје укочена погледа смрзнута мо

зга пред ову, како рече Радуловић, срамну 

комедију што се ономад одиграла у парла

менту нашем. Овде је заиста овладала оп

шта обамрлост, животињски страх, умна 

неМОћ, морална узетост: ко срца има нема 

речи; ко мозга има нема образа. Усне се не

свесно многима мичу, али се протест не сме 

да процеди кроз зубе. Само се чују звонке 

речи гробара слободне штампе: то говоре 

Петар ТоДоровиh и Ђока Стевановиh, а 

тамо иза прљавих кулиса шапуhе "ешко

сум" и тапше добро познати и злокобни 

Цинцарин ... 
Има хајдука што на друму сусрећу људе 

и имање им отимају; има зликоваца што 

иза заседе путника у гори из пушке оба

рају; има их што се у домове увлаче и све 

у пепео претварају .. . али овако јавно дав

љење једне српске свете установе, пред ли

цем чланова једног парламента - нема 

нигде у српском језику ни Вукову речнику 

имена ни израза. 

Ето ту је сав, сав до дна Пера Тодоро

вић. Ипак неваљалство има својих граница. 
Ето, то је Пера Тодоровиh - скуп свега 

прљавога, одвратнога, неморалнога, пер

фиднога што једно труло доба може да по
каже. 

Јесте ли чули кад год пијана човека или 
блесасто дете кад говори? - Такви су ра

злози П . Тодоровића у часу кад забада нож 
у груди слободној штампи. Поштена реч 

издише од љегових смртоносних убода, а 

жандармским тесацима истесани оци народ

ни уздишу и плачу из потаје, плачу али 

пале воштаницу и уплашено тепају "амин" 

- јер им је тако злокобни Цинцарин на

редио 
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Али почујте ви, што вам је савест оглу
вела, што се давите у неваљалству, што 

уцењујете отаџбину, што се титрате са све

тињама, што изигравате истину , чујте: 

штампа ће говорити и онда кад буде изди

сала под вашим злочиначким смртоносним 

ударцима, она ће шапатом изговорити про

тест и цртати сва ваша недела, сва злочин

ства, све нападе, све атаке које припремате 

Србији.!! 

Као што се види, на неколико места у 

тексту дате су по три тачке што наводи на 

претпоставку да је уредник листа, Светозар 

Николић, скраhивао и ублажавао неке ре

ченице. Међутим, и поред тога, остала је 

жаока уперена против председника владе 

др Владана Ђорђевиhа, Пере Тодоровиhа и 

Ђоке Стевановиhа. 

Овакав тон писања против носиоца вла
сти у Србији разумљиво је да је у првом 

тренутку изазвао запрепашћење, јер је би

ла велика смелост ондашњем режиму рећи 

истину на овај начин. Одмах се нагађало 

да је то могао учинити само неко од мла

ђих радикала . Пошто чланак није био пот

писан, владајуhем режиму није ништа дру

го остајало до да тужи само уредника 

"Дневног листа'\ који је по закону био со
лидарно одговоран с писцем, па је "Управа 

града Београда то и учинила. Она је 13. 
јула те године тужила Варошком суду Све

тозара Николиh.а, уредника "Дневног ли

ста", због дела из § 104. Кривичног зако
на,!2 који га је 17. јула и саслушао по овој 
кривици. 

Да би колико-толико ублажио своју 

кривицу, уредник "Дневног листа" је на са

слушању одао име писца поменутог члан

ка. С обзиром на то да су се штампарске 

кривице сматрале као хитне, истражни су

дија Варошког суда позвао је и 22. јула 
1898. године саслушао Јанка Веселиновића, 
који је признао да је писац чланка у којем 

су били критиковани Владан Ђорђевиh., 

Пера Тодоровић и Ћока Стевановић. 

Веселиновиhево признање било је до

вољно истражном судији да 25. јула те го

дине донесе следеhе решење: 

"Да се Ј анко Веселиновиh за ово дело 

увреде под суд стави, но да се из слободе 

брани што му на потпис саопштити, а кад 

ово решење постане извршно акта дати и

стражном судији". ! 3 
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Ово решење истражног судије није мо

гло на време да се преда Веселиновићу за

то што је, у међувремену, неким послом 

био отишао у Митровицу, па је оно ишло 

и до Шапца, одакле се поново вратило у 

Београд, с извештај ем да Веселиновић ви

ше није у Митровици већ у Београду, где 

му је крајем августа било уручено. 

Решење о Јанковом стављању под суд 

постало ј е извршно почетком септембра, те 
га је државни тужилац, заједно са Свето

заром Николићем, 7. септембра 1898. годи
не оптужио Варошком суду за дело из § 
104. Кривичног закона, па је убрзо, у току 
тога месеца, и суђење било заказано: 

"Ј анку Веселиновиh.у и Светозару Ни
колићу, због увреде нанете у... чланку 

под насловом "Прилог ка биографији јед
ног ниткова" г. г . др Владану Ћорђевићу, 

Пер и Тодоровићу и Ћоки Стевановићу -
одређен је претрес 24. овог месеца" , обаве

штавале су јавно мнење "Мале новине" у 
свом 256. броју од 18. септембра те године. 

По одржаном суђењу , на коме је Весе

линовић признао да је писац инкриминиса

ног чланка, а Николић да је дао одобрење 
да се исти објави у његовом листу, Варо
шки суд је имао довољно доказа за изри

цање казне, па их је обојицу осудио на по 

три месеца затвора, иако су оrrгужени из

јавили да се не осећају кривим и да у по

менутом чланку нема елемената за кривич

но дело. 

По пријему пресуде, Веселиновић и Ни
колиh изјавили су жалбу вишем суду , али 

Апелациони суд је њихове жалбе као неу

месне одбацио а првостепену прес у ду по

тврдио. По пријему другостепене пресуде, 

Веселиновиh и Николић изјавили су жалбу 
и Касационом суду, тадашњем највишем 
суду у земљи, али је и он стао на исто гле

диште као и Апелациони суд, о чему је 3. 
децембра 1898. године са ликовањем Тодо
ровиhев лист обавештавао српску јавност: 

_ Касациони суд оснажио је пресуду 

Апелационог суда којом су г. г. Јанко Весе
ЛИНОВИћ, књижевник, и Светозар Николи.h , 

штампар, кажњени сваки са по три месеца 

затвора због чланка у "Д. Листу" под на

словом "Прилог ка биографији једног нит

KOBa". 14 

Сасвми је разумљиво да се Јанку Весе
линовиh.у није ишло у затвор за оно што, 

по његову мишљењу, није криви'Чно дело, 

па је покушао и последњи пут да то избег

не. Зато је од краља Александра Обрено
вива тражио да његову кривицу амнести

ра. Као што је обичај у таквим приликама, 

свака молба за амнестију долази првосте

пеном суду да акта кривице са пресудом 

достави министру правде, који је једино 

такве молбе носио краљу на потпис. На том 

путу Веселиновиhева молба стигла је и до 

Ристе Бадемлића, државног саветника и у

правника града Београда, који је у вези 

с њом 3. децембра 1898. године писао др 

Владану Ъорђевиhу: 

- Господине Министре Председниче. 

Ј анко Веселиновиh, књижевник, осуђен 
је три месеца што Вас је нападао у Д. Ли

сту. Тражио је помиловање. Не би требао 
да добије. Из погрешке пада у погрешке. 

Из под . / . приложеног Србобрана виде
ћете да је Ј анка и тамо дописник и изнео 

је аферу његовог брата Стеве, али не она-

ко како је но другче. Звао сам Стеву , и он 

ми је дао часну реч , и ја му верујем , да 

он сам није писао, али вели све је Јанку 

познато, казао сам му, да му није учинио 

услугу са овим дописом, а особито што и 

сам он вели, да је неверно престављено. 

Ј анка треба из службе најурити, пак ће би
ти бољи кад изгладниУi 

После оваквог мишљења и предлога од 

стране управника града Београда , као и то 

да је увређен сам председник Министар

ског савета, шта је друго могао министар 

правде но да предложи владаоцу одбија

ње молбе за амнестију. На жалост, нема 

података зашто је тако дуго Веселинови

вева молба лежала у Министарству правде, 

до краја априла 1899. године. 

Позив за издржавање казне Ј ан ко је до

био као уредник "Звезде", која је, у вези 
с тим, у свом 49. броју од 6. маја 1899. годи

не, између осталог а, писала: 

- Данашња земаљска правда хтела је 

да наш уредник и драги пријатељ Јанко, 

човек добар, одлежи три месеца тамнице, 

због увреде нанете путем штампе г. г. Пери 

Тодоровићу и Владану Ъорђевиhу. 

Јуче је у пратњи нас неколицине оти

шао у Управу (града) да се преда. Јанко је 

сиромах слаб и здравља оронула и два су 

му лекара издала уверење: да не може о

стати у затвору , ако се неће да то постане 
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од убитачних последица и за сам његов жи

вот. Стога нама, његовим пријатељима, овај 

растанак још теже пада. Ми се не лишава

мо само пријатног друга и добра човека, 

него за све време :морамо страховати за ње

rOBO здравље. Ово лишавање слободе иза

звало ј е промену у уредништву: брат Јан

ков, Стеван заступаће га, док овај тамну ј е. 

Читаоци Звезде неће то осетити. 

Ј анко Веселиновиh, и поред лекарског 

уверења да је болестан, издржао је поме

нуту казну затвора . О томе јавно мнење 

било је обавештено у 233. броју "Малих но
вина" од 3. августа 1899. године следеfiом 

белешком: 

- Г. Јанко Веселиновиh , књижевник, 

издржао је казну од три месеца на коју је 

осуђен због штампа реке кривице. И данас 

је пуштен на слободу. 

Милорад Павловиh Крпа, београдски 

књижевник, причао је за живота писцу о

вих редака како је у једном броју "Дневног 

листа", када је Ј анко Веселиновић био ње

I'ОВ уредник, објавио свој непотписани чла

нак Ко по цику удара слободну штаJttnу, и 

да су га полицијске власти због увреде 

председника владе др Владана Ћорђевиfiа 

забраниле. На питање - да ли је сачувао 

тај број, а ако га нема, где се може наhи , 

одговорио је негативно. Та своја позна се

ћања Павловиh је доцније и објавио 5. јула 
1955. године у београдском листу "Репу

блика l ' . 

Неки Веселиновиhеви биографи при

хватили су ова несигурна Павловиhева се

вања као тачна, јер су знали да је он био 

Веселиновићев пријатељ и савременик. 

Због тога је ово питање и остало нерашчи

п.rhено до данашњих дана. 

Да је Ј анко Веселиновиn заиста аутор 

чланка за који је осуђен, а не Милорад 

Павловић Крпа, потврђује више чињеница: 

1. 'у време када је био објављен помену

ти чланак, Јанко Веселиновиh није био у

редник "Дневног листа", Ben Светозар Ни
колиh. 

2. Чланак за који је Веселиновив био о
суђен, има друкчији наслов од онога који 

наводи Павловиfi. 

3. "Мале новине", као владин лист, стал
но су обавештавале јавност да је Веселино

вић осуђен за чланак Прило? ка бuо?рафu-
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ји једно? ниТ1сова, а не за онај који помиње 
Павловић. 

Што се тиче Веселиновивева уређивања 

"Дневног листа'\ оно је дошло после објав
љивања поменутог чланка. Наиме, Свето

зар Николић, власник и уредник "Дневног 
листа", због нанете увреде путем штампе 

Стеви Поповићу, министру финансија, био 
је новчано кажњен, пре него што је Весе

линовић објавио свој 'iланак. По ондашњем 

Закону о штаl\''ШИ - ко учини три шта м
парске кривице губи право да уређује јав

ну публикацију. Да не би дошло до тога, 
он је највероватније сам замолио Јанка 

Веселиновића , као свога давнашњег прија

теља да преузме даље уређивање "Днев

ног листа". Са своје стране, Веселиновиli. је 

то једва дочекао, али као државни чинов

ник ниј е могао да добије одобрење за то 

док се лист буде уређивао у дотадашњем 

правцу. Тако је овај дневник освануо 3. 
августа 1898. године са оваквим наслово!VI: 
"Дневни лист, лист за забаву, књижевност, 

привреду и трговину". 

Тек после извршен е промене у листу, 

Јанко ВесеЛИНОВИћ се 5. августа те године 
обратио министру просвете и црквених по

слова овим писмом: 

- Пошто Дн.ев'И.u Лист данас престаје 
бавити се ПОлитичким питањима, него се 

почео уређивати у духу забавно-књижев

ном, то најпонизније умољавам Господина 

Министра да ми изволи одобрити да могу 
бити уредник Дневног Листа. 

Министар Просвете и црквених послова, 
АНдРа Ћорђевић, иако је знао за поменуту 

ВесеЛИНОВИћеву штампарску кривицу, и то 
у овом листу, издао му је уверење којим му 

је одобрио "да може бити уредник Дневно

га Листа , пошто се тај лист престао бавити 
политичким питањима" .IG 

ВесеЛИНОВИћ је ово уверење примио 8. 
августа те године у Министарству просвете 

и црквених послова и предао га Управи 

града Београда ради потребне регистраци

је. Потом је сутрадан, 9. августа 1898. годи
не, на одговарајућем месту 178. броја 

"Дневног листа" стајало: власник Светозар 

Николиh , а одrоворни уредник Ј ан ко М. 

Веселиновиh. Уредништво и администра

ција ово га листа налазили су се "преко 

пута Краљевско ср.пског народног позори

шта". 
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Комплети "Дневног листа" не МОГУ се 

пронаћИ, те је неМОГУћНО тачно рећИ шта је 

све Веселиновић у њему објавио док је био 

љегов уредник. Писац ових редака прона

шао је у Народној библиотеци у Београду 

свега шеснаест бројева овога листа које је 

Јан ко Весе~"lИНОВИћ уређивао, и то закључ

но са 193. бројем, од 28. августа 1898. годи
не. Сви су изгледи да је вероватно то био и 

последњи број који је Веселинови\i при

премио за штампу, јер се 3. септембра те 
године појавио "Нови Дневни Лист" , као 

политички лист, под уредништвом Глише 

Регнеровиn'а , бившег судије Првостепеног 

суда у Чачку.17 Још треба казати и то да 

је од 191. броја "Дневног листа" сачуван 
само један његов део. 

Из сачуваних бројева "Дневног листа!< 
види се да су на његовим страницама били 

претежно објављивани преводи из стране 

књижевности. Највише су били заступље

ни Французи: Алфред де Вињи (Лаура), 

Алфонс Доде (Грофица Ирма), А. Хопе 

(Краљ од Руританије) , Ги де Мопасан (Ди

јете, И кад петао кукурикаше, Ужасан до

гађај), Пол Морој (Две удовице). За њима 

долазе Руси: Достојевски (Идиот), Н. П. 

Шчедрин (Красноречиви господин начел

НИК), Лав Толстој (Злато), И. Николоски (У 

туђој средини), К. о. Дубровине (У тами 

живота), Марко Вовчок (Парасја). Чеси су 

били заступљени легендом Да.л.ибор, а Ен

глези Бајроновом песмом Лаку nоп. Из 

норвешке к:љижевности објављено је Ор

довско п-tездо Бјерсона Бјернстерна, а из 

немачке Жртва једuе царице Х. Хартмана 

и Ретка 'Zду.м.а'Чка слава Сахер-Мазоха. Од 

српских писаца, између осталих, заступље

ни су оригиналним радовима: Милорад Ј. 

Митровиk (Ловачка идила, Фантазија у 

д .. убави), Милорад М. ПеТРОВИћ (Позив , 

Препорука, Љубав, Тако то бива) , Божа С. 

Николајевиh, Боривоје Л. ЦеНИћ и дИirIИ

трије ГЛИГОРИћ Сокољанин. 

ОБНОВА "ЗВЕЗДЕ" 

у међувремену, док је Јанко Веселино

вић уређивао "Дневни лист", донет је 3а
}{он О буџету Државне штампариј е по ко

јем је њен коректор могао бити само лице 
с наРОЧИ'l'Oi\ll квалификацијом, тј. са факул

тетском спремом. 
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3најуn'и то, а да би себи обезбедио кору 

хлеба, Ј анка ВесеЛИНОВИћ , у договору са 

<:рпским књижевницима, нашао је најбо

ље решење у покретању свог некадашњег 

листа н3везда~~. 

У ту сврху писао је 11. септембра 1898. 
године министру просвете и црквених по

слова: 

- Пошто је д1tевuи Лист престао изла

зити, а ја сам спремао и спремио рацова 

који су потребни - а то ме стаје и труда 

и новаца - то најпонизиије УМОЉЭЕам Га 

сr::одина Министра да ми изволи О.1Ј;обри-rи 

да могу покренути опет свој нека.1а::l :.џи 

забавни лист 3везду.18 

С обзиром на то да је 7. септембра, због 
штампарске кривице била против њега 

поднета ОПТУЖЮ1ца Варошком суду, он ни

је био сигуран да nе добити тра)кено одо 

брење за покретање овог листа. Зато је, по 

предаји молбе, упутио и писмо Пер и Пе

'l'ровиhу, секретару Министарства просвете 

и црквених послова, које гласи: 

] 1. септембра 1898. г. 
Београд 

Драги Перо, 

Ево ти ове моје молбе. Настани, вере ти, 

да ми Г. Министар одобри уређивање и из

давање Звезде. Имам од неких пријатеља 

мало ПОМОћИ на покретање 1'ога листа, па 

би штета била да пропадне. А после, 'Ги 

знаш да сам од Нове године испао из бу 

џета. Не би било право да останем на ули

ци без рада и занимања. 

Рачунам да ћеш настати колико можеш. 

Сутра ћУ доћи за извештај. 

Буди здрав твоме 
Јанку 

Таксу шаљем у 2,50 динара. 1О 

Министар просвете и црквених послова, 

Андра Ћорђевић. , на Петровиhеву интер

венциј у, одобрио је сутрадан Јанку Весе

ЛИНОВИћУ обнову "Звезде", и он је у Мини
старству примио уверење ради потре5не 

регистрације код полицијских власти. 

Што се тиче српских књижевника, они 

су одржали своје обећање и 15. септембра 
те године појавио се угледни број "Звезде", 
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породичног листа, на крају кога је било 0 -

бавештење 'iитаоцима о циљу овога листа: 

- 'у доба кад сваки сматра да му је ду

жност да што год напише и оно што напи

ше да штампа и понуди читалачкој публи

ци - у доба те најезде, ми ево куражира

мо да опет покренемо Звезду. 

Не руководе нас никакви себични рачу

ни, јер мислимо да је потребан такав један 

лист. Политичари имају неколико својих 

листова, привредници имају свој лист, све

штеници и учитељи свој, занатлије свој, з

двокати свој , доктори, поштари и телегра

фисте, трговци - једном речи сваки ста

леж у земљи има свој лист, само купа, дом 

српског грађанина нема свога листа. 

Звездu стављамо у дужност да то буде, 

да буде, дакле, п о р о Д и ч н и л и с т з а 

с в а к о г а. 

Побринули смо се те смо око Звезде о
купили све људе што знају и умеју перо 

држати те њиме послужити свакому ко 

жели да се с књигом позна и опријатељи. 

Мислимо да ће доста бити да напоменемо 
имена сарадника , чије радове већ имамо у 

рукама. То су: Милован Ћ. Глишиh, Бра

нислав Нушиh, Стева Сремац, Ј анка М. Ве

селиновиfi, Добра Ружић, Радоје Доман()

Б иh, Пера Одавиh. Од песника: Драгомир 

Брзак, Милорад Ј. Митровиh, Риста Ј. Ода

виh , Димитрије Глигорић (Сокољанин) и 

други. Књижевна критика поверена је сне

сним оцењивачима; позоришна критика и

ма једног од најбољих својих представни

ка. У листу ће бити заступљена нарочито 

кућа и њени интереси. Брижљиво ће се во

дити рачун и о преводима из страних лите

ратура. Ту ће се узимати само оно што је 

одабрано и лепо. Тако на пр. у првом броју , 

који ће изиfiи 1. октобра, почеhе излазити 

роман Виктора Ига: Човек што се смеје, у 

одличном српском преводу. Сем свега тога 

доносићемо и нештампане народне умотво

рине као: песме, приповетке, пословице, за

гонетке и рачуне. 

Звезда ће излазити трипут недељно: у

тор ником, четврт ком и недељом на целом 

табаку и стаје само 1 Д и н а р и л и 1 
к Р У н а м е с е ч н о. За претплатнике је 

најбоље да се код поште претплате. 

Овај угледни број Звезде разашиљемо 

б е с п л а т н о и нека је он најбоља пре
порука листу. Претплата нека се шаље 
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С т е в а н у М. В е с е л и н о в и h у, профе
сору, власнику Звезде, а рукописи уредни

штву: Македонска улица број 6. 
На крају угледног броја речено је да је 

заступник власника одговорни уредник 

Јанко М. Веселиновић., а штампарија Све
тозара Ни_колиhа, Обилиhев Венац бр. 2, У 
Београду. Из тога се може закључити да је 
обавештење читаоцима написао Ј анко М. 

Веселиновиh ,као и то да је главни финан

сијер и штампар био бивши власник "Днев

ног листа" Светозар николиn. 

Угледни број имао је на уводном мес'гу 
песму Драгомира Брзака 3везди, а затим 

ове прилоге: Ј анко М. Веселиновиh: Срдар 

'1(" Владика; Ралф Берге: Ци~a'Н.CKa филозо

фија, у преводу Милорада Павловића; Рад
јард Киплинг: Па.м.ет'Н.а жена, у преводу 

Михаила Добриhа; у рубрици Докторске 

доколице: Xи~иjeHY 'Косе; у рубрици Књи

жевност: Бој на Пожаревцу, драма у пет 

чинова Јована Несторовиhа и Љуб. П. Ћи

риhа - приказ Милорада Ј. Митровиhа ; у 

рубрици Занимљиве ситнице: Cpeha у бра
'Ку Милорада Павловића; у рубрици Кори

сне забелешке: За до.м.аћ.ице (ваљушци од 

јабука, супа од крушака, смок) и до.м,аћ:ине 

(правила за неговање воћака); у рубрици 

Искрице духа, припремљену од Милорада 

Павловиhа , изреке истакнутијих страних 

књижевника и државника. 

Према обеhању, први број "Звезде" по

јавио се у јавности 1. октобра 1898. године. 

ЈЬену појаву поздравили су скоро сви бео

градски листови, а међу њима и Тодорови

nеве "Мале новине". 

Веселиновиh. није чекао да му се поло

жи одговарајућа претплата, већ је лист 

слао свима онима за које је сматрао да би 

требало да га примају. Тако су многи не

савесни грађани ПРИЈ.1али "ЗвездуН а новац 
за њу нису уопште слали њеном власнику . 

Такво стање довело је у питање њен даљи 

опстанак, јер Веселиновиh није хтео да 'гу

жи рђаве платише и натера их на испуње

ње својих обавеза. Светозар Николиh, који 

је морао да одговара својим обавезама, ни

је се сложио с таквим начином Веселино

виhевог пословања , па је престао са даљим 

финансирањем листа. 

Да не би дошло ДО престанка излажења 

листа, Веселиновић је прихватио тешке у

слове штампа рије "Павловиh. и Стојано-
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виh", из Дубровачке улице бр. 9, да на име 
накнаде за исплаћени дуг постане сувда

сник "Звезде". Тако се њено уредништво 

нашла на другом крају Београда, о чему су 

љени читаоци били обавештени 8. новем

бра 1898. године . 

Наредне године, 1. јануара, Веселиновић 
је обавестио читаоце "Звезде" да она улази 
у трећу rодину свог излажења, у тиражу 

од 8.000 примерака, и да се њен програм 

проширује увођењем и рубрике "Народне 
умотворине" . 

Међутим, све то није помогло јер се по

словало као и раније, а дугови су раСЈЈИ, 

те је даље финансирање "Звезде" преузе

ла "Па ри а радикална штампарија" Аце 
Станојевиhа, која се налазила у улици 

Кнежев споменик бр. 9. у чије се просто
рије уселило само њено уредништво. Ста

нојевић је исплатио старе "Звездине" ду

гове, уз одговарајућу накнаду, и обезбедио 

се од могућих нових дугова. 

Ни са овом штампаријом "Звезда" није 
дуго пословала, па ју је заменила са штам

паријом "Код Просвете" С. Хоровица, Цара 
Уроша улица бр. 5, а њу опет са штампа

ријом "Милош Велики" Бојовића и Мићи

ћа, Кнежев споменик бр. 35. Исто тако, 

с променом штампарије селило се и уред

ништво "Звезде" , па је из Кнежевог спо
меника бр. 9 прешло у Коларчеву улицу 

бр. 10 да би, најзад, завршило рад у Краља 
Милана улици бр. 2. 

За све време излажења "Звезде" њен у

редник је био Ј анко М. Веселиновић, а вла

сник његов брат Стеван. Једино кад је Јан

ко издржавао казну, на дужности уредни

ка замењивао га је Стеван. 

Не може се казати да се Јан ко Весели

новић није трудио да сачува "Звезду" од 

пропадања. Он је волео овај лист, који му 

је био уједно и једини извор прихода, и на

стојао да што дуже служи на корист срп

ској младој књижевности. Један од првих 

корака на њеном оздрављењу било је ње

гово обавештење читаоцима у 26. броју 

"Звезде" , 2. марта 1899, у којем их обаве
штава да "Радоје ДомаНОВИћ, бив. преда
вач, путује ради прикупљања претплате", 

и моли их да њему предају сву заосталу 

дужну суму новаца. 

Пошто Домановиhев обилазак дужника 

није испунио очекиване резултате, Весели-
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новиh се одлучује да смањи бројеве листа , 
да би коликО-толико умањио штампарске 
трошкове. О томе је у 40. броју "Звезде" 
од 4. априла 1899, између осталога, писао 
да "Звезда" почиље излазити само "двапут 
недељно и то четврт ком и недељом. Томе 

је једини узрок што претплату врло неу
редно примамо. Иако је истекло тромесеч

је, иако "Звезда '" има 2.000 претплатника , 
врло је мали број оних који су претплату 
положили", - јада се Веселиновиh својим 
читаоцима. 

Почетком 1900, Веселинови_ћ се поносо 
обратио читаоцима и, поред осталога , ре
као им ово: 

- Као што видите, драги претплатници 
наши , Звезда и опет излази. Она ће и даље 
вршити своју скромну службу на пољу 

српске књижевности, вршеhи је мирно и 

савесно. Сваку лепшу мању ствар. која се 
јави у страним књижевностима, донеће она 
у лепом преводу својим читаоцима. А Ш'ГО 

је најглавније Доносиће и лепе и ваљане 
ствари из наше књижевности. Ми мислимо 

да се наши претплатници немају зашта на 

Звезду потужити. Она је у прошлој годи
ни дала преко тридесет оригиналних при

поведака, а то никако ниј е мало ни нејакој 

српској књижевности а то ли њеним прет
платницима. 

Досадашњи сарадници сви су ту. А l\1 И 
мислимо да је доста јемства да ће се и у 
овој години дати лепа рада, кад читаоцима 

кажемо да ће и опет сем уредника радити: 

Мил. Ћ. ГЛИШИћ, Милорад Ј. Митровић, 

Павле Маринковић, Радоје М. Домановиk, 
Јаша М. Продановиli, Ст. М. Веселиноеић, 

Миленко Вукићевиh, Борисав Станковиh, 
Сокољанин, а од старије гарде приhи ће 

још и Стева Срем ац. 

Наше досадашње претплатнике молимо 
да нас и за ову годину потпомогну : оне ко

ји на то дугују молимо да дуг измире да 

не би имали речи око тога, јер не би било 

лепо да се око тога завађамо . . . 20 

Због сла60Г одзива дужника и поскуп

љења штампа рских услуга , ВесеЛИНОВИћ се 

одлучује да промени и облик свога листа , 

па у његовом 24. броју, 2. априла 1900, о 
'Гоме обавештава читаоце: 

- Ј аељамо нашим читао цима још и ово: 

Овај број Звезде је последњи што овако 

излази. Мислили смо и смислили: да је 60-
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ље и згодније и нама и читаоцима да им 

место осам бројева месечно дамо од 1. апри

ла једну књигу од 8 штампаних табака, 

што износи једно исто. 

Звезда ће се уређивати у истом правцу 
у коме је и до сада; сарадници су исти, а 

УЈ цена је иста ... 
Тако је Веселиновиhев породични лист 

добио облик часописа: "Звезда'\ лист за 
забаву, поуку и књижевност. 

"у НОвом облику изишле су у 1900. годи
ни две књиге, односно седам свезака. На 

последњој свесци, која је изишла из штам

пе тек почетком 1901. године, на трећој 

страни корица, налази се и последње Весе

ЈЈиновићево обраhање читаоцима: 

- Овом свеском Звезда навршује чети
ри rодине свога живота. Ми нећемо гово

рити о њеној садржини и њеном правцу, 

јер је то све пред поштованим читаОЦИ i\'Ј а 

Њеним. Можемо реhи да је имала доста цр
~их дана, хвала Богу, остала је још у жи
воту. 

Звезда ће и од сад излазити једанпут 

месечно и то тачно. Нови власник г. др Бо

жа М. Банковиh учиниhе све да "Звезда" 

више не задоцњава. А за садржину у овој 

години јамче имена њених досадашњих cn
радника којима су се придружили још и 

Г. г. Коста С. Таушановиh, др Миленко 

Весниh и Никола Николиh ... 
Испод овога текста потписали су се Ј ан

ко М. Веселиновић, као уредник, а као вла

сник Стеван М. Веселиновиh. 

Под новим власником: Божом Банкови

J~eM и уредником Ј анком М. Веселиновиn'ем 

и зишле су у 1901. години свега четири све
ске, па је "Звезда" у току те године пре
стала да излази, јер је одзив читалаца био 

слаб у тој мери да нису могли да се покри

ј у штампарски трошкови. 

ДОК је Јанко ВесеЛИНОВИЋ уређИ13ао 

"Звезду" према датим обеhањима многи су 

јој читаоци били наклоњени. Наиме , док је 

била орган опозиције она је у народу има

Јта својих присталица. До почетка 1900. 'Го

дине, она је то заиста и била , а њене про

стор ије су биле скуп опозиционара Влада

новом режиму. Поред осталога, то најбоље 

доказује овај Веселиновићев чланак објав

љен у "Звезди" од 12. јануара 1899. годи

не, који гласи: 
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- 'у једном од новијих својих бројева 

од ове године обрадова нас бечка "Н . сл. 

Преса" гласом који мора обрадовати сваког 
пријатеља српске књиге_ Ево шта вели 

"Преса": 

"Као што нам из Београда јављају, ме
ђу осталим новостима, заведено ј е ту ско
ро и ново Литерарно одељење у Министар

ству спољних послова у Београду. Доса

дашњи Пресбиро у Београду имао је нови

нарско полицијски карактер , док ново Ли

терарно одељење има веће задатке да вр

ши, ради чега је и постављен за шефа и

стога досадашњи главни управник пошта 

и телеграфа г. Тодор СтефаНОВИЋ Вилов

ски, који је себи, као књижевник, створио 

име не само у Србији него и у иностран

ству, те је уједно наименован за шефа од

сека више категорија" . 

Вала и крајње је време да се држава 
стави на чело и у своје руке узме напредак 

српске литературе. Око свега се бринемо, 

за сва чим трчимо, а књигу српску СМО про

сто бацили. Дао би Бог да јој нОви шеф 
Литерарног одељења што помогне . Само је 

за сад мало и незгоде. Они што су радил и 

и раде на српској књизи махом су на ули

ци, а кад се каже на УЛИЦИ онда се под

разумева без службе, а то на нашем лепом, 

српском језику значи без хлеба. Јер од 

књижевног рада нико се у Србији није нэ
·ранио. 

Куриозма ради да изнесемо неколико 
имена чи нов ника на улици: 

Драгомир Брзак (на расположењу), Ми
лорад Ј. Митровић (отпуштен), Милован Ђ. 

ГЛИШИћ (пензионисан), Милош Цвети}; (пен

сионисан) , Милован Ћ. МиловаНОВИћ (о'глу-

1llтен) , Павле Маринковић (отпуштен) , Си

мо Матавуљ (отпуштен) , Добра Ружиh (ни 

пенсионисаи ни отпуштен, него просто и

стеран), Јанко М. ВесеЛИНОВИћ (отпу

штен21 ), Срета А. ПОПОВИћ (пенсионисан) , 
Радоје М. ДомаНОВИЋ (отпуштен), итд. итд. 

итд. 

Него не треба очајавати, кад се ствара

ло то одељење сигурно се ПQмишљало на 

ове људе. Хајде, живи били па - видели22 • 

Ово довољно говори да ј е Јан ко Весели
НQвић био противник тадашњег владајуhег 

режима. 

За ВесеЛИНОВИћем нису много заостаја

ЛИ ни његови сарадници , што се најбоље 
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види у време кад је он издржавао казну. 

Свако јутро, у просториј ама "Звезде", о
свануо би понеки епиграм уперен против 

режима др Владана Ђорђевиhа. Њих су 

писали и вешали по зидовима скоро сви 

Јанкови сарадници, међу којима су се по

себно истицали: Милован Ђ. Глишиh, Ми

лорад Ј . Митровиh и Милорад Павловиh . 
Ево једног од Митровиhевих епиграма: 

ПОРУКА Д-Р ВЛАДАНУ 

На зло брз је - од свакога бржи 

С "Звездом" Јанка прекинуо везу: 

На уста му Владан стави резу, 

И сада га у тамници држи, 

Ставио му дубровачку браву; 

Владану ће "Звезда" ово реhи : 

Нит ' ћеш себи стеhи углед веhи, 

НИТ' ћеш Јанку умањити славу. 

Ништа мање није ратоборан ни овај 

r лишиhев епиграм : 

"Звезди" нам је удар задан, 

Задао га доктор Владан. 

Тај дубоко у кал склизну 

Кад 110 звезди "Звезду" звизну, 

Која српско небо краси; 

Да јој светли сјај угаси. 

Ех, како је Владан ружан: 

Захвалност је Јанку дужан ; 

Место хвале ето хита 

Да му ломи ребра вита. 

Нека знаде Цинцареску 

И нек туби груби Гркос: 

Cjahe "Звезда" у свом блеску 
Мрачњзцима баш упркос, 

Најављујућ' на све стране 

Лепшу зору, боље дaHe2~. 

Ни полицијске власти нису седеле скр

штених руку - сазнале су за ове увред

љиве епиграме, па су почеле чешће да оби
лазе просторије "Звездеll • Том приликом не 

само што су скидани епиграми већ би с њи

ма били одношени и неки рукописи сумњи

ве природе. Поред тога, учестале су забра

не листа, а Стеван Веселиновиh , као ЗЗl\'I€ 

ник уредника, био је позван на војну ве

жбу. Једном речј у, полицијске власти по

кушавале су да угуше ово јавно гласило . 

Међутим , и поред тога, "Звезда" се одржа-

ла, ј ер је имала подршку народа. Изласком 

Јанка Веселиновића из затвора, прилике у 

"Звезди<l су се средиле и она је почела 
нормално да излази. 

Почетком ј ула 1900. године, краљ Алек
сандар Обреновић решио ј е да се ожени 

Драгом Машин и тражио владу која би то 
одобрила, па је у ноhи између 11. и 12. ју

ла те године створено такозвано "свадбено 

министарство", у коме је министар просве

те постао Павле Маринковић, Веселинови

ћев пријатељ и сарадник "Звезде". 

Маринковиh је многе отпуштене сарад

нике "Звездеl ' вратио у државну службу, 
па и самог Ј анка Веселиновиhа - ПОС'l'а

вивши га за заступника шефа коректора 

Државне штампарије у Београду. 

Тако ј е Јанко Веселиновић постао при

сталица режима који није био омиљен у 

народу, а сама ,,3везда ll није више била 

лист опозиције већ владин, што се убрзо 

видело. 

По савету Бранислава Нушиhа и Павла 

Маринковића, Ј анко Веселиновиh је на већ 

одштампаној јунској свесци "Звезде", кој а 

је изишла из штампе у јулу 1900, додао је
дан лист као уводник и на њему одобрио 

краљеву женидбу на овај начин: 

СРЕЋНО ДА БОГ ДА! 

Наследница Гусала и Беле Виле, Књига 

Српска, која не зна лагати, која не уме ћу
тати , која се не да ПОДмитити нити запла

шити, која је ве'Ч на - уписује данас у сво

је беле листове овај искрени усклик и њи

ме честита прву радост свога Краља. 

Радост даје срећу, срећа даје задовољ

ство, задовољство даје напредак, у напрет

ку цвета култура , а у култури је Најлепши 

цвет - књижевност. 

Српска књига има права на најлепше 

наде, јер: Краљ је Србин, Краљица је Срп

киња. Обоје су рођени у овој светој земљи. 

Обоје су чеда оних великана што животом 

и имањем својим ударише темељ и основа

ше данашњу Краљевину, Њихова је душа 

српска и онда је природно да Им и СРПСI{З 

књига буде драга. 

Васцела се Српство радује данашљем 
чину, Свети Олтар благосиља и освештава 

брачну везу међу Краљевским Супружни-
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цима, народ кличе, а Српска Књига беле
жи у своје беле листове: 

Живео Краљ Александар I! 
Живела Краљица Драга! 

Срећно и дуговечно да Бог да ! 

Овај Веселиновив.ев поступак допринео 

је да га многи пријатељи напусте, а "Зве

зда" да изгуби многе своје читаоце. Слично 

је било и с његовим сарадницима који су 

почели да траже друге листове у којима би 

штампали своје радове. Што се тиче самог 

Јанка, он је сваким даном све више потпа

дао под утицај Бранислава Нушиhа и Пав

ла МаРИНКО8иhа. 

Поред тога, Бранислав Нушиh, који је 
сваку промену режима умео да искористи, 

доласком Маринковиhа за министра добио 

је лавовски део : постао је 18. ј ула 1900. го
дине драматург и вршилац дужности у

правника Народног позоришта у Београду. 

Користећи се својим правом, затражио је 

од министра просвете да раз реши дотада

шње члан ове Књижевно-уметничког одбо

ра Народног позоришта и да на њихово ме

сто постави нове, које је он предложио. Та

ко је, поред осталих, и Јанко ВесеЛИНОDиh 

постао 22. јула те године члан поменутог 

одбора. Крајем новембра исте године, 11у
шић је пошао у обилазак словенских по

зорница, а сав свој посао оставио је Весе

линовиhу, те он, и да је хтео, није могао 

да посвети довољно пажње "Звезди", јер је 
тек 20. јануара 1902. године предао ду

жност драматурга Народног позоришта24 • 

Ј анково ангажовање у Народном позо

ришту и антипатије народа према режиму 

који је он заступао, одразило се и на "Зве

зди". Све је то допринело да читаоци окре

ну леђа и Веселиновиhу и његовој "Зве

зди", и као последица тога дошло је до пре

станка даљег излажења овог јавног гда

сила. 

Мада "Звезда" није комплетирана, у 

Народној библиотеци у Београду, може се 

и из тога видети да је на њеним страница

ма било доста књижевних радова из стра

не књижевности , који су, у периоду од 

1398- 1901, били изнети пред српску чита
ла чку публику. 

Из енглеске књижевности били су у 

,,3везди" објављени у преводу радови ових 

писаца: Лорд Бајрон (Мрак), Радјард Кип
линг (Паметна жена; Лиспета; На ПOI'ре-

158 

шном путу) И Едгар Алан По (Слика); из и

талијанске књижевности: Ћовани Верга 
(Јеленин муж) , Луиђи Капуана (Чудови

ште) и Матилда Серао (Последње писмо ; 

Љубавници; Дона Паола); из немачке књи
жевности: Хајне (Где се клечи , дуби; Го

спођа Волтер ; Из повратка), Хајнрих фон 

Клајст (Просјакиња из Локарна) , Никола 

Ленау (Тројица), Сахер Мазох (Егоиста из 

ината), др Ф. Шопф (Игијенска дечја со

ба), Вишер-Бешије (Последњи Фабије) ; из 
француске књижевности: Алфред де Мисе 

(Децембарска нов; Октобарска ноћ), Ал

фонс Доде (Ленивац; Премијера у позори

шту; Тартарен из Тараскона) , Ги де Мопа

сан (Крштење; Рањеник) , Емил Роланд tИ

старија једног односа), Жан Рамо (Стари 

вођ), Жил Кларти (Господин Маје; Љубав 

једне Буба-злате), Луи Депре (Љубавни 

празник), Пј ер Лоти (Смрт једног детета), 

Марсел Прево (Супарница) , Ф. де Флер 

(Фотографиј а у тренутку); из руске кљи

жевности: А. Чехов (Смрт једног чиновни

ка; Ратникова виолина; Пошта; Орден), А. 

С. Пушкин (Жудња за славом; 3имње ве

че), Алексије Потјемков (Мучни избор), 

Александар Будишчев (Пред судом), Мак

сим Горки (На сплаву), Марко Вовчок (Чи

ни) , М. Ј. Салтиков-Шчедрин (Меланхо

личан ован; Модерни чиновник) , Н . А. Љеј

кин (Где поморанџе зру; Досаде у позори

шту) , Н. п. Шчедрин (Јади старога Гаври

ла), Сергије Нормански-Сигма (Два водена 

цвета), Ф. А . Фирсов (У наше дане); из 
норвешке књижевности: Јонас Лие (Суза

мел); из шведске књижевности : Аугуст 

Стринберт (Борба); из пољске књижевно

сти : Хенрик Сјенкјевиk (Пођимо за њим); 

из чешке књижевности: Јосиф Холечек 

(Политички и културни развитак Хрвата; 

Анте Старчевив и Момзен), Ј ан Неруда 

(Доктор Кварисвет) и Франhишек Хермтес 

(Шумска звонца) . 

Преводиоци су најчешhе били аноним

ни. Међутим, има неколико њих KOjt1 су 

означе ни код појединих превода , као, на 

пример: Д . Ј . Димитријевић за енглески ; 

:rvlихаило Добрив за италијански ; Ј евта у

гричиh и Милорад Митровиh за немачки ; 

Урош Петровив, Велимир Рајиh. и Велизар 
Митровив за француски ; Велимир Рајиh и 

Милован Ћ. Глишић за руски ; Лазар Р. 
Кнежевиh за пољски и Коста А. Таушано
вић за чешки језик. 



РАД ЈАНКА ПЕСЕЛИНОВИЋА У СРпском НОВИНАРСТВУ 

Што се тиче српских књижевника, у и

стом времену, у "Звезди
1ј 

су, поред оста
лих, објављивали своје радове: Алекса 

Шантиh (Гост; На растанку; Пробуди ми 

сузе; Не купи ме; Ноn ; У поноћи; Поглед у 
будуhност; Споменик ; Витез; Нов), Јефтан 
Шантив (Башта мала), Јован Дучиh (На по

чинку; Сонет); Светозар Ћоровић (Ћердан; 

Швабица; Дневник у касаби; Ахыед-ага; 
Шврака), Војислав Ј. Илиh (Јесен ; Алпи

ски ловац ; Кад умрем једног дана), Коста 

Абрашевић (Младост; Под прозором; На 
моме гробу; Мати и хлеб; Ој облаци; Гро

бови; Крај колевке; У зору) , Љубомир Не

надовиh (Из старих књига), Ј. С . Поповиh 
(Моме младом пријатељу), Јован Јовановиh 

Змај (Фатима; Старачка песма), Осман Ђи

киh. (Сретно пој е булбул мали .. . ; Кад цик
не шара; Ноћас сам те опет снив'о; Збо

гом, збогом; Опроштај душманима; Ала и

маш; Дилбер Есма и јабанџија; Мајко до

мовино), Милорад М. Петровић (Бог да про

сти; Нагазила; Зар?; Заборави, Песма јој је 
тако бајна; За столом; Мелодије са српског 

југа), Љубомир Н. Симиh (Зашто?; Отац и 
син; Ти плачеш љупко дете; Два срца; 

Светлост), Владимир Станимировиh (Као 
да је вечност протицала споро; У спомени

цу једном другу; Кад у прошлост поглед 

бацим; Весник пролећа; На Ускрс; Хајнео
ва; Последњи поменци; Божиhна песма), 
Риста Ј. Одавиh (Роб; Папагај ; Виl)ење; 
"Уздах), Петар Ј. Одавиh (Напуштени ку

так; Прва љубав), Чича Илија Станојевиh. 

("На студенцу" или због једне ћупе, драма 

у 3 чина с певањем и народном игром; Пат

ник, трагедија у 5 чинова), Милош Цветиh 
(Србинчеви), Сокољанин (У осами; У шу

мици; Сета; Срце и мисао; У завичају; Су
зе младости) , Божа С. Николајевић (Збогом 

остај, жарко лето; У пољу; Осећање; Спо
менка; Мој свет), Сава Д. Мијалковиh (За 

тренутну срећу; Својем мртвом чеду), Ми
ленко Вукиhевиh (Закон Стефана Душана; 
Капетан Коча; Хаџи Рувим; Јован Вукома

новић; Станиша Марковић Млатишума), 
Миленко ВеСНИЋ (Кнез Михаило Обреновић 

и његове идеје о балканском савезу), Урош 

l1етровиh. (Последњи часови l1ушкинови; 

Један нов приповедач Иво Ћипико; Побра

тимство), Никола С. Петровиh (Србија на 

париској изложби; Србија и календарско 

питање), Коста С. Таушановић (Јан Дик; 

За српском задругом), Јелена М. Вукиће-

вић (Писма једног Руса за време устанка 

1808), Јелена Димитријевиh (Дигни вео), 

Милета Јакшиh. (Јутро на гробу), Милан 

Грол (Иво Ћилико: Са јадранских обала), 
Лука Грђиh Бјелокосић (Мостар некад и 

сад), Павле Маринковиh. (Позоришна хро

ника; Књига о љубави М. Ј. Митровиhа; 
Поп Ћира и поп Спира, приповетка Стева

на Сремца; Скупљање слика из српског је

зика; Српско народно благо; Смрт Катиhе
ва), Ј аша Продановић (Светозар Ћоровиh: 

Цртице), Јован Скерлиh (Слике и распра
ве Милана Савића; Виктор Иго; Џон Ру

скин ; Научни метод књижевне историје; 

Писма из Загреба; Fuit /песма/ ; Синоћ /ле
сма/; Вечерња светлост /песма/), Милован 
Ћ. Глишиh (Крв за крв; Чист ваздух), Ми

лорад Ј. Митровиh (Пас и његова судба; 

Свиња реформатор; Утонула круна; Анђео; 
Једна фатална грешка; Веће врана; Раски

нути венци стоје; Бег Али-бег и Ајка Атла

гиhа; Бу ји паји; Апотеоза Јоакиму Вујићу; 

Стари Мач; Пенелопа; Ненаписана песма; 

Млади пастир и царева ћерка; Кнез Ми

лош У народној успомени од Јована М. По

повиhа; Бој на Пожаревцу од Јована Не

сторовиhа и Љу6. П. Ћириhа; Никола Ле

нау; Предневенче, Читанчица Јована Јова

новива Змаја; М. М. свештенику у М.; Го

спођи Д. Ч. у В . ; Госпођици Н. Н.; Незнану 

Незнановиhу), Симо Матавуљ (у месојеђе), 

Бранислав Ћ. Нушић (Кнез од Семберије; 

Максим; Лале; Шопенхауер; Општинско 

дете), Светолик Ранковиh (Ћавоља посла), 

Бора Станковиh (Наш Божиh; У Dиногра

дима; Стари дани; Коштана /lII чин/), Ра
доје Домановиh (Позориште у паланци; Не 
разумем; Замена; Идеалиста; Озбиљне на

учне ствари; Хајдук Станко по критичар

ском рецепту г. Момчила Иваниh.а ; Браliа; 
Вођа), Косара Цветковић (Из дневника), 

Јанко М. Веселиновић (Срдар и владика; 

Циганче; Чудан човек; Свекрва; Жетва; 

Сирочиhи; Море без приморја; Сељак; Бо
же помози; Господину Жарку Јов. Илијћу). 

" ДНЕВНИКI4 

Још једном видеhемо Веселиновиhа као 

уредника, и то чисто политичког листа. То 

ће бити 1902. године. Те године, у јуну, по
следњи пут he молити Министарство про
свете за дозволу да може уређивати пол и-
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тички лист "Д Н е в н и к", 'Чији је уредник 
до тога времена био Бранислав Нушиfi. 

Пошто је ово био владин лист и стајао под 

покровитељством краљице Драге, то му ни

је била потребна никаква препорука. И та

ко је Јанко ПQслеДlbИ пут постао уредник 

политичког листа и бранио интересе онда

шње непопуларне владе. Због тога је био 

напуштен од свих својих пријатеља , сем 

Павла Маринковиfiа, 

"Дневник", лист за палитику и књижев

ност, основали су 15. априла 1901. године 
Живојин М. ПеРИћ, као власник, Стојан М. 

Против, као директор, и Чедомир А. Ко

стиh, као одговорни уредник. Лист је шта;I,'Х

пан у штампарији "Доситеј Обрадовиl1" 

Аце М. Станојевића, Маћедонска улица бр. 

40 У Београду. Цена листа била је за Ср
бију: на годину 18 динара, за шест месеци 
9 динара , на три месеца 4,50 динара. Ван 
Србије: на годину 36 динара, за шест месе
ци 18 динара у злату. Продај на цена једно~.'I 

броју била је 5 пара динарских. 
"Дневник" је излазио сваког дана на 

четири стране , великог формата, доносеhи 

дневне вести, ПОлитички преглед, рад На

родног позоришта у Београду, вести из 

књижевног и културног живота, а каткад 

и огласе, 

"Убрзо после оснивања, 1. августа 1901, 
ПРОТИћ и Периfi изишли су из уреДНИШ'l'Ва 

овога листа, а КОСтић је, поред уреднич.ке 

дужности, преузео и дужност власника. 

Међутим, 28. јануара 1902. године по

стао је власник листа Аца М. Станојевиh, а 

Бранислав Ћ. Нушић lbeГOB одговорни у

редник. После неколико месеци , 24. апри

ла те године, Нушић је преузео и власни

штво овог листа, али Станојевиh је и даље 

остао љегов шта.мпар. 

Прва веза Веселиновиfiа са овим листом 

била је 1901. године, када је у његовом 9. 
број у објавио своју причу Ловац, а друга 

~ објављиваlbем 30. јануара 1902. године 
у lberOBOM 29. броју свога рада под насло
вом Ј едuа усnо.м.еuа. 

Видеhи да не може сам да обавља две 

дужности, Нушић је позвао Веселиновића 

на сарадњу, што је он и прихватио, и 17. 
јуна 1902. године молио министра просве
те да му одобри да може "уређивати, и , као 

одговорни уредник, потписи вати политички 
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лист ДнеВНU1Си2.~. Тражено одобрење Весе

ЛИНОвић је примио 21. јуна те године у Ми
нистарству просвете, а потом га предао по

лицијској власти ради потребне регистра

ције. 

у вези с тим, писало је 23. јуна 1902. го
дине у 169. брОју "Дневника": 

Промена у уредништву "ДневниЋ.о. н 

Како је г. Нушиfi био и сувише оптере

ћен пословима редакционим стога што ј е, 

поред власништва, био на се узео и ду

жност одговорног уредника , то је редакцио

ни одбор умолио нашег признатог књижев

ника , г. Ј анка Веселиновиfi а, да се прими 

уређивања ДuеВ1iU1Са, на шта је г. Весели

новиh пријатељском готовошћу пристао. 

Г. Нушиfi ће и даље остати у редаКlЏlји 

као власник ДrIевника. 

Од тога дана, па све до 17. новембра те 
године, Ј анко М. Веселиновић био је одго
ворни уредник овог политичког листа, чи

ји је власник био Бранислав Ћ. Нушиfi, а 

штампар Аца М. Станојевиh. 'Уредништво 

листа за све време његовог излажења било 
је у Краља Милана улици бр. 27. 

Као уредник овога листа, Јанко Весели

новиh имао је и неких неприлика, о чему 

говори једна његова молба упуfiена 5. сеп
темвра 1902. године министру просвете у 

којој , поред осталога , каже: 

"Народuи ЛUСТ у своме 224. броју од 4-0Г 
септембра ове године, у рубрици Бео?.рад

сх:е -повости, а у белешци Чујте људи, на

нео ми је клевету"26. 

Молио је министра да му одобри да мо

же тужити уредништво "Народног листа", 

улје му је одобрење министар просвете и 

дао 6. септембра те године. На жалост, не
I\:a података: да ли је Веселиновић заиста 
поднео 'Гужбу по Закону о штампи против 

.. Народно!' листа", и колико је његов уред

ник био осуђен, јер архива Варошког суда 

није довољно сређена, а нема ни бројева 

"Дневника" у којима би се то видело. 

На даи 17. септембра 1902. године , у у

воднику 307. броја, одговорни уредник Јан
ко М. ВесеЛИF.:овиfi и власник "Дневника" 

Бранислав Ђ. Нушиh, објаснили су 'Читао

цима зашто се привремено растају: 



РАД ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА У СРПСКОМ НОВИНАРСТВУ 

НАША ОПРОШТАЈНА РЕЧ 

Одмах по доласку владе г. Ц. Маркови

Ћа, ми смо се постарали да наше читаоце 

известимо: како ћемо за неко време обу

ставити наш лист и да ћемо им, кад он бу

де изишао, дати обавештења, зашто је то 

тако учињено и шта оснивачи овога листа 

налазе као разлог да Дневник, орган спо

разумне политике, у јавности престане из

лазити. 

Али пре но што приступимо томе изла

гању, ред је да у реч две кажемо оно што 

мислимо да треба реhи о политици спора

зума. 

Зачетак за ову политику лежао је у са

мом нашем друштву, у ономе делу јавних 

политичких радника који су се за време 

Владановштине налазили често не само на 

споразумном земљишту већ и у додиру са 

Радикалном странком, која је у периоду од 

11 . октобра 1897. све до 1900. била гоњена 
и стављана ван закона. 

3наменити обрт 8. јула 1900. у животу 
Србије поступно је развијао мисао о зајед

ници, и тако је у току од неколико месеца 

дошло до споразума између радикалаца и 

једнога дела напредњака, који није узимао 

учешћа у времену када је реакција поста

ла општа и опасна и за земљу и за Престо. 

ПослеДИ!..:",а тога личног састава и спора

зума била је појава Устава од 6. априла и 
васпостављање здравијих односа у земљи 

и држави - једна сасвим нова политичка 

ситуација у земљи. Политика споразума 

заснована ј е била са намером да буде стал

на основа за стварање такве једне ситуа

ције која би у државни и народ.ни живот 

унела јаке и чврсте гаранције и за поли

тички и за културни развитак Србије, 0-

слањајући се при томе у з е м љ и на по

верење Круне и огромне вевине народа -
изражен е поглавито у Радикалној странци 

- а н а с т р а н и на пријатељство и пот

пору Русије ... 

Политика споразума данас је прекину

та, јер нема ни своју владу, нити је на оку

пу Народно представништво, као њени нај

бољи представници и као најбитнији орга

ни за даљи рад, да је по себи јасно да ни 

Д1iеВ1iUК, гласило те политике, не треба 
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више да остане, на шта су се сложили сви 

они који су заједнички и стварали спора

зум . 

Али ипак и сада Д1iеВ1iU1-С, као орган по

литике споразума, у јавности престаје и 

доноси своју последњу реч, не можемо а да 

не изјавимо своје жаљење што се она ни

је могла дуже одржа ти ... 

КаБU1iет 

Г . re1iepaJta Циицар-Марковића 

Праштајући се са својим читаоцима, 

Д1iеВ1iUК мисли да би се огрешио о дужно

сти које су на њему, као јавном гласилу ле

жале, - и којих он никако није, разуме 

се, разрешен ни у своме последњем броју 

- ако би пропустио упознати публику, 

коју то може интересовати, са његовим по

гледима на последњу политичку промену 

код нас, промену која је добила свога изра

за у кабинету г. генерала Цинцар-Марко

вива. 

Што ховемо да на првом месту напоме

немо то је да ми, руководеhи се у својим 

политичким назорима, принципима и инте

ресима земље, а никако осећајима који са 

политиком земље немају ничега заједнич

кога, невемо попи трагом оних људи који 

су готови да у свакој политичкој промени 

која не би одговарала њиховим партиским 

рачунима виде акт неуставности или неза

конитости. И ако је споразумна група, 0-

бразовањем новога министарства, сишла са 

власти; и ако кабинет г. Цинцар-Маркови

ва нема, нити може имати вевину у Народ

ном представништву, ми опет невемо да 

тврдимо да долазак тога кабинета на владу 

садржава у себи неку повреду Устава .. . 

После опроштај а са читаоцима, уредни

llITBO "Дневника", у белешци "Дневне ве
сти" на страни 3, замолило је своје пове

ренике у унутрашњости Србије да заоста

лу претплату пошаљу на адресу бившег у

редника Ј анка М. ВесеЛИНОВИћа, Коларче

ва улица бр. 10 У Београду. 
Што се тиче претплатника "који су у

напред платили, те им ми дугујемо, слаће

мо у накнаду место "Дневника" лист који 

ће се кроз кратко време кренути као орган 

Радикалне странке" - стајало је на крају 

ове белешке. 
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у Народној библиотеци у Београду има 

мало сачуваних бројева овога листа, те је 

немогућно говорити о свим његовим сарад

ницима и њиховим прилозима. 'у њему су 

били објављивани, у наставцима, књижев

ни прилози ових страних аутора: Арнолд 

Гили (Дом вечитог ћ.утања), Р. Стивенсон 

(Клуб самоубица) , Н. А. Љејкин (Наши на 

страни), Силвестер Фреј (Јелица у служби), 

Т. Андерсен (Хенризен и Хенрисен), Ана

тол Франс (Госпођа из Вероне) , Марија Ол

ферс (Син срца). Од српских књижевника 

једино је Јанко М. Веселиновић потписи
вао радове, а остали су сарађивали аноним

но. Од Веселиновићевих радова објављени 

су у овом јавном гласилу ови: Отац, Чудан 
човек, Баћа, Завет и Поп и делија. Од ано

нимних нарочито се истиче рад под насло

вом Стари Београд, у коме су, у наставци

ма, описани поједини крајеви Београда и 

по чему су добили своје име. 

Престанком "Дневника", Веселиновић је 
завршио свој рад у српском новинарству, 

који је започео уређивањем "Радикалца". 
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ACTIVITES DE JANKO VESELINOVIC DANS LE JOURNALISME SERBE 

Mi!oje R. NikoliC 

Janko VeselinoviC fu t d'abord redacteur de 
lа publ ication »Radikalac« (signifiant а реи 
pres Radical-socialiste) paraissant а Sabac. Plus 
tard il fut г€dасtеuг-аdјоiпt а lа redaction de 
»Srpske novine« (Јоигпаl officiel de SerЫe), 
dont lе redacteur еп chef avait ete Milovan D. 
Glisic, eCl'ivain sel'be et traducteur t res соппи. 
C'est aupl'es de lui que Veselinovic а fait son 
арргепtissаgе de journaliste. 

Еп tant que ecrivain Veselinovic avait 
considel'e qu 'i1 fallait apporter i'aide а 1а јеuпе 
li ttегаtuге serbe еп lancant ип још-nаl et сеl а 
еп dehors de ses preocuppations геguЊ~геs. 
Маlgге les consei1s de ses amis plus ages et 
ayant plus d'experiences qui n 'approuvaient pas 
ses pl'ojet s trouvant qu'il n 'avait роiпt пј assez 
de credit пј suffi samment d 'expel'iences, il есои
ta ses jeunes amis et а lа {јп du mois d'aout il 
demanda et obtint l'a utorisation de lancer Је 
јоигпаl .. Zvezda« (ttoile). Cependant il s'etait 
l'endu compte tres vite qu'il n 'avait pas assez de 
capital et lе journal »Zvezda« cessa de paraitt'e 
lа mете аппее. 

Apl'es lе јоигпаl »Zvezda« Veselinovic а ete 
ип certain temps redacteur et faisait paraitre 
Ј е journal »Pobl'atim« (Сотреге) et apres celui-ci 

lе јоигпаl »Dnevni 1ist « (Le јоигпаl quotidien). 
А cause d 'un article dans le теmе јоuгпаl, avant 
qu'il n 'ait ete r edacteur, ои il avait cr itique Ј е 
president du Conseil d'Etat, Vladan .Dordevic, i1 
fut condamne а tl'ois mois de prison роиг of
fenses. 

Quand 1е јоигпаl »Dnevni list« (Јоигпа1 quo
tidien) eu t cesse de paraitre, VeselinoviC, а. lа 
fin de l'annee 1898, avait гергi s lа publication 
de son јоигпаl »Zvezda« (Etoi1e), поп plus сот
те quotidien mais рагаissап t seulement trois 
fo is par semaine. C'etait ип јоигпаl d'орроsШоп 
аи l'egime de Vladan Dогdеviс . I1 avait геипј 
dans sa геdасtiоп les есгivаiпs de l'opposition 
qui s'etaien t trouves SUl" le pave soit qu'ils fus
sent destitues ои mis еп геtгаitе. Faisaient рагНе 
de son entourage Dгаgоmiг Brzak, Milorad Ј. 
Mitrovic, Milovan D. Glisic, Milos CvetiC, Мi10-
van f>. Milovanovic, Pavle Marinkovic, Simo Ма
tavulj, Dobra Ru:iic, Sreten L. РОРО'Ј јс, Radoje 
Domanovic et d 'au tres. Аи cours de Ј ' аппее 1901 
»Zvezda« а cesse de paraitre. 

А lа fin Veselinovic а ete ип temps assez 
сош't lе геdасtеиг du јоигпаl directement sous 
l'influence du gouvernement d \~tat, »Dnevnik« 
(Le Quotidien). 




