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ЈАГОДИНА ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ БАЛКАНСКОГ РАТА 1912-1913. ГОДИНЕ
У ДНЕВНИЧКИМ БЕЛЕШКАМА МИЛАНА Д. РАДЕНКОВИЋА
Апстракт: Милан Д. Раденковић (Јагодина, 1850–Јагодина, 1915), трговац јагодински, физички радник
на изградњи железнице, дрвосеча, рибар и кожар по многим крајевима широм Сједињених Америчких Држава,
потом власник фабрике за прераду коже у родном месту, први председник јагодинског Месног одбора Народне
радикалне странке, учесник Тимочке буне, робијаш пожаревачке казнионе, председник општине јагодинске у
неколико мандата, одличан зналац енглеског језика због чега је био представник Управе Монопола дувана на
Светској изложби у Лондону 1907. године итд, остао је у сенци свог деде, по мајци, гласовитог СтефанаСтевче Михаиловића.
Његов буран живот, нарочито вишегодишњи боравак у Америци, послужили су као предложак
Браниславу Нушићу, за лик легендарног светског путника Јованче Мицића, а политички и друштвени рад
сврстали су га у ред знаменитих Јагодинаца. Дневник Милана Д. Раденковића, вођен у време Првог балканског
рата вредно је сведочанство о једном времену, једном граду и једном човеку.
Кључне речи: Милан Д. Раденковић, Дневник 1912-1913, Први балкански рат, Јагодина

П

рича о првом познатом претку
Милана Раденковића, по мушкој
линији, сеже у време непосредно после Другог
српског устанка, када се у Јагодину, из родног
села Бурдима, код Сврљига, доселио његов деда
Раденко Цветковић.
Калајџија Раденко Цветковић, са својим
ортаком и земљаком Живком Јанковићем, идући
по селима „по калајџилуку” срео је у селу
Деоници девојку Босиљку и ускоро је испросио.
Босиљка је, иначе, била родом из села Горњи
Матејевац код Ниша, а у Деоницу се преселила
након што се њена мајка Стевана, оставши
удовица, преудала у ово поморавско село.
Миланов деда Раденко Цветковић
(Бурдимо, 1787–Јагодина, 1860.), прво успешан
калајџија, касније још успешнији трговац, у
браку са Босиљком (Г. Матејевац, 1789–
Јагодина, 1864.), изродио је шесторо деце, три
кћери (Велику, Катарину и Савку) и три сина
(Михаила, Димитрија и Константина).
Све три Раденкове кћери биле су удате у
Јагодини за занатлије и то: Велика–Лика за
Стојана Магдића, Катарина-Ката за Аћима
Марјановића, а Савка за Јованчу Тодоровића.
Најстарији Раденков син Михаило-Мијалко
Раденковић (Јагодина, 1819–Јагодина, 1894),
бавио се, осим трговином, и политиком. Као
члан Либералне странке био је два пута
потпредседник Народне скупштине Кнежевине
Србије–Малогоспојинске и Светоандрејске. У
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браку са Милицом, рођеном Матковић имао је
једанаесторо деце, од којих га је петоро
надживело.
Раденков најмлађи син Константин–
Коста (Јагодина, 1836.–Штајнбург, 1879.), био је
такође успешан трговац, али се политиком није
бавио. Његов брак са Станом, рођеном
Стаменковић, био је крунисан рођењем деветоро
деце, међу којима сигурно треба издвојити
Боривоја–Бору К. Раденковића (Јагодина, 1871–
Београд, 1952.), академског сликара и професора
Техничког факултета у Београду.
Димитрије Раденковић (Јагодина, 1821.Јагодина, 1858), средњи Раденков син и Миланов
отац, и сам трговац по професији, венчао се у
Јагодини 1845. године са Љубицом, најстаријом
ћерком Стефана-Стевче Михаиловића (Јагодина,
1806-Београд, 1888.) из његовог првог брака са
Мирјаном (Брусница, 1811-Алексинац, 1836.),
рођеном Обреновић. Мирјанини родитељи били
су Ђурђија (Брусница, 1767-Брусница, 1847.) и
Јаков Обреновић (Брусница, 1767-Брусница,
1817.), полубрат, по мајци Вишњи, кнеза
Милоша Обреновића.
Кратковека, као и њена мајка Мирјана,
кнежева
братаница,
Љубица
Раденковић
(Смедерево, 1830-Јагодина, 1858.) и њен супруг
Димитрије-Митка, који је само пар месеци
надживео супругу, имали су шесторо деце–
Милеву (1846-1850), Јелену (1848-1957), Милана
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(1850-1915), Саву (1854-1854), Полексију (18551858) и Јована (1857-1876).
Милан и његов млађи брат, болешљиви
Јован Раденковић, оставши рано без оба
родитеља, а потом и без деде, који је о њима
бринуо, отишли су у вишечлане породице својих
стричева. Милан код Мијалка, а Јован код Косте.

је са групом пријатеља решио да оде у
Сједињене Америчке Државе.
У периоду од 1872. до 1877. године
боравио је у овој огромној, прекоокеанској
земљи, чија се нација тек рађала. Живео је и
радио у Њујорку, Чикагу и Њу Орлеансу и то као
физички радник на изградњи железнице,
дрвосеча, рибар на Мисисипију, да би се у
Милвокију запослио као радник у фабрици коже,
којом приликом је одлично савладао кожарски
занат. Узгред је солидно научио и енглески
језик.1
По повратку у Јагодину, краће време
бавио се трговином, а 1881. године, захваљујући
државном зајму, отворио је фабрику за прераду
кожа. До 1885. године радио је заједно са
ортаком Јозефом Беранеком, а потом, наредне
две године, као самостални ледер.
Милан Раденковић је био један од првих
јагодинских радикала и први председник
јагодинског месног одбора Народне радикалне
странке, од 1882. до 1889. године. Учесник је
Тимочке буне 1883. године, због чега је одлежао
вишемесечну казну у пожаревачком затвору.

У периоду од 1887. до 1899. године
био је, у пар наврата, председник јагодинске
општине. Након Ивањданског атентата на
краља Милана Обреновића 1899. године,
дистанцирао се од званичне политике
Народне радикалне странке и све до 1912.
године, кандидовао се на локалним
изборима, на својој листи.
Као зналац енглеског језика и, вероватно,
једини Србин који је у унутрашњости ове мале
балканске државе свакодневно примао америчку
штампу, управа Монопола дувана Краљевине
Србије послала га је 1907. године на Светску
изложбу у Лондон, као свог представника.
Милан Д. Раденковић венчао се у
Јагодини 17. октобра 1882. године са Милком,
ћерком Јоце Јовановића, трговца из Ћуприје.
Милан и Милка Раденковић (Ћуприја, 1862Јагодина, 1938.), позната активискиња многих
женских хуманитарних удружења у граду на
Белици, имали су осморо деце, од којих је само
једно надживело родитеље. Деца су му се звала
Драгутин (1883-1883.), Димитрије (1884-1900.),
Радмило (1886-1900.), Љубица (1889-1895.),

Милан Д. Раденковић
(1850-1915)

За време четворогодишњег школовања у
јагодинској основној школи, где му је тутор био
строги стриц Мијалко, Милан Раденковић се
истицао марљивошћу и добрим оценама.
Стричева жеља да настави даље школовање у
крагујевачкој гимназији није остала испуњена,
јер је уместо у Крагујевац, Милан отишао у
Београд, где је извесно време живео код свог
деде, по мајци, Стевче Михаиловића, учећи се
трговини.
Вратио се у Јагодину 1871. године и
одмах, уместо да се озбиљније бави трговином,
почео да се заноси идејама Светозара
Марковића, кога је одлично познавао и дружио
се с њим. Прекретница у животу младог Милана
Раденковића била је следећа 1872. година, када
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Н. Станојловић, Јагодинска породица Раденковић
(рукопис у својини аутора); А. Веселиновић-Р. Љушић,
Родослови српских династија, Београд-Нови Сад 2002,
стр. 30; Д. Вукићевић, Грађа за хронику Светозарева,
књ. I, стр. 157-158 (рукопис у ИАЈ).
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Катарина (1891-1892.), Радмила (1893-1893.),
Јован (1895-1911.) и Душан (1897-1971.).2
Дневник вођен за време Првог
балканског рата (1912-1913.) Милан Д.
Раденковић је писао са прекидима, од 17.
септембра 1912. до 21. јануара 1913. године.
Писан је на 38 страна, у тамнозеленој карираној
свесци, са брошираним повезом, димензија 16 х
10 см. Текст је писан делом графитном оловком,
а делом тзв. мастиљавом оловком, док је
рукопис врло читак.
Анализом садржаја поменутог дневника
утврдили смо да је његов аутор верно описао
стање у Јагодини уочи, за време и после Првог
балканског рата, са врло значајним и
занимљивим детаљима (ратоборно понашање
Јагодинаца, случај сељанке из Ратковића, однос
према профитерима, мишљење једног

Арнаутина о рату и др.). Посебно битне
појединости у овом спонтаном казивању о рату,
који је после дужег времена задесио Србију,
представљају подаци о распореду војних снага и
смештају рањеника у Јагодини, уз маестралне
спољнополитичке коментаре и критике, у којима
се није штедела ни Аустро-Угарска, ни Русија.
Из ових дневничких бележака, које су
тим пре вредније, јер су настајале одмах након
догађаја које описују, видимо и да је писац истих
брижан и нежан супруг и отац. Раденковићева
бележница, пуна је и детаља из његовог
пословног живота (продаја рудника у Белгији и
сл.).3
Милан Д. Раденковић умро је изненада,
од срца, у родној Јагодини, 19. јуна 1915. године,
крај воденице на Белици, коју је наследио од
деде Стевче.4

2

3

„Српске новине”, бр 72, 1. април 1881, стр. 427; Љ.
Павловић, Радикална странка у Србији пре Тимочке
буне према архивској грађи из збирке Музеја у
Смедереву, Смедерево 1984, стр. 69-71; М. Раденковић,
Моје објашњење (кратка политичка аутобиографија),
Јагодина 1914. (рукопис у својини породице
Раденковић); Н. Станојловић, нав. рукопис.
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4

Аутор се још једном топло захваљује на љубазном
уступању Дневника Милана Д. Раденковића, његовим
праунукама, госпођама Тијани Каћански и др Ани
Ђекић.
СО Јагодина, Матична служба, Протокол умрлих
Саборне цркве јагодинске св. Петра и Павла, бр. 2
(1905-1915), стр. 232-65.
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Дневник Милана Д. Раденковића
(од 17. септембра 1912. до 21. јануара 1913. године)
17. септембар 1912. Понедељак. Јагодина
Данас облачно и мало кишица пропрска. У Јагодини ових дана, а и данас такође, велика
узрујаност у грађанству због великих изгледа на рат. Данас поподне мени је саопштио начелник
станице Г. Јован Чолић, професор, да сам одређен за саветника њему у пословима сталним. Вучко
Прокић5 и Димитрије Аранђеловић такође су за тај положај одређени.
Вечерас у 5,50 добош објави по вароши, да сви ордонанси одмах се јаве начелнику среском.
Неки говоре да је наређена мобилизација војске. Указ о томе - веле - изашао је данас у Београду у
„Српским новинама”, које ћемо ми ујутру добити.
Ноћас у по ноћи огласише звона на црквама и прангије три испалише и добош чаршијом
лупаше, те објавише народу мобилизацију војске у целој Србији сва три позива.
18. септембар 1912. Уторак. Јагодина
Јутрос „Српске новине” под 17. септембром донеше два указа и то овако:
Ми Петар,
По милости Божијој и вољи народној
Краљ Србије
На предлог нашег министра војног, а по саслушању нашег министарског савета, на основу
члана 5. Закона о устројству војске, решили смо и решавамо:
Да се наша целокупна војска стави у мобилно стање.
Петар
17. септембра 1912. у Београду
министар војни, почасни ађутант Њ. В. Краља, ђенерал
Р. Путник
_______
На предлог претседника нашег Министарског савета, нашег министра иностраних дела, а по
саслушању нашег Министарског савета, на основу чл. 54 и 102 Устава земаљског, решили смо и
решавамо:
Народна скупштина, састављена из народних посланика изабраних за скупштинску периоду
1912, 1913, 1914. и 1915. године, сазива се у ванредни сазив на дан 20. септембра 1912. године у
Београду.
Председник нашег Министарског савета, наш министар иностраних дела, нека изврши овај
указ.
Петар
17. септембра 1912. у Београду
Председник Министарског савета и министар иностраних дела, Ник. П. Пашић
Министар финансија, Др Л. Пачу
Министар унутрашњих дела, Стој. М. Протић
Министар правде, Др М. Полићевић
5

Вучко Прокић (Калудра, 1858-Јагодина, 1938.), трговац

172

КОРЕНИ
Министар народне привреде, Коста Стојановић
Министар грађевина, Ј. П. Јовановић
Министар просвете и црквених послова Љуба Јовановић
20. септембар 1912. Четвртак. Јагодина
Данас се састаје у Београду Народна скупштина. За председника Народне скупштине изабран
је Андра Николић, за првог подпредседника Ђока Стојковић, за другог подпредседника Јаков Чорбић.
21. септембар 1912. Петак. Јагодина
Облачно и кишовито време. Ноћас у поноћ престају путнички возови, него само војени.
22. септембар 1912. Субота. Јагодина
Данас је Краљ Петар отворио седнице Народне скупштине престоном беседом.
Време облачно и кишовито по мало. Пошту смо данас добили поподне у 2 сата. Данас, пред
вече тек, чуо сам, да је наш добри и племенити друг Ђока Матић Гарда6, умро 19-ог септембра у 5
ујутру у болници овдашњој и увече сахрањен.
Душану Н. Јанковићу7 јавио је Драгутин Тирић8, економ болнице, да је Гарда умро и да
Душан мене извести, али је Душан заборавио, а сутрадан рано отпутовао коморским колима за Ниш.
Жао ми је и срце ме боле за Гардом што се је овако десило, те му за време болести у болницу
не одох и на дан смрти и саране не испратих га.
Бог да душу прости јадноме и напаћеноме, а одличноме другу и човеку Ђоки Гарди!
Збогом, наш добри Гале! Лака ти ова српска груда земље, коју си љубио и волео, као њен
добар син.

25. септембар 1912. Уторак. Јагодина
Време лепо и диван сунчан дан. Војска непрестано жељезницом на границу иде, а кроз варош
комора сеоска и варошка, као и коњи који се прате у војску.
Јуче смо добили новине по подне у 2 сата, а данас нема поште никако.
Данас се чује да је скупштина решила мораторијум.
26. септембар 1912. Среда. Јагодина
Време облачно. Данас је Црна Гора објавила рат Турској.

6

7
8

Ђока Матић Гарда (Јагодина, 1847-Јагодина, 1912.), стражар Пиваре, Раденковићев пријатељ са путовања
по Америци.
Душан Н. Јанковић (Јагодина, 1868-Јагодина, 1938.), трговац
Драгутин Ј. Тирић (Јагодина, 1856-Јагодина, 1935.), економ болнице.
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27. септембар 1912. Четвртак. Јагодина
Време облачно и киша чешће ромиња.
28. септембар 1912. Петак. Јагодина
Време облачно и ладно. Неизвесност и узнемиреност велика у Јагодини, јер се ствар утишала,
услед притиска европске лоповске дипломације у корист мира. Русија и Аустрија, овлашћене од
европских цивилизованих хајдука, да чине притисак на Србију, Бугарску и Грчку, да не улазе у рат.
Међутим, Црна Гора, јуначки синови Црне Горе, заузели Беране и иду на Скадар.
19. септембар 1912. Субота. Јагодина
Време облачно и ладно. Сва је војска на граници и чека се нека мука, јер Европа прети још.
Јутрос је још јаче народ у Јагодини нерасположен услед овога застоја.
1. октобар 1912. Понедељак. Јагодина
Време лепо и сунчано дан не може бити лепши. У народу нестрљење велико, што се ћути, те
се рат не објављује Турској.
Вечерас ми рече Драгутин Предић, управник пореског одељења, да му је причао Милан П.
Голубовић, председник наше општине, да је наша влада предала свој одговор на колективну ноту
Аустрији и Русији за мир, да Србија пристаје на мир овако: да се дâ аутономија Старој Србији и
Санџаку и Маћедонији, под гувернерством Србина и да Турска плати Србији све до данас учињене
трошкове. Иначе, огласиће Србија рат у року 48 сати. Мисли се, да Турска на ово неће пристати.
Вечерас је дошао из Ниша Ђока Попић. Он је у Нишу члан Народне одбране. Он прича, како
Бугарска није готова и зато се с објавом рата оклева. Србија јој је дала 1000 коња, 50 вагона
пексимита и муниција се за њих ради непрестано и живо у Крагујевцу.
Да је неко у Нишу купио један лебац и да му га пекар наплатио 3 гроша и да му је овај дао
банку да му промени и наплати лебац, а овај му је примио банку у 9 динара, а овај потегне револвер и
убије пекара на месту. Нико није трагао за њим, а неки кажу и да је за то награду добио. Ако!
Посветила му се Боже дај!
Овде у Јагодини Милете Марковића9 син-Момчило10 или онај млађи11, не знам који јемењајући банку војнику-пре 7-8 дана-узимали су провизију по пола динара. Милета је први кмет у
општини данас. Било је још неких ајдука, који су такву или мало већу ажију на банку примали.
Сузбише се, јер се власти накострешиле и почеше строжије да мотре на такве лопове и арачлије, који
овим светим и светлим данима народнога Васкрсења, оће да се обогате.
Данас је нашега Дукице12 рођендан. Данас пуни 15 година живота. Живео сто година и срећан
био, Боже дај!
2. октобар 1912. Уторак. Јагодина
Време суво и дан необично сунчан и топал. Магла јутром јуче и јутрос, а то је знак, како
народ прича, да ће вани бити лепо и суво време.
9
10
11
12

Милета Марковић (Кавадар, 1854-Јагодина, 1914.), трговац
Момчило М. Марковић (Јагодина, 1888-Јагодина, 1963.), трговац
Марко М. Марковић (Јагодина, 1891-Јагодина, 1959.), трговац
Душан-Дука М. Раденковић (Јагодина, 1897-Краљево, 1971.), лекар-специјалиста гинекологије и
акушерства.
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Јутрос прича Љубисав Радојевић из Слатине ово: „Био сам у Крагујевцу при мобилизацији
војске, јер ми је син коњаник резервиста. Беше ми тешко кад помислим на погибије у рату, као и све
тегобе и недаће, које рат собом доноси. Али кад чух једну сељанку из Ратковића, из Левча, шта
изговори гласно и јасно целом ономе сакупљеном свету, ја се задивих куражи ове жене, па умукох и
охрабрих се. Ту беху неке официрске жене, па се праштају са мужевима и плачу. Кад грмну ове
Ратковћанка: 'Господине, шта плачу ове п…?! Ја сам била испратила мужа у I и II турски рат, па је
хвала Богу дошао жив, али је одма по доласку умро, а ја сам седморо деце ситне однеговала и
подигла на мојем исцепаном крилу, па сам данас испратила три сина у рат, па нећу да плачем, него
сам само синовима казала: 'Срећан вам пут мила децо моја! Идите и туците ту жгадију турску, да би
једном могли овде да живимо срећно и безбедно!' Кад је ово изговорила ова жена сељанка, која
такође шаље у бој три сина, на мах преста плач оних жена и свак се окуражи и овесели.”
Данас у 12,54 поподне прође војнички воз, с две батерије топова, којима је командант
Драгољуб Миливојевић, артиљеријски капетан I класе, Г. Вукашинов13 зет. Поздравимо се. Драгољуб
је био озбиљан, али му ипак није оскудевао онај његов обичан мили осмејак на лицу. Пожелех му од
срца срећан пут. Рече да иде за Врању.
4. октобар 1912. Четвртак. Јагодина
Време лепо и сунчан дан. Данас у 5 ½ сати увече, оглашен је рат Турској од стране Србије,
Бугарске и Грчке.
5. октобар 1912. Петак. Јагодина
Време облачно. Јутрос у 9 сати и 10 минута прође Краљ Петар с Ник. П. Пашићем за Ниш.
Данас је било Молепствије у новој цркви за победу оружја балканских савезних држава: Србије,
Бугарске, Грчке и Црне Горе.
6. октобар 1912. Субота. Јагодина
Српска војска јутрос прешла границу.
7. октобар 1912. Недеља. Јагодина
Време облачно и киша пада још од синоћ. Јутрос се чује да су наши при прелазу границе на
Препополцу имали око 200 мртвих, јер је било преваре од стране арнаута. Били су истакли белу
заставу за знак предаје, а кад су наши пришли њима ближе, онда су они осули плотун. Али, разуме се,
тада су добили оно што су заслужили: све под нож. Данас смо звали на ручак Видака14 и Петра
Сабљића са женама и њихову мајку Маку, која је овде у гостима код ова два сина Сабљића. Ово је да
им се одужим колико толико, што су они мене гостили у Црној Гори летос у јулу месецу кад сам тамо
био.
10. октобар 1912. Среда. Јагодина
Данас је мој рођендан–равно 62 године живота. Хвала Богу! Надам се у Бога још 21 годину да
живим!

13
14

Вукашин Петровић (Крагујевац, 1866-Београд, 1921.), политичар
Видак Сабљић (Црна Гора, 1862-Јагодина, 1934.), земљоделац
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12. октобар 1912. Петак. Јагодина
Јутрос добих писмо од Г. Вукашина датирано 11. окт. у коме јавља, да му Г. Дојен пише, да ће
га кроз 3 недеље звати у Беч на састанак и договор о образовању акционарског друштва. Хвала Богу!
14. октобар 1912. Недеља. Јагодина
Данас је Св. Петка Параскева. Милка и Дојка Сандићка и Дука били су на ручку код кум
Маленовића15, јер они данас славе. Код мене је ручао Милоје Миловановић из Гор. Штипље.
Прочитах Милоју писмо од Синдиката из Брисла, које нам је послао г. Вукашин.
15. октобар 1912. Понедељак. Јагодина
Данас леп и сунчан дан. Ноћас је било мраза и вода се заледила у бакрачу. Данас је објављено,
да је јуче пало Скопље и Скадар Црногорци заузели.
Вечерас добих писмо код куће од Г. Стевана Ђурића учитеља језика у јагодинској гимназији,
у коме ми тражи 10 дин. У зајам да оде до Београда. Послао ми беше и свој Index ђачки са
универзитета, бајаги као залогу, док ми ово не врати. И пре месец дана дао сам му био 5 динара да до
Параћина оде да се тамо прими за учитеља језика у приватној гимназији параћинској, јер је овде
отпуштен. Однесох му лично у Шареној кафани Index и 10 динара те му дадох.
24. октобар 1912. Среда. Јагодина
Јуче и данас снег пада нагло и у великим пахуљицама, али мокар. Јутрос дође писмо од Г.
Вукашина, у коме јавља, да је добио телеграм од Г. Дојена, да ће га очекивати у Бечу у понедељак, а
да Г. Вукашин полази за Беч у недељу, на састанак.
25. октобар 1912. Четвртак. Јагодина
Јутрос освану снег и данас целога дана падао. Ладно је и облачно. Јуче се чуло овде да је
Једрене пало, као и Солун. Данас се та вест још није потврдила.
Данас је дошао телеграм из Приштине Мити Димитријевићу16, учитељу, од Др Селимира Ц.
Ђорђевића17 и Др Жике Н. Миленковића18, којим честитају сутрашњу славу Мити учитељу.
28. октобар 1912. Недеља. Јагодина
Киша јуче и данас сипи. Снег се отапа и прети водоплавом. Данас сам са Миком Јоцићем
сапунџијом био код магазе код Џамије, те му дадох магазу под кирију по 20 дин. Месечно. Мале
оправке сада да се изврше о моме трошку, као и нова стаклена врата с лица.
Јутрос је Г. Вукашин отпутовао за Беч на састанак са Г. Дојеном.

15
16
17
18

Стеван Маленовић (Јагодина,1830-Јагодина, 1917.), адвокат
Димитрије-Мита Димитријевић (Јагодина, 1862-Јагодина,1938.), учитељ и школски надзорник
Др Селимир Ц. Ђорђевић (Пожаревац, 1866-Ваљево, 1915.), општински лекар у Јагодини
Др Живојин-Жика Н. Миленковић (Јовац, 1874-Београд, 1947.), лекар
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29. октобар 1912. Понедељак. Јагодина
Јутрос објавише добошом да је Солун пао. И српска и грчка војска заједно ушле у Солун.
Данас дође попа Божа из Паланке и рече ми да је Једрене пало.
30. октобар 1912. Уторак. Јагодина
Киша ваздан пада и отапа нагло снег. Вечерас је наша река Белица испунила корито до
највеће мере и тек да из корита изађе. И добош је кроз варош ноћас у 9 сати лупао, да је свет на
опрези због поплаве.
31. октобар 1912. Среда. Јагодина
Лугомир је ноћас и јутрос оплавио све оне куће више жељезничке станице, као Саве Пајовића
и Јоке Пајевића19 и др. Вода је дошла чак до друма који од жељ. Станице води за пијацу главну.
1. новембар 1912. Четвртак. Јагодина
Јутрос диван и сунчан дан. Данас је четврти дан, како је г. Вукашин у Бечу на састанку са Г.
Дојеном, а по позиву овога.
Вечерас у 5 ¼ добих телеграм од Г. Вукашина из Беча, ове садржине:
„Милану Реденковићу, Јагодина,
Чим се закључи мир, одмах ће се образовати друштво акционарско,
Вукашин.”
Разуме се, да ме је ова вест обрадовала, али још не у пуној мери.
Вечерас се говори да су Бугари освојили Чателџу. Ових дана бије се бој између српске и
аустријске штампе о заузећу Јадранске обале од стране српске војске и аутономији Албаније.
Аустријска дипломатија не да Србији излазак на Јадранско море, већ на Јегејско, и наваљују
да се Албанији да аутономија. О овоме последњем говорио је један првак арнаутски, између осталога
и ово: „Слагао бих-вели тај арнаутин-кад бих рекао, да су Арнаути желели српску владавину, али је
среће што ће се они њој лако прилагодити најпре. Код врло велике масе арнаута има још сећања на
српско порекло и код многих се још пали кандило пред каквом старом породичном иконом, а већина
говори српски као свој матерњи језик. Он се данас већ горди, после јуначких успеха српских, што
може да каже, да у њему има српске крви.”
7. новембар 1912. Среда. Јагодина
Време ужасно. Киша не престаје. И Белица и Лугомир покоре чине од поплаве по пољу.
Јутрос добовао добош по вароши, да је Битољ српска војска заузела и заробила 45000 Турака и 4
паше.
Синоћ сам добио писмо од Г. Вукашина из Београда.

19

Јоко Пајевић (Црна Гора, ?-Брегалница, 1913.), земљоделац јагодински, погинуо као рез. Наредник, отац
Драгољуба-Гине Пајевића (Јагодина, 1900-Фелдкухен, 1927.), авијатичара
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16. новембар 1912. Петак. Јагодина
Три дана ова последња, била су сунчана и топла, не може се боље пожелети. Свет је нагло
довршавао бербу кукуруза и сечу шуме у њивама.
У Јагодини је намештено 350 кревета за рањенике и то: у гимназији 60; у основној школи 90 и
у Учитељској школи 205. Тек синоћ је објављено у вароши добошем, да ће ујутру у 3 сата доћи 150
рањеника у Јагодину.
Данас је облачно и киша је мало пре ноћи оросила.
17. новембар 1912. Субота. Јагодина
Облачно. Јутрос сам устао у два сата по поноћи да на жељез. Станицу идем, да рањенике
дочекамо. И Дука је устао. И Милка је хтела да устане, те јој ја не дадох, јер се још бојим њене
слабости, да јој се ова не поврати, јер јој је сада, хвала Богу, врло добро.
Кад сам у Шарену кафану дошао и попио шербет ишчитао моје енглеске новине из Њу Јорка,
а паде глас у кафану, да ће воз доћи тек у 7 ½ сати. Вратих се и легох поново. У 4 ½ сата пробуди ме
Тоза Величковић и рече да ће воз доћи у 5 сати. Не хтех да идем и продужих спавање.
Рањеника је дошло 47 јутрос и смештени су у гимназијској згради.
Вечерас у 7 ½ прошло 38 вагона рањеника за Београд. Сви рањеници су из битке са Битоља.
21. новембар 1912. Среда. Јагодина
Ваведење. Време зло и наопако. По ваздан киша или снег који се одмах топи. Вечерас је
дошло 205 рањеника и болесника. Ови су смештени у згради Учитељске школе овд.
Данас је примирје закључено и потписано. О миру ће се преговарати у Лондону 30-ог
новембра ове године.
29. новембар 1912. Четвртак. Јагодина
Време попустило и суво. Данас је дошао 8-ми пук III позива (Пожаревљани и Смедеревци) 4
батаљона, да се настани за неко време у Јагодини. Пошли су из Скопља за Пожаревац, да поред
Дунава стражаре, па их у путу стигла депеша из Врховне команде, да се у Јагодину искрцају до даље
наредбе. Наоружани су пушкама-берданкама.
Данас сам од ових војника купио нож са турске пушке, за 4 динара. Нов је потпуно. Војник је,
који ми га продаде, из Плане. Продавали су по Јагодини многе упљачкане турске ствари.
Ноћас је у 12 и 53 по поноћи прошао Г. Вукашин са ћерком Анчицом и унучадима, за Ниш.
Душан и ја излазили смо на воз и састали се са Г. Вукашином. Он рече, да ће остати у Нишу док се не
врати зет, г. Јова Викторовић из рата.
9. децембар 1912. Недеља. Јагодина. Ниш
Време лепо, суво и дан сунчан. Данас по подне пошли смо за Ниш, Душан Н. Јанковић и ја.
Пошли смо у Ниш, да се с Г. Вукашином разговарамо детаљније о његовом састанку у Бечу с
Дојеном.
Једва смо у Ниш стигли вечерас у 9 сати, јер се воз на станицама свуда редом, задржава и
сувише дуго, јер сада имају војни возови првенство. Са станице жељезничке нишке, јурећи фијакером
за Ниш, сретосмо један фијакер из вароши, који јураше за жељез. Станицу. Овај фијакер пројурио је
нама с леве стране, те је Душан у томе фијакеру, и ако је већ ноћ била увелико, назрео Г. Вукашина.

178

КОРЕНИ
Одмах заустависмо наш фијакер и довикнусмо ономе, те и он стаде и викнусмо: „Е, да ли је тамо г.
Вукашин”, и он се одазва. Тада нас обоје скочисмо и одјурисмо до тога фијакера и тамо се
поздрависмо са г. Вукашином и он нам рече да хита на станицу да испрати некога за Пирот, који
оданде иде даље за Једрене. Рече нам да дођемо ујутру до хотела у 9 сати.
Када смо дошли у варош и отсели код „Оријента”, на нашу жалост јавише да нема кревета за
нас. Распитасмо телефоном на све стране и негде собу не добисмо. Душан посла момка за Јоцу, Мила
Коцића сина, те кад овај дође он нађе један кревет у хотелу „Србија” за мене, а Душан оде код сестре
своје Персе20 да преноћи, али ја нисам никако хтео, што сам неодступно љут на Персу, што, кад је се
удала за Мила Коцића, па нама није дошла да каже збогом, мада је у много кућа ишла и збогом узела.
Ја сам преноћио у соби са још двојицом и, о Боже ме сачувај за други пут. Нечистоћа турска! Газда
ми обећао сутра бољу собу.
10. децембар 1912. Понедељак. Ниш
Јутрос дан диван и сунчан. Синоћ је цео Ниш био у густој магли и све од Сталаћа до Ниша
тако је магловито.
Јутрос у кафани “Србија” новина до 8 сати, нити су имали млека. Рано је, рекоше келнери.
Јутрос је долазио овде Пера Вукићевић, адвокат. У 10 сати пре подне, отишли смо код Г.
Вукашина. Тек пред наш улаз у кућу, Г. Вукашин је добио писмо из Брисла од наших синдикатера.
Нуде нам сада 175000 динара готових новаца, чим пренесемо право на њих, па да ми испаднемо из
ортаклука у мајдану.
Сложисмо се у томе, да им Г. Вукашин одговори, да нам даду 200000 динара, па да ми
одступимо сасвим. После подне је г. Вукашиндошао у наш хотел “Србију”, те нам је прочитао
одговор синдикату у горњем смислу и отишао је у пошту да писмо преда војној комисији да га
прочита, како се сада, за време рата, поступа према свачијој коресподенцији у Србији, да би се
сачувало сазнавање кретања српске војске, па после да га преда пошти да за Брисел оде. Од данас за
8-10 дана добићемо одговор из Брисла: пристају ли на 200000 динара или остају при својој понуди од
175000 динара. Ми смо решени, ако они не пристану на наш захтев од 200000 динара, онда да ми
пристамо на њихов од 175000 динара. Лопови, милу им нану њихову!
Вечерас је био овде у хотелу „Србија”, Мита Илиџановић21, адвокат нишки. Он рече, да ћемо
изгубити Битољ, Прилеп, Охрид и др. места, а у корист Бугара. У ово не треба веровати до последњег
минута.
11. децембар 1912. Уторак. Ниш
Јутрос дан освануо с кишом, која цело пре подне ромиња. Блато по Нишу. Г. Вукашина
посетисмо у 11 сати пре подне. Био је у кревету, јер му није добро. И Биса је данас болесна.
У хотелу „Србија” мурдарлук I реда, мала соба с 3 кревета 1,50 дин кревет, а бајаги да ми
сутрадан бољу собу, али и у овој нечистоћа, па ми је наплатио 2,50 дин кревет. С ложењем, рече.
Супа 0,20 дин, палачинке 0,60 дин, пилећи паприкаш 0,80 дин. (матори певац), говеђина 0,60 дин,
чаша киселе воде 15 пара, црна кафа 10 пара.
Ишли смо данас по подне у Град и гледали заплењене турске топове брзометне. Било их је
под шупом 35 комада.

20

21

Персида-Перса Јанковић (Јагодина, 1871-Ниш, ?), ћерка Нацка и сестра Душана Јанковића, супруга др
Зарије К. Поповића (Свилајнац, 1852-Јагодина, 1908), лекара и Мила Јоцића-Нишлије
Димитрије-Мита Илиџановић, адвокат и дугогодишњи председник нишке општине, његова супруга
Катарина (Јагодина, 1868-Ниш, 1935), кћи је угледног јагодинског и пиротског проте Димитрије
Цветковића (Јагодина, 1833-Београд, 1902.)
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЈАГОДИНЕ
29. децембар 1912. Субота. Јагодина
Јуче смо добили писмо од Г. Вукашина, написано за Синдикат у Брисел, да га потпишемо и
пошаљемо у Брисел. У овоме писму пристајемо на продају нашега мајдана тако, ако се стави рок за
нашу исплату од 175000 динара у злату и посебно за плату моју и Душанову по 240 динара за 19
месеци до данас и за Милоја за 12 месеци до данас по 240 динара и за млин ресто 3150 дин. Ако на
ово пристану, онда ћемо потписати писмено које су нам послали о продаји мајдана.
Данас по подне то писмо експедовано за Брисел на рецепис.
Време је облачно, али суво и мразовито. Милка је јуче и данас слаба. Озебла је ономад на III
дан Божића, кад смо се шетали пругом жељезничком до Сигнала идући Ћуприји.
15. јануар 1913. Уторак. Јагодина
Снег сав отопљен по вароши и време лепо, али још велико блато.
Јутрос оде III коњички пук који је овде преноћио, II-ги је преноћио у Ћуприји, а I и IV у
Параћину. Једни одоше преко Крагујевца у Тополу, а једни за Паланку и Младеновац. Чује се да ће
код нас доћи 3 батерије 20-ог ов. месеца на становање. Код нас је још 8-ми пешад. пук Дунавске
дивизије.
18. јануар 1913. Петак. Јагодина
Данас по подне, возом, дошао је у Јагодину убица мојега јаднога Јове, Франц Бенер, као
помилован из пожаревачког затвора22.
21. јануар 1913. Понедељак. Јагодина
Душан Н. Јанковић, Тоша Љ. Поповић и ја јутрос кренусмо из Јагодине за Велики Поповић,
да по наредби Дивизијара Тимочке Дивизије у В. Поповићу отворимо војену станицу, јер ће свуда
проћи војска за Пожаревац противу хајдука Аустро-Мађара. Тоша је одређен за начелника војне
станице, а Душан, Никола С. Михаиловић и ја за руковаоце слагалишта.
У Вел. Поповић стигосмо у 11,50 пре подне. Тоша стиже на 40 мин. после нас.
Овде сам нашао г. Атанасија Папића, који је био 22 године у Америци, а који је прошле јесени
овуда дошао. Он је кожар по занату. Он је некада радио у Јагодини код Јозефа Беранека у кожари, кад
смо се ја и Беранек разортачили. Човек је у 48 год. живота.

22

Јован М. Раденковић (Јагодина, 1895), ђак гимназије, убио се случајно, у возу, ловачком пушком Франца
Бенера, 22. маја 1911. године.
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