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ПРЕД ГОВОР

Анка Обреновић – jедан живот

Кад сам пр ви пут отво ри ла Днев ник Ан ке Обре
но вић и по ка за ла ра до зна лост, ни сам ни слу ти ла да ће 
про те ћи мно ге го ди не док се не од ва жим да га, ова кав 
ка кав је сте, раз ја сним се би и дам об ја шње ња, пре све
га, ли ко ва и лич но сти у ње му. У пр вом чи та њу ру ко
пи са (ко ји се на ла зи у Срп ској ака де ми ји у Бе о гра ду), 
ни сам мо гла да рас ту ма чим и пре по знам све осо бе о 
ко ји ма је реч: ко су кон зу ли, ле ка ри, чи нов ни ци, кул
тур ни по сле ни ци, Тур ци, ро ђа ци и при ја те љи, љу ба ви 
и мо гу ћи иза бра ни ци. Ан ка и са ма, на по чет ку, ка да 
пи ше о љу ди ма ко ји су јој за ни мљи ви, на во ди са мо јед
но сло во, ини ци јал, или њој са мој зна ну на зна ку. Та ко
ђе, ка да је реч о пу то ва њу ње не по ро ди це у Ме ха ди ју, 
број не ма пе и кар те, оне ста ри је, раз ја сни ле су пу те ше
стви је у „до бро вољ но” из гнан ство.

Пре на пи са ног Днев ни ка, Ан ка Обре но вић има ла 
је об ја вље ну збир ку при ча пре ве де них с не мач ког. Ни
ка да ни је на пи са ла ни шта ори ги нал но, ни шта сво је, ни 
при чу, ни пе сму, а че сто су о њој го во ри ли као о на шој 
„вр сној” и „пр во на чел ној” спи са те љи ци. По све ћи ва ли 
су јој оде и сла ви ли је, до дво ра ва ју ћи се та ко ди на сти ји 
Обре но вић. Ме ђу тим, је сте ме ђу пр вим же на ма ко је су 
из да на у дан во ди ле днев ник. Али она ни је има ла на
ме ру да га и об ја ви пи са ла је са мо да би се при се ти ла 
до га ђа ја и од го во ри ла на школ ски за да так ко ји јој је да
ла Ти на Ти рол, ње на на став ни ца, „да из о бра же ни обо
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је га по ла и код нас та ко поч ну да пи шу”, те је днев нич
ка ве ро до стој ност и за ни мљи вост уто ли ко ве ћа. Ка да 
је Ан ка по че ла да пи ше Днев ник, ни је ни слу ти ла да ће 
се на ћи у жи жи нај ве ћих пре крет ни ца – дру штве них 
(као што је су коб из ме ђу Је вре ма и Ми ло ша) и лич них. 

Днев ник се пи ше да ле ко од по гле да јав но сти, и 
за то је ау тор сло бо дан у из но ше њу свог ви ђе ња да те 
си ту а ци је. Он за пи су је исти ну она ко ка ко ју је ви део, 
чи ме су лаж и за блу де ис кљу че ни. Ау то ри днев ни ка 
не ма ју уна пред од ре ђе ну те му о ко јој ће пи са ти – она се 
углав ном не мо же пред ви де ти. А ни ду жи на се не мо же 
озна чи ти као де фи ни тив на и ко нач на. Днев ник се мо
же во ди ти сва ко днев но или по вре ме но, у за ви сно сти 
од то га шта ау тор же ли да са оп шти.

Днев ник је Ан ка пи са ла од кра ја 1836. до по чет ка 
1838. го ди не. То је вре ме аго ни је вла сти кне за Ми ло ша 
и вр ху нац ње го вог су ко ба с бра том Је вре мом, Ан ки
ним оцем. Она је уче сник и све док мно гих та да шњих 
до га ђа ња, због че га њен Днев ник, ли шен сва ког вре
мен ског од сто ја ња од да на зби ва ња, има до ку мен тар ну 
вред ност. Она пи ше о ствар ним љу ди ма и до га ђа ји ма, 
све до че ћи та ко о свом вре ме ну. 

Ан ка је сво ја раз ми шља ња, осе ћа ња и за па жа ња 
бе ле жи ла из да на у дан, у кра ћим или ду жим вре мен
ским раз ма ци ма, и то искре но, без укра ша ва ња и же ље 
да оста ви ути сак на дру ге – са мо да би олак ша ла сво ме 
ср цу. 

Она ће сва ко днев но го во ри ти и о свом рас по ло же
њу, здра вљу сво јих нај бли жих, по себ но о бо ле шљи вом 
оцу, а на ро чи то о се стри Сим ки, ко ја коп ни из да на у 
дан, а са чи јом се смр ћу и за вр ша ва ју по след ње стра ни
це. Ско ро да не ма да на а да на кра ју ни је за пи са ла не
ко ли ко ре чи о свом рас по ло же њу, до бром или ло шем: 
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„рас по ло же на сам до бро би ла”, „рас по ло же на сам при
лич но”, „рас по ло же на ни сам нај бо ље би ла”, „рас по ло
же на сам ту жно и жа ло сно би ла”.

Код нас у ли те ра ту ри, на не ки на чин, то ме је сли
чан днев ник Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње У Фру
шкој го ри 1854, с тим што га је Ми ли ца пи са ла с на ме
ром да га об ја ви, до во де ћи та ко се бе у по зи ци ју да се 
при ла го ђа ва тек сту. За ни мљив је и днев ник хр ват ске 
књи жев ни це Дра гој ле Јар не вић, ко ја се на књи жев ном 
по љу пр ви пут по ја ви ла 1839. го ди не, ка да се за вр ша ва 
Ан кин Днев ник. Дра гој ла је днев ник пи са ла 42 го ди не, 
Ан ка го ди ну и 21 дан, а Ми ли ца по ла го ди не. Ан ка је 
по че ла да во ди Днев ник са 16 го ди на, Дра гој ла 20 а Ми
ли ца 26 го ди на. Све три спи са те љи це зна ле су не мач ки 
– Дра гој ла је свој днев ник пи са ла на не мач ком, док су 
Ми ли ца и Ан ка кат кад у днев ни ку бе ле жи ле ре че ни це 
или сти хо ве на не мач ком је зи ку.

Ан ка је по че ла да пи ше Днев ник не ко ли ко го ди на 
по што јој се по ро ди ца пре се ли ла из Шап ца у Бе о град, а 
по узо ру на сво је вр шња ки ње из европ ских зе ма ља. Од 
нај ра ни је мла до сти има ла је кне жев ски ста тус, бо гат
ство и углед сво је по ро ди це.

Ли ко ви у Ан ки ном Днев ни ку ни су обе ле же ни тип
ским од ли ка ма. На пр вим стра ни ца ма упо зна је мо их 
без на ја ве, уво да и опи са, што се и под ра зу ме ва ка да се 
има на уму днев нич ка фор ма, где не ма по сте пе не ка
рак те ри за ци је. Тек са про чи та ном по след њом ре че ни
цом мо же се да ти пре глед глав них ли ко ва. Ан ка сво је 
ли ко ве ни је об ли ко ва ла умет нич ки. У Днев ни ку се не 
мо же го во ри ти о глав ном ју на ку, ако под тим пој мом 
не под ра зу ме ва мо са му ау тор ку, али мо же мо го во ри ти 
о ње ном ка рак те ру, јер док пи ше о се би, она от кри ва 
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вла сти ти ка рак тер, али ту ма чи и ка рак те ре ствар них, 
исто риј ских лич но сти. 

Ко је за пра во Ан ка Обре но вић, у вре ме пи са ња 
днев ни ка де вој чу рак, а у ка сни јим го ди на ма же на ко
ја је има ла пре суд ну уло гу у исто риј ским до га ђа ји ма? 
Ро ђе на је у Шап цу, 20. мар та (1. апри ла по ста ром ка
лен да ру) 1821. го ди не. Њен отац Је врем по чет ком де
вет на е стог ве ка био је је дан од нај про све ће ни јих љу ди 
у Ср би ји. Оже нио се То ма ни јом, кћер ком Ан те Бо ги
ће ви ћа. Има ли су де ве то ро де це: бли зна ки ње Је ле ну и 
Сим ку, си на Алек си ју, те Љу би цу, Ни ко лу, Је ка те ри ну, 
Ста ну и Ми ло ша. Док је бо ра вио у Шап цу, Је врем је од 
те ва ро ши на пра вио нај на пред ни је ме сто. У по ро ди ци 
где су се чи та ле стра не но ви не и књи ге, и где се не го
ва ла му зи ка, жи ве ла је јед на од пр вих обра зо ва ни јих 
же на у тада још за о ста лој Ср би ји. Кад их је по се тио 
1826. Јо а ким Ву јић, пи сао је о ле по уре ђе ним со ба ма по 
европ ском уку су, а на ро чи то се оду ше вио сто ли ца ма и 
ле жа је ви ма. Кне ги ња Љу би ца у сво ме ко на ку тада још 
ни је има ла сто ли це ни сто ла, све до 1839. го ди не. 

Го ди не 1823. по че ла је да учи да сви ра кла вир мла
ђа кћи кне за Ми ло ша – Сав ка Обре но вић, ко јој је та да 
би ло де вет го ди на. Не ко ли ко го ди на ка сни је (1829), у 
Шап цу су по че ле да уче „уда ра ти у ги тар и кла вир” и 
де ца Је вре ма Обре но ви ћа. Ве ро ват но да се кнез Ми лош 
то ме про ти вио и да је пре ко рио бра та, те му се Је врем 
прав да. Учи тељ им је био Јо сиф Шле зин гер, осни вач 
пр ве „бан де” у Ср би ји. Исте го ди не, из Зе му на су код 
Је вре ма до шли Ди ми три је и Ти на (Хри сти на) Ти рол да 
бу ду учи те љи Је вре мо вој де ци. И код њих су се за др жа
ли пу них 12 го ди на. Ти рол је учио де цу стра ним је зи
ци ма, а Ти на је под у ча ва ла Ан ку европ ском по на ша њу. 
Ан ка оста вља на род ну оде ћу и пр ва се у та да шњој, за
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о ста лој Ср би ји обла чи по по след њој беч кој и па ри ској 
мо ди.

Го ди не 1831. Је врем је до шао са по ро ди цом у Бе
о град, где је био по ста вљен за „гу бер на то ра ва ро ши и 
На хи је бе о град ске”. Ку пио је ку ћу с про ле ћа, али су му 
је Тур ци за па ли ли. У та да шњем Бе о гра ду би ло је ма ло 
до брих ку ћа, са мо ред ни ских др ве них ду ћа на са кро
во ви ма од шин дре. Је ди но се кне же ва ку ћа из два ја ла 
од оста лих. Ни је би ло ку ћа за пре но ћи ште, ни на ме
шта ја у со ба ма, а од сте ни ца се ни је мо гло жи ве ти. Кул
ту ра и обра зо ва ње ни су про ди ра ли чак ни у кне жев 
двор: кне ги ња Љу би ца те жи ла је скром но сти; рас кош 
јој је би ла стра на, па је код срп ских же на за го ва ра ла 
„про сто ту и ста ре на ви ке”. Го ди не 1834. је ди но је кнез 
имао ка ру це, кне ги ња Љу би ца и То ма ни ја во зи ле су се 
ко ли ма ко је су ву кли во ло ви. Ин то ве су има ли је ди но 
ми тро по лит и Је врем Обре но вић, док су се оста ли пре
во зи ли ко ли ма у ко је су би ли упрег ну ти во ло ви. Је ло се 
др ве ним ка ши ка ма, спа ва ло се на по ду, а ја сту ци су би
ли на пу ње ни сла мом. Ста кле ни про зо ри би ли су рет
кост – имао их је кнез Ми лош и ње го ва бра ћа – а ако би 
се ста кло раз би ло, но си ли су их у Зе мун код мај сто ра 
на по прав ку; ина че су љу ди уме сто ста кла ко ри сти ли 
па пир пен џер ли ју. По не ка ку ћа има ла је па тос, али се 
обу ћа оба ве зно изу ва ла и окре та ла од мах на су прот ну 
стра ну ка ко би се, по том, лак ше обу ла. Огле да ла су би
ла рет кост, за осве тље ње су ко ри шће не ло ја ни це и луч. 
Пр ви кре вет уне сен је у ку ћу Је вре ма Обре но ви ћа, и то 
не због ње га, већ за ње го ву кћер Ан ку. Ми лош Обре но
вић тад је још увек спа вао на по ду, као вла дар.

У про ле ће 1836. у Бе о гра ду је осно ван ау стриј
ски кон зу лат, а пр ви кон зул био је Ан тун Ми ха но вић. 
Убр зо по том отво ре ни су ен гле ски, ру ски и фран цу
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ски кон зу ла ти. О Ан ту ну Ми ха но ви ћу Ан ка ће пи са
ти сва ко днев но, го во ре ћи о „не до ре че ној љу ба ви”. За 
кон зу лов до ла зак кнез Ми лош мо рао је обез бе ди ти 
при стој не ку ће, ко јих је у Бе о гра ду би ло ма ло. Та ко је 
за Ан ту на ку пио ку ћу у Са ва ма ли, ен гле ског кон зу ла 
Хо џе са сме стио је у де лу бе о град ске ца ри нар ни це, а ру
ског кон зу ла Ва шчен ка, ка сни је, у јед ну од сво јих ку ћа. 
О сви ма њи ма Ан ка ће бри жно пи са ти днев нич ке за
пи се, са ви ше и ма ње на кло но сти, гне ва, до сплет ка ре
ња и ин три га. Са до ла ском стра них ди пло ма та за по чи
њу и књи жев ноумет нич ка по се ла у Је вре мо вом до му, 
где глав ну реч има, на рав но, Ан ка. Већ пре то га, са 13 
го ди на, она је по че ла да об ја вљу је пре во де са не мач ког 
у ча со пи си ма. Уред ник Ди ми три је Да ви до вић на го
ве шта вао је ње не „да ро ве ума” до све тле бу дућ но сти, 
твр де ћи да ће пре сти ћи „оне дветри Срп ки ње спи са
те љи це ко је су до сад” пи са ле. Са за вр шет ком пи са ња 
Днев ни ка пре ста је и њен пре во ди лач ки (књи жев ни) 
рад. Го ди не 1836. об ја ви ла је књи гу На ра во у чи тел не 
по ве сти на све га 136 стра на. 

О са мом Днев ни ку мо же се ре ћи да је са чу ван у до
ста до бром ста њу, осим што је на јед ном ли сту раз ли
ве но ма сти ло, па је ту текст ско ро не чи тљив. Ан ка је 
Днев ник пи са ла по ста ром ка лен да ру. Ру ко пис је об ра
ђен у скла ду с да на шњим пра во пи сом, али су са чу ва ни 
из у зе ци, на при мер у пи са њу ма лих и ве ли ких сло ва, 
где је за др жа но Ан ки но пи са ње ве ли ким сло ви ма, на 
при мер: Ба бо, Мај ка, Све тла Кња ги ња, Све тла Го спо ја, 
Књаз, јер то пи ше до след но на свим стра ни ца ма.

Ан ка Обре но вић по че ла је да пи ше Днев ник ка да 
је има ла не пу них ше сна ест го ди на. Пр ви за пи са ни да
тум је сте 16. де цем бар 1836. го ди не, а по след њи 5. ја ну
ар 1838. го ди не. О че му је све пи са ла? Не ма зна чај ни је 
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лич но сти у та да шњој Ср би ји а да ни је по ме ну та на ње
ним стра ни ца ма, не ма ва жни јег до га ђа ја ко ји ни је за
бе ле жи ла, што ва жи и за нај ин тим ни је бе ле шке о удва
ра чи ма и уда ји, о пу то ва њу и ли те ра ту ри ко ју чи та, о 
двор ским сплет ка ма у ко ји ма и са ма уче ству је, о сво јој 
по ро ди ци и по ро ди ци Ми ло ша Обре но ви ћа по нај ви
ше, о ми ру и сва ђи, о кон зу ли ма, ле ка ри ма, о слут ња ма 
и на да њи ма.

Тек што је за вр ши ла са пи са њем днев нич ких бе ле
жа ка, Ди ми три је Ти рол об ја вио је Ура ни ју за 1838. го
ди ну, где су би ле сли ке Је вре мо вих кће ри. На ро чи то је 
сли ка Ан ке Обре но вић уз не ми ри ла кне за Ми ло ша, те 
је на ре дио по ли ци ји да све при мер ке по ку пи „и све оне 
ли ко ве из њих исе ћи дао”.

Ан ка је увек те жи ла то ме да бу де у от ме ном дру
штву; ту сво ју осо би ну ни је при кри ва ла. Би ло јој је 
оту жно гле да ти при ми ти ви зам; све ста ре оби ча је ла ко 
је од ба ци ва ла, а још лак ше при хва та ла оно стра но и 
но во. Из Днев ни ка са зна је мо да је пу то ва ла у Ме ха ди
ју, Хер ку лес ба њу, Руд ну и Чепс, али го ди на ма ка сни је 
нај че шће ће ићи до Те ми шва ра, Бу ку ре шта, али и до 
Па ри за и дру гих европ ских ме тро по ла. У Бе чу се сре ће 
са Ву ком, ко ји их, кад год је у Бе о гра ду, ре дов но по се
ћу је. У Бе чу је кр сти ла Ву ко ву но во ро ђе ну кћер и да ла 
јој сво је име – Ан ка.

Ка да је на пу ни ла два де сет и јед ну го ди ну, Ан ка се 
1842. уда ла за Алек сан дра Кон стан ти но ви ћа и са њим 
има ла че тво ро де це: Алек сан дра и Ка та ри ну (и Ста ну 
и То ма ни ју, ко је су умр ле као де вој ке). За му жа је го во
ри ла да је „не под но шљи во до са дан”; и на кон ше сна ест 
го ди на бра ка, а убр зо по сле ње го ве смр ти, ро ди ла је 
ван брач ну кћер са зе том Јо ва ном Гер ма ном, ко ји је био 
муж ње не ро ђе не се стре, та да већ по кој не. За тим ула зи 
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у по ле ми ку из ме ђу Ву ка и Јо ва на Ха џи ћа; нео д ре ђе но 
пи ше Ву ку, па се чи ни да је то за пра во ни је ни за ни ма
ло. Го ди не 1859. вра ћа се у Бе о град и та да по чи ње ње на 
ве ли ка уло га у дру штве ном жи во ту: све ви ше вре ме
на про во ди на дво ру кне за Ми ха и ла, узи ма уче шће и 
во ди глав ну реч на свим по се ли ма, ме ша се у др жав
на пи та ња… На кон од ла ска кне ги ње Ју ли је из зе мље, 
она по ста је глав на двор ска до ма ћи ца. У су лу дој те жњи 
за вла шћу, за ми сли ла је да јој се ћер ка Ка та ри на уда за 
бра та од стри ца, кне за Ми ха и ла. Са зи ва по се ла ко ји ма 
при су ству је нај от ме ни ји свет и во ди по ли тич ке игре. 
Сво ју ван брач ну кћер Сим ку до во ди у Бе о град, на оп
ште не за до вољ ство мно гих гра ђа на, ко ји су јој за ме ра
ли „не мо ра лан и лак жи вот”. Кнез Ми ха и ло за љу био 
се у Ка та ри ну и та ко пот пао под ве ли ки ути цај сво је 
се стре Ан ке. Ме ђу тим, тај брак цр ква ни је до зво ља ва
ла због ро до скр на вље ња: по бу ни ли су се ми тро по лит, 
Га ра ша нин и кне же ви са вет ни ци. Том бра ку про ти ви
ла се и То ма ни ја. А Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња о 
све му је ре дов но оба ве шта ва ла сво ју дра гу при ја те љи
цу Ми ну Ка ра џић у Бе чу: „Ан ка те ра сво је ста ре на
ва де, и – ки ти кћер, бри не се ка ко ће је Кња ги њом на
чи ни ти, ал’ то не ће до жи ве ти.” И до и ста, 29. ма ја 1868. 
го ди не уби је на је Ко шут ња ку за јед но са кне зом Ми ха
и лом. Атен тат је пре жи ве ла кћер ка Ка та ри на и мај ка 
То ма ни ја. Ан ка је са хра ње на већ су тра дан у ма на сти ру 
Ра ко ви ца, у по ро дич ној гроб ни ци Обре но ви ћа. На ње
ном по гре бу би ло је до ста све та, али при ме ће но је да су 
из о ста ли ви ђе ни ји љу ди. То је био знак про те ста, јер је 
Ан ка сво јим ути ца јем на кне за нај ви ше до при не ла ње
го вој тра ге ди ји.

Днев ник Ан ке Обре но вић, по сле 185 го ди на од да
на пр вог за пи са ног рет ка, из ро нио је из та ме ар хив
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ских по ли ца и ушао у све тлост пр вих и скром них ис
тра жи ва ња. Об ја вљи ва њем се отва ра ју мо гућ но сти за 
мно га но ва из у ча ва ња, по ме ра ју се гра ни це у ре до сле ду 
до са да шњих штам па них днев нич ких фор ми. Днев ник 
је за ни мљив за исто ри ча ре, јер је пи сан у жи жи ве ли
ких ло мо ва вла да ви не Ми ло ша Обре но ви ћа; у ње му су 
опи са не или уз гред по ме ну те све зна чај ни је лич но сти 
то га до ба; за исто ри ча ре књи жев но сти, тур ко фи ле и 
све оне ко ји ће на стра ни ца ма ових днев нич ких за пи
са от кри ти но ви свет ви ђен очи ма пет на е сто го ди шње 
де вој ке. Ујед но, ово је и ин тим ни днев ник – са др жи 
по дат ке из лич ног жи во та, пре те жно сен ти мен тал не 
при ро де, и пред ста вља ауторкину ис по вест. Днев ник 
је пи сан хро ни чар ским сти лом, све де ним на пре ци зно 
на бра ја ње по да та ка, углав ном оних ко ји су са му ау тор
ку за ни ма ли.

Ако се има у ви ду да је до сад об ја вљен днев ник 
Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње У Фру шкој го ри 1854, 
он да се Днев ник Ан ке Обре но вић, пи сан 1836−1838, 
ско ро 20 го ди на ра ни је, мо же сма тра ти пр вен цем у 
жен ској днев нич кој ли те ра ту ри. На осно ву пре гле да 
до са да шње ли те ра ту ре, мо же се за кљу чи ти да је Днев
ник, ипак, пи са ла нај мла ђа осо ба.

На кра ју тре ба не што ре ћи и о Ан ки ној лич но сти 
на стра ни ца ма Днев ни ка. Но, пре то га, мо ра мо има ти 
на уму да она сво јом по ја вом ни ко га ни је оста вља ла 
рав но ду шним – од оних ко ји су је хва ли ли и ди ви ли јој 
се до оних ко ји су је ку ди ли. Има ла је ве ли ких ам би ци
ја, па је че сто зна ла да ка же: „Да сам ја кнез....ура ди ла 
бих” то и то. Има ла је пре тен зи је на пре сто, а ни је до
жи ве ла да ви ди сво га уну ка Ми ла на као вла да ра Ср би
је. Њен Днев ник је сте ин тим на исто ри ја ње са ме, али у 
скло пу ње ног дру штве ног по ло жа ја, обра зо ва ња, при
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род не про ниц љи во сти и до след но сти. Она без дла ке 
на је зи ку кри ти ку је све ма не ко је уо ча ва у свом окру
же њу: од вла да ра до ми ни ста ра, од ле ка ра до учи те ља, 
пи са ца и ди пло ма та. Кроз њен жи вот, а на ис пи са ним 
стра ни ца ма, про де фи ло ва ла је це ла сви та нај зна чај ни
јих љу ди.

Утвр ђи ва ње иден ти те та по је ди них лич но сти 
пред ста вља ло је нај ве ћи ис тра жи вач ки иза зов. Не ке 
лич но сти ни су раз ре ше не; ни је утвр ђен њи хов иден
ти тет, на при мер, ста ра по ша, апо те кар, итд. али њих 
има ма ло, па то сва ка ко не ће ути ца ти на раз у ме ва ње и 
чи тљи вост Днев ни ка у це ли ни.

Да ли је Ан ка мо гла зна ти ко ли ка је вред ност ње ног 
Днев ни ка? Ако и ни је би ла све сна те ва жно сти, ипак је 
зна ла, тач но и ја сно, да је она је ди на у сво јој око ли ни 
ко ја пи ше Днев ник. Же ле ла је да за бе ле жи све бит но 
што се у ње ној сре ди ни до га ђа. Она је до бро зна ла да 
са мо обра зо ва ни љу ди во де днев ник, а се бе је сма тра
ла обра зо ва ном. Би ла је при ви ле го ва ни члан по ро ди це 
– ужи ва ла je мно ге сло бо де и мо гућ но сти да ра ди оно 
што же ли. Би ла је та ти на љу би ми ца, и на не ки на чин 
игра ла уло гу си на.

Мо жда је пре у ве ли ча но ми шље ње по је ди них 
исто ри ча ра да је Ан ка Обре но вић сво јим бо ле сним 
ам би ци ја ма те ра ла кне же ви ну Ср би ју у не сре ћу. Али 
нео спор но је да се у Днев ни ку мо гу на слу ти ти ја сне цр
те ње не лич но сти ко је ће, го ди на ма ка сни је, пре суд но 
ути ца ти на коб не од лу ке кне за Ср би је.

Радмила Гикић Петровић


